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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

CONVITE 

Considerando o contido no artigo 16 da Resolução nº 777, de 18 de 

fevereiro de 2013, bem como o art. 1º da Lei Municipal nº 2.624, de 

14 de agosto de 2013, que estabelecem a composição do Comitê 

Municipal do Transporte Escolar – PETE, e considerando a 

necessidade de ter um representante de pais dos alunos com 

respectivo suplente compondo o mencionado comitê, vimos por meio 

deste, convidar aos pais de alunos que tenham interesse em 

participar deste comitê, que se dirijam até o dia 20 de agosto de 

2021 à instituição de ensino que seu filho está matriculado 

manifestando expresso interesse na possível indicação.  

Ressaltamos que o Comitê Municipal do Transporte Escolar tem 

como finalidade acompanhar as condições de oferta do transporte 

escolar público municipal, e suas atribuições estão descritas no 

artigo 17 da Resolução nº 777, de 18 de fevereiro de 2013 e artigo 9º 

da Lei Municipal nº 2.624, de 14 de agosto de 2013.  

Ibiporã, PR, 17 de agosto de 2021. 

ANTONIO PRATA NETO 
Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

PORTARIA Nº 641 DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

Designa servidores como PREGOEIRO da Administração Direta do 

Município de Ibiporã e Equipe de Apoio. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no 

uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei 

Orgânica do Município,  

Considerando, a Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com 

as devidas alterações; da Lei Municipal nº. 2522/2011 de 22 de 

dezembro de 2011 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã; 

Considerando, o artigo 7º, inciso III do Decreto nº. 111/2015 de 10 

de fevereiro de 2015, que Regulamenta a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 

Considerando, o Comunicado Interno nº. 201/2021 do 

Departamento de Licitações. 

RESOLVE:  

Art.1º Designar a partir de 13 de agosto de 2021 os servidores: 

FERNANDA PAES, matrícula – 3430.1, ISSA YOUSSEF ISSA, 

matrícula – 4458.1, LEANDRO GARCIA DAVOLIO, matrícula – 

4123.1, MARIO LUIZ SOARES REGHIN, matrícula – 3317.1, 

MARIANNA SOARES REGHIN WELANI, matrícula – 3082.1, e 

GABRIEL CANDIDO DA SILVA, matrícula – 4610.1, como 

PREGOEIRO da Administração Direta do Município de Ibiporã, que 

com este ato se institui até 04 de janeiro de 2022, para fins previstos 

no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10520/2002, com as devidas 

alterações, bem como, outras disposições contidas em Lei.  

Art.2º Designar os servidores: JOCELIA MARIA GAMBARO, 

matrícula – 2084.1, CLARISSE YAMAUCHI, matrícula – 4065.1, 

MARCOS SAKAMOTO, matrícula – 3344.1, LILIAN MARA GOVEA, 

matrícula – 2867.1, ISABELA STORTI ZUBA, matrícula – 4095.1, 

FABIOLA VANESSA FERRO SILVA, matrícula – 3659.1, ELEN 

FRANCYNE HENRIQUES DOS SANTOS, matrícula – 4338.1, 

MILTON NOGIMA, matrícula – 4112.1, LEILE DE FARIAS FRANCA 

PENHA, matrícula – 3236.1, WILLIAN AUGUSTO MOREIRA, 

matrícula – 4105.1, JOSIANE NOGUEIRA ZACHEO, matrícula – 

3548.1, e ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA GALDINO, 

matrícula – 3548.1, como Equipe de Apoio.  

Art. 3º DESIGNAR os membros desta portaria a praticar os atos 

inerentes aos pregões de competência da Fundação Cultural de 

Ibiporã e do Instituto de Previdência de Ibiporã - IBIPREV.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias, em especial a Portaria nº. 004, 

de 04 de janeiro de 2021. 

