ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014
Pregão Presencial nº 016/2014

Aos vinte dias do mês de junho de 2014, na sala de licitações da CENTRAIS ELÉTRICAS
DE CARAZINHO S/A. – ELETROCAR, com sede na Av. Pátria, 1351, Bairro Sommer, CEP
99500-000, na cidade de Carazinho - RS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
- CNPJ, da Secretaria da Receita Federal sob o nº 88.446.034/0001-55, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Sr. Erineu Clóvis Xavier, brasileiro, casado,
contador, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 123.376.680-53 e seu
Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Eugenio Leonardo Vieira Grandó, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 759.507.580-72, nos
termos do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, foram registrados, nesta
Ata, as quantidades e os preços da empresa CURTUME VIPOSA S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, com sede na Rua Dr. Moacir Sampaio, nº 532, Bairro Berger, CEP 89.500-000,
na cidade de Caçador - SC, inscrita no CNPJ sob nº 83.054.437/0001-35, neste ato
representada por seu representante legal, Sr. Domingos Oscar de Moraes, brasileiro,
representante comercial, residente e domiciliado em Passo Fundo/RS, inscrito no CPF sob o
número 393.324.700-49, resultantes do Pregão Presencial nº 016/2014, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS, para Aquisição de Materiais de Segurança. As especificações
técnicas, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de
Referência e na Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

A licitante acima mencionada foi vencedora dos seguintes itens, os quais serão registrados:
1.3, 1.4, 1.6 e 1.25 do Edital, conforme segue abaixo.
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FORNECEDOR: CURTUME VIPOSA S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

CNPJ: 83.054.437/0001-35

Ordem de Classificação: 1º (primeiro)
Item:

Descrição do Item:

Marca:

Quantidade
registrada:

Unidade:

Valor
Unitário
(R$):

Valor
Total
(R$):

1.3

Calçado
de
Segurança,
tipo
sapato,
com
fechamento
em
cadarço de algodão com ponteiras
resinadas.
Borda
acolchoada,
cabedal confeccionado totalmente
em
couro
vaqueta
natural
hidrofugado curtido ao cromo com
estampa relax, na cor preta e
cinza. Revestimento interno em
tecido,
proporcionando
maior
conforto e maior absorção da
umidade dos pés. Costuras simples,
duplas e quádruplas. Contraforte
com
formato
anatômico,
em
material celoplástico resinado e
termoconformado.
Solado
monodensidade em duas camadas
de
poliuretano
injetado
diretamente no cabedal. Palmilha
de construção em couro natural,
fixada pelo processo “strobel”.
Palmilha de conforto bactericida,
com micro-furos, proporcionando
melhor eliminação de suor. Alma
plástica, utilizada entre a palmilha
de construção e o solado, para dar
estabilidade ao calçado e minimizar
a flexão invertida. Solado em
poliuretano (PU) expandido preto,
injetado diretamente ao cabedal,
com desenho antiderrapante, e
com canais para escoamento de
água.

VIPOSA

40

PAR

67,00

2.680,00

1.4

Bota
de
Segurança
de
uso
profissional, em couro vaqueta
natural,
hidrofugado,
na
cor
preta, cano longo, modelo Derby,
sem componentes metálicos, solado
bidensidade, formato anatômico,
em material celoplástico, resinado
termoconformado, com espessura
máxima de 2,0 mm. Costura
simples, duplas e quádruplas.
Palmilha de construção em couro
natural, fixada pelo processo

VIPOSA

50

PAR

135,11

6.755,50

2

Strobel, com espessura de 2,5
mm. Alma plástica entre o solado
e a palmilha de construção para
dar
estabilidade
ao
calçado.
Palmilha
de
conforto
antibactericida em “EVA” com
micro-furos,
proporcionando
melhor eliminação do suor. Solado
bidensidade com duas camadas,
uma de poliuretano expandido
injetado diretamente no cabedal
com tecnologia desma. Desenho
antiderrapante,
canais
de
escoamento de água e amortecedor
shock absorber para impactos.
1.6

Calçado de Segurança de uso
profissional tipo sapato, em couro,
vaqueta natural hidrofugado, com
estampa relax espessura 2,0 mm +
ou - , na cor preta, curtido ao
cromo modelo blatt, fechamento
em elástico, borda acolchoada,
forrado, palmilha de montagem em
couro
montada
pelo
sistema
strobel, sem biqueira de aço,
solado de poliuretano bidensidade,
formato anatômico, em material
celoplástico,
resinado
termoconformado, com espessura
máxima de 2,00 mm. Costuras
simples, duplas e quádruplas.
Palmilhas de construção em couro
natural, fixada pelo processo
strobel, com espessura de 2,5
mm. Alma plástica entre o solado
e a palmilha de construção para
dar
estabilidade
ao
calçado.
Palmilha
de
conforto
antibactericida, em “EVA” com
micro-furos,
proporcionando
melhor eliminação do suor. Solado
bidensidade com duas camadas,
uma de poliuretano expandindo
injetado diretamente no cabedal
com tecnologia desma. Desenho
antiderrapante,
canais
de
escoamento de água e amortecedor
shock absorber para impactos.

VIPOSA

40

PAR

66,00

2.640,00

1.25

Palmilha
para
Calçados,
antibactericida em “EVA” com
microfuros. Tamanhos: Nº 38 30
pares. Nº 39 30 pares. Nº 40

VIPOSA

150

PAR

2,40

360,00

3

30 pares. Nº 41
42 30 pares.

30 pares. Nº
TOTAL

R$ 12.435,50

Valor total por extenso: Doze Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinqüenta
Centavos.

Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Eugênio Leonardo Vieira Grandó
Diretor Administrativo-Financeiro

Curtume Viposa S.A. Indústria e Comércio
Domingos Oscar de Moraes

Esta Ata de Registro de Preços se
encontra examinada e aprovada por
esta Assessoria Jurídica.
Em______/______/______

________________________
Anderson Luís Amaral
Assessor Jurídico
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