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO 
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas (Interino) 

JOSÉ MARIA FERREIRA 
Prefeito do Município 
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SAMAE 

 
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2019 

(Ref: PREGÃO Nº 50/2019) 

Publicado no Jornal Oficial do Município de Ibiporã em 16 de agosto 

de 2021. Edição de número 1419, na página 7. 

Onde lia-se: 

LINK DEDICADO - IP CORPORATIVO 50 MBPS 

Leia-se: 

LINK DEDICADO - IP CORPORATIVO 90 MBPS 

NELSON HIDEMI OKANO 
Diretor-Presidente do SAMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 18/2021 

H O M O L O G A Ç Ã O 

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.  

CONTRATADA: ACOMPUMPS ACOPLAMENTOS E BOMBAS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 05.965.594/0001-99 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de revestimento interno da carcaça da bomba KSB modelo RDL 200/620-A da 

captação Jacutinga. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Diante da inviabilidade de competição e com fulcro no Art. 25 caput da Lei Federal nº. 8666/93 é Inexigível a 

licitação em favor da empresa. 

PROCESSO: Processo Adm. nº 484/2021 / Inexigência nº 18/2021. 

VALOR TOTAL: R$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais). 

RECURSOS: Próprios 

ACOMPUMPS ACOPLAMENTOS E BOMBAS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 05.965.594/0001-99 

Item Serviço Quant. Unid. Preço Unitário Preço total 

1 Jateamento 1 Sv 1.000,00 1.000,00 

2 Revestimento Cerâmico 1 Sv 1.300,00 1.300,00 

3 Substituir Válvulas de esfera e tubos 1 Sv 400,00 400,00 

4 Recuperação do corpo 1 Sv 1.800,00 1.800,00 

5 Pintura e M. O. Montagem 1 Sv 400,00 400,00 

TOTAL: R$ 4.900,00 
 

Ibiporã, 17 de Agosto de 2021. 

NELSON HIDEMI OKANO 
Diretor-Presidente do SAMAE 
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 036/2021 

Tendo em vista o resultado do julgamento do processo licitatório, com fundamento nos Pareceres Jurídicos favoráveis, adequações a Lei 

Federal nº 10.520/2002 e conforme disposto no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal nº 8666/93, Homologo e Adjudico o presente processo a(s) 

empresa(s) vencedora(s) tornando público o resultado a seguir: 

TIPO DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 036/2021  

OBJETO: Aquisição imediata de calçados de segurança e uniformes para usp dos servidores da autarquia. 

EMPRESAS VENCEDORAS: AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 41.591.664/0001-50 

D. MILIORINI IND. E COM. DE CONF. LTDA – ME – CNPJ: 12.079.404/0001-00 

COUROS DO BOTINEIRO LTDA – EPP - CNPJ: 05.155.889/0001-08 

RP COMERCIAL LTDA ME – CNPJ: 20.604.417/0001-70 

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI – CNPJ: 09.505.300/0001-05 

VALOR UNITÁRIO: Conforme tabela abaixo 

VALOR TOTAL: R$ 51.297,33 (Cinquenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos).  

RECURSOS: Próprios. 

PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: De até 30 (trinta) dias contado a partir da emissão da Requisição de Empenho  

AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 

Guarda Pó mod. 7/8 manga longa com gola esporte, frente aberta com fechamento 
através de 5 botões e caseados no sentido vertical, três bolsos chapados quadrados 
sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois inferiores e logomarca do 
SAMAE bordado em azul no bolso superior esquerdo (área 9 cm altura x 6,5 cm de 
largura) feito à máquina computadorizada, tipo matizado, linha própria para bordado, 
com ribana em elástico no punho da mesma cor do bordado do bolso, costas repartidas 
com aplicação de cinto solto,  abertura no final da união dos traseiros e barra dobrada 
duas vezes do mesmo tecido para dentro e rebatida com 2 pesponto. Confeccionado 
em tecido referência GraFill Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou –5%, 
composição 67% de poliéster 33% de algodão com acabamento antimicrobial, cor 
AZUL referência 007. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG de acordo com ABNT. Obs 
a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos 
tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita métrica. 

UNID 10 R$ 67,90 R$ 679,00 

04 

Camiseta P.V malha fria referência Santista, manga longa com ribana em elástico nos 
punhos da mesma cor e com gola redonda costurada com pesponto com bom 
acabamento. E com logomarca da empresa SAMAE no lado esquerdo do peito em Silk 
Scleen com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura com 
tinta de ótima qualidade. Fio 30 e cor azul royal Peso 168 g/m2 + ou - 5%, composição 
67% de poliéster e 33% de viscose, peso aproximado de cada camiseta de 200g. 
Aplicação de faixa refletiva cinza de 2,5 cm junto com tecido fluorescente na cor 
amarelo, 2,5 cm de cada lado da faixa refletiva cinza, circundando na altura do 
abdômen, e nas mangas na altura dos bíceps; o refletivo cinza deverá ser resistente à 
lavagem doméstica. Com fator de proteção solar FPU50 + raios UVA/UVB com 
acabamento antimicrobial. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG e especial, costurada 
com linha forte e resistente para que não solte. Obs a Empresa vencedora deverá 
disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos 
servidores individuais com fita métrica. 

UNID 130 R$ 21,15 R$ 2.749,50 

05 

Guarda Pó mod. 7/8 manga longa com gola esporte, frente aberta com fechamento 
através de 5 botões e caseados no sentido vertical, três bolsos chapados quadrados 
sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois inferiores e logomarca do 
SAMAE bordado em azul no bolso superior esquerdo (área 9 cm altura x 6,5 cm de 
largura) feito à máquina computadorizada, tipo matizado, linha própria para bordado, 
com ribana em elástico no punho da mesma cor do bordado do bolso, costas repartidas 
com aplicação de cinto solto,  abertura no final da união dos traseiros e barra dobrada 
duas vezes do mesmo tecido para dentro e rebatida com 2 pesponto. Confeccionado 
em tecido referência GraFill Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou –5%, 
composição 67% de poliéster 33% de algodão com acabamento antimicrobial, cor 
branca referência 007. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG de acordo com ABNT. 
Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra 
dos tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita métrica. 

UNID 16 R$ 73,00 R$ 1.168,00 

06 Colete masculino aberto na frente, tamanho acima do joelho três bolsos chapados UNID 14 R$ 68,00 R$ 952,00 
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quadrados sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois inferiores com 
logomarca Silk Scleen no bolso com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 
6,5 cm de largura no lado esquerdo do peito, confeccionada em tecidos referência 
GraFill Santista construção: tela peso 160 g/m2 na ou + ou – 5 %, composição 67 % 
poliéster e 33% de algodão com acabamento antimicrobial, cor azul royal. Obs a 
Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos 
tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita métrica. 

07 

Colete feminino aberto na frente, tamanho até o joelho três bolsos chapados quadrados 
sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois inferiores com logomarca 
Silk Scleen no bolso com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de 
largura no lado esquerdo do peito, confeccionada em tecidos referência GraFill Santista 
construção: tela peso 160 g/m2 na ou + ou – 5 %, composição 67 % poliéster e 33% de 
algodão com acabamento antimicrobial, cor azul royal. Obs a Empresa vencedora 
deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas 
dos servidores individuais com fita métrica. 

UNID 10 R$ 56,00 R$ 560,00 

09 

Calça feminina modelo social sem pregas, fechamento através de 1 botão, vista com 
zíper de metal de boa qualidade bolso traseiro chapado com 5 cantos e medindo 14x14 
cm interno com costura dupla e com logomarca da empresa SAMAE no bolso traseiro 
em Silk Scleen com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura 
com tinta de ótima qualidade. E 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo 
faca e com forro dos bolsos em tecido 75% algodão e 25% poliéster, azul marinho. 
Aplicação de faixa refletiva cinza de 2,5 cm junto com tecido fluorescente na cor 
amarelo, 2,5 cm de cada lado da faixa refletiva cinza circundando as pernas aplicadas 
abaixo do joelho; os refletivos deverão ser resistentes à lavagem doméstica. Etiqueta: 
identificando a numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante do 
tecido, etiqueta com composição e instruções de conservação da peça (instruções para 
lavar, passar e secar), identificação da confecção com razão social, CNPJ e país de 
origem, conforme CONMETRO resolução n° 2. Confeccionada em tecido referência 
Terbrim Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou – 5%, com fator de proteção 
solar FPU50 + raios UVA/UVB composição 67% poliéster e 33% de algodão com 
acabamento antimicrobial e costura dupla batida, cor azul marinho referência 519. A 
fita refletiva deverá acompanhar a mesma elasticidade do tecido, costurada com linha 
forte e de boa qualidade para que não solte. Confecção deverá disponibilizar peças do 
36 ao 60 para definição da grade Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar 
equipe de trabalho para trazer amostra dos tecido e tirar medidas dos uniformes 
individual com fita métrica. 

UNID 03 R$ 67,45 R$ 202,35 

VALOR TOTAL: R$ 6.310,85 

D. MILIORINI IND. E COM. DE CONF. LTDA – ME 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

02 

Camisa Jeans lisa cor Azul médio, confeccionada em tecido santista bem leve com 
manga longa com pala dupla nas costas, colarinho com pé de gola entretelado, frente 
aberta fechada por botões e caseados (do pé de gola no sentido horizontal e na vista 
no sentido vertical), vista macho, mangas longas com punhos fechados por caseado e 
botões com bolso medindo 12x13cm com 5 cantos e com a logomarca da empresa 
SAMAE bordado em branco no bolso com medidas de aproximadamente área 9 cm 
altura x 6,5 cm de largura. Etiqueta: identificando a numeração da peça, etiqueta do 
produto emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta com composição e instruções de 
conservação da peça (instruções para lavar, passar e secar), identificação da 
confecção com razão social, CNPJ e país de origem, conforme CONMETRO resolução 
n° 2. Peso 190 g/m² ou + ou –5%, Sarja 2X1, composição 60% algodão 38% poliester 
2% elastano e com acabamento antimicrobial. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG de 
acordo com ABNT. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho 
para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita 
métrica. 

UNID 21 R$ 59,90 R$ 1.257,90 

03 

Camisa Jeans lisa cor Azul médio, confeccionada em tecido santista bem leve com 
manga curta com pala dupla nas costas, bolso medindo 12x13cm com 5 cantos e com 
a logomarca da empresa SAMAE bordado em branco no bolso com medidas de 
aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura.  Etiqueta: identificando a 
numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta 
com composição e instruções de conservação da peça (instruções para lavar, passar e 
secar), identificação da confecção com razão social, CNPJ e país de origem, conforme 
CONMETRO resolução n° 2. Peso 190 g/m² ou + ou –5%, Sarja 2X1 Composição 60% 
algodão 38% algodão 2% elastano e com acabamento antimicrobial. Tamanhos: PP, P, 
G, GG, EG e EXG de acordo com ABNT. Obs a Empresa vencedora deverá 
disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos 

UNID 27 R$ 58,00 R$ 1.566,00 
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servidores individuais com fita métrica. 

08 

Calça masculina modelo social sem pregas, fechamento através de 1 botão, vista com 
zíper de metal de boa qualidade bolso traseiro chapado com 5 cantos e medindo 14x14 
cm interno com costura dupla e com logomarca da empresa SAMAE no bolso traseiro 
em Silk Scleen com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura 
com tinta de ótima qualidade. E 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo 
faca e com forro dos bolsos em tecido 75% algodão e 25% poliéster, azul marinho. 
Aplicação de faixa refletiva cinza de 2,5 cm junto com tecido fluorescente na cor 
amarelo, 2,5 cm de cada lado da faixa refletiva cinza circundando as pernas aplicadas 
abaixo do joelho; os refletivos deverão ser resistentes à lavagem doméstica. Etiqueta: 
identificando a numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante do 
tecido, etiqueta com composição e instruções de conservação da peça (instruções para 
lavar, passar e secar), identificação da confecção com razão social, CNPJ e país de 
origem, conforme CONMETRO resolução n° 2. Confeccionada em tecido referência 
Terbrim Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou – 5%, com fator de proteção 
solar FPU50 + raios UVA/UVB composição 67% poliéster e 33% de algodão com 
acabamento antimicrobial e costura dupla batida, cor azul marinho referência 519. 
Tamanho: a definir pelo pedido. Confeccção deverá disponibilizar peças do 36 ao 60 
para definição da grade. A fita refletiva deverá acompanhar a mesma elasticidade do 
tecido, costurada com linha forte e de boa qualidade para que não solte. Confecção 
deverá disponibilizar peças do 36 ao 60 para definição da grade Obs a Empresa 
vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos tecido e 
tirar medidas dos uniformes individual com fita métrica. 

UNID 190 R$ 53,80 R$ 10.222,00 

10 

Calça masculina modelo social com pregas, fechamento através de 1 botão, vista com 
zíper de metal de boa qualidade bolso traseiro embutido medindo 14x14 cm interno. E 
2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, 2 pregas em cada 
dianteiros tombadas para as laterais e com forro dos bolsos em tecido 75% algodão e 
25% poliéster, azul marinho. Etiqueta: identificando a numeração da peça, etiqueta do 
produto emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta com composição e instruções de 
conservação da peça (instruções para lavar, passar e secar), identificação da 
confecção com razão social, CNPJ e país de origem, conforme CONMETRO resolução 
n° 2. Confeccionada em tecido referência Terbrim Santista construção: tela peso 160 
g/m² ou + ou – 5%, composição 67% poliéster e 33% de algodão com acabamento 
antimicrobial e costura dupla batida, cor azul marinho referência 519. Confecção 
deverá disponibilizar peças do 36 ao 60 para definição da grade. Obs. a Tamanho: a 
definir pelo pedido. Confeccção deverá disponibilizar peças do 36 ao 60 para definição 
da grade. Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer 
amostra dos tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita métrica. 

UNID 48 R$ 56,50 R$ 2.712,00 

11 

Camisa masculina mangas longas com pala dupla nas costas, com punhos fechados 
por caseado e botões com abertura frontal com fechamento por botões, com bolso 
frontal (lado esquerdo) e com logomarca da empresa SAMAE no bolso em Silk Scleen 
com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura com tinta de 
ótima qualidade. Com pala simples nas costas, Aplicação de faixa refletiva cinza de 2,5 
cm junto com tecido fluorescente na cor amarelo, 2,5 cm de cada lado da faixa refletiva 
cinza, circundando na altura do abdômen, e nas mangas na altura dos bíceps; o 
refletivo cinza deverá ser resistente à lavagem doméstica. Etiqueta: identificando a 
numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta 
com composição e instruções de conservação da peça (instruções para lavar, passar e 
secar), identificação da confecção com razão social, CNPJ e país de origem, conforme 
CONMETRO resolução n° 2. Com fator de proteção solar FPU50 + raios UVA/UVB 
confeccionado em tecido referência: Grafil Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + 
ou –5%, composição 67% Poliéster 33% Algodão com acabamento antimicrobial, cor 
azul claro referência 500. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG e especial de acordo 
com ABNT, a fita refletiva deverá acompanhar a mesma elasticidade do tecido da 
camisa, costurada com linha forte e de boa qualidade para que não solte. Obs a 
Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos 
tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita métrica. 

UNID 170 R$ 53,00 R$ 9.010,00 

VALOR TOTAL: R$ 24.767,90 

COUROS DO BOTINEIRO LTDA – EPP 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

12 

Calçado de Segurança tipo BOTINA, modelo Blatt, leve e confortável, com fechamento 
em elástico nas laterais recoberto em couro, que facilite o calçar, confeccionado em 
vaqueta curtida ao cromo, hidrofugado, gáspea forrada em sintético não tecido, 
biqueira de conformação; Taloneira (calcanhar) reforçada externamente com o mesmo 
material utilizado no cabedal, para que não sofra de formação, dando maior conforto ao 

UNID 170 R$ 82,00 R$ 13.940,00 



Nº 1.420           |          Terça-feira, 17 de agosto de 2021 

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ - CNPJ 76.244.961/0001-03 

Contato: (43) 3178-8440  |  atosoficiais@ibipora.pr.gov.br 
 

ICP-Brasil Tipo A3 - Emitido por AC SAFEWEB RFB v5 - Emitido para: Município de Ibiporã: 76.244.961/0001-03 - NS: 540bb066fa2242df 
 

6 

usuário na parte do calcanhar; Palmilha com montagem no sistema Strobel, 
antibacteriana, com montagem em não tecido, Sobre palmilha em EVA SOFT com 
excelente memória e espessura de 4mm trazendo conforto aos pés; Solado em PU 
bidensidade, com sistema de absorção de impacto, Com sistema antiderrapante, 
injetado diretamente no cabedal, O cabedal deverá apresentar uma boa ventilação, ser 
macio, confortável, sem saliências internas de modo a evitar machucaduras nos pés do 
usuário, quando em uso. Calçado que proporciona conforto e que atende a todas as 
Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. As especificações 
dos bens não expressamente declaradas neste edital deverão obedecer às normas 
técnicas pertinentes. Ref. – C.A. válido, de acordo com Ministério do Trabalho e 
Emprego; Dados Complementares: Marcação do C.A.: Na lateral do calçado e/ou outra 
parte externa do calçado, legível com data de fabricação do ano vigente. Tamanho: A 
definir pelo pedido. (34 a 45) Cor: Preto. 

EMBALAGEM: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. 

EMBALAGEM COLETIVA: Em caixa de papelão com as devidas identificações. 

Obs.: Todos os lotes serão inspecionados e, caso não atendam as especificação 
contidas neste edital, O SAMAE reserva-se o direito de recusar e devolver os calçados, 
O fornecedor deve dar garantia de reposição. 

14 

Calçado de segurança tipo tênis, leve e confortável, para uso ocupacional com 
fechamento por atacador (cadarço) na cor preto em poliéster redondo, 4 ilhoses, 
confeccionado em vaqueta curtido ao cromo, colarinho e língua acolchoado, forro 
interno na gáspea não tecido, e forro do cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antibacteriana, com biqueira de composite, Palmilha de 
montagem não tecido, sobre palmilha Material em EVA soft com excelente memória e 
espessura de 4 mm, trazendo conforto para os pés; Solado Poliuretano Bidensidade. 
Injetado direto ao cabedal, sistema de absorção de impacto, Com sistema 
antiderrapante, Forma de acordo com as normas e escala francesa. Taloneira 
(calcanhar) reforçada externamente com o mesmo material utilizado no cabedal, para 
que não sofra deformação, dando maior conforto ao usuário na parte do calcanhar; - 
CA, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego. Calçado que proporciona 
conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 
20344 e 20347. As especificações dos bens não expressamente declaradas neste 
edital deverão obedecer às normas técnicas pertinentes. 

Ref. - C.A. válido, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego; Dados 
Complementares: Marcação do C.A.: Na lateral do calçado e/ou outra parte externa do 
calçado, legível com data de fabricação do ano vigente. Tamanho: A definir pelo 
pedido. (34 a 45), Cor: Preto. EMBALAGEM: As peças deverão ser acondicionadas em 
sacos plásticos individuais com numeração visível. EMBALAGEM COLETIVA: Em 
caixa de papelão com as devidas identificações. Obs.: Todos os lotes serão 
inspecionados e, caso não atendam as especificação contidas neste edital, O SAMAE 
reserva-se o direito de recusar e devolver os calçados, O fornecedor deve dar garantia 
de reposição. 

UNID 14 R$ 110,00 R$ 1.540,00 

VALOR TOTAL: R$ 15.480,00 

RP COMERCIAL LTDA ME 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

13 

Calçado de segurança tipo tênis, leve e confortável, para uso ocupacional com 
fechamento por atacador (cadarço) na cor preto em poliéster redondo, 4 ilhoses, 
confeccionado em vaqueta curtido ao cromo, colarinho e língua acolchoado, forro 
interno na gáspea não tecido, e forro do cano em sanitec dublado com manta de não 
tecido com tratamento antibacteriana, sem biqueira, Palmilha de montagem não tecido, 
sobrepalmilha. Material em EVA soft com excelente memória e espessura de 4 mm, 
trazendo conforto para os pés; Solado: Poliuretano Bidensidade. injetado direto ao 
cabedal, sistema de absorção de impacto, Com sistema antiderrapante, Forma de 
acordo com as normas e escala francesa. Taloneira (calcanhar) reforçada 
externamente com o mesmo material utilizado no cabedal, para que não sofra 
deformação, dando maior conforto ao usuário na parte do calcanhar; - CA, de acordo 
com Ministério do Trabalho e Emprego. Calçado que proporciona conforto e que 
atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. As 
especificações dos bens não expressamente declaradas neste edital deverão obedecer 
às normas técnicas pertinentes. Ref. - C.A. válido, de acordo com Ministério do 
Trabalho e Emprego; Dados Complementares: Marcação do C.A.: Na lateral do 
calçado e/ou outra parte externa do calçado, legível com data de fabricação do ano 
vigente. 

Tamanho: A definir pelo pedido. (34 a 45), Cor: Preto. 

UNID 22 R$ 91,99 R$ 2.023,78 
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EMBALAGEM: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais 
com numeração visível. 

EMBALAGEM COLETIVA: Em caixa de papelão com as devidas identificações. Obs.: 
Todos os lotes serão inspecionados e, caso não atendam as especificação contidas 
neste edital, O SAMAE reserva-se o direito de recusar e devolver os calçados, O 
fornecedor deve dar garantia de reposição. 

VALOR TOTAL: R$ 2.023,78 

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

15 

Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em 
amarrar, cabedal 100% têxtil resistente à transpiração, palmilha de montagem em 
material reciclável montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação 
termoplástica, solado de poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, 
propriedades antiderrapantes, sistema de absorção de energia no salto, resistente a 
óleo combustível, para uso eletricista. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO 
USUÁRIO CONTRA RISCOS D E NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. 

Observação: 1) Calçado com absorção de energia na área do calcanhar (E). 

2) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com 
lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). 3) Solado resistente ao óleo combustível 
(FO). 

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008 As 
especificações dos bens não expressamente declaradas neste edital deverão obedecer 
às normas técnicas pertinentes. 

Ref. - C.A. válido, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego; Dados 
Complementares: Marcação do C.A.: Na lateral do calçado e/ou outra parte externa do 
calçado, legível com data de fabricação do ano vigente. Tamanho: A definir pelo 
pedido. (34 a 47), Cor: Preto. EMBALAGEM: As peças deverão ser acondicionadas em 
sacos plásticos individuais com numeração visível. 

EMBALAGEM COLETIVA: Em caixa de papelão com as devidas identificações. Obs.: 
Todos os lotes serão inspecionados e, caso não atendam as especificação contidas 
neste edital, O SAMAE reserva-se o direito de recusar e devolver os calçados, O 
fornecedor deve dar garantia de reposição. 

UNID 20 R$ 135,75 R$ 2.714,80 

VALOR TOTAL: R$ 2.714,80 

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 51.297,33 
 

Ibiporã, 17 de agosto de 2021.  

NELSON HIDEMI OKANO 
Diretor-Presidente do SAMAE 
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