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Ofício nº 18/2020 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020. 

 

De: Secretaria de Assistência Social 

Para: PREFEITO MUNICIPAL 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização 

para a Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI em caráter 

de urgência para os profissionais da Assistência Social e para as famílias 

em situação de vulnerabilidade social com recursos federais oriundos das 

portarias 369/2020 e 378/2020, do Ministério da Assistência Social., mediante 

processo de dispensa de licitação, para fins de atendimento as necessidades do 

Município. 

O custo máximo estimado importa em um valor unitário de 

R$ 16.986,52 (Dezesseis Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinqüenta 

e Dois Centavos) referente ao objeto do presente processo de Dispensa de 

licitação, os valores de referencia foram obtidos através de orçamentos prévios e 

o prazo para a entrega dos materiais será de  10 Dias  após data da assinatura da 

homologação. 

Justificativa solicitação de material/serviço 

Justificativa 

A aquisição se faz necessária para proteção dos profissionais que atuam na assistência social em 
virtude da pandemia do COVID-19, considerando que o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) são itens imprescindíveis para o trabalho social nesse momento e também a 
importância de aquisições de EPI para serem distribuídos em forma de kit higiene (máscara, álcool 
gel e sabonete líquido) para as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, a fim de que 
essas famílias também possam se prevenir e se proteger contra o COVID-19.  As aquisições de 
EPI serão através de Recursos Federais para a execução de ações socio assistenciais e 
estruturação da rede devido à situação de Emergência do COVID-19 - Portaria nº 369/2020 e pela 
Portaria 378/2020 do Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para ações de 
Combate ao COVID-19.  
A razão da escolha dos fornecedores foi em virtude da ampla pesquisa de preço que foi realizada 
em diversas empresas  de diferentes regiões, sendo classificado os fornecedores com as 
propostas mais vantajosas para a municipalidade.  
 

 

Atenciosamente, 

Secretaria de Assistência Social 

NILSE VERONICA HECKLER CARNIEL 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de revisão dos débitos e dívidas do 

Município, diante da relevância Da contratação/aquisição, DEFIRO o pedido ora 

formulado, encaminhe-se ao Departamento Contábil para verificação de dotação 

orçamentária. 

Encaminhar à Divisão de Licitações para cotação de preços e 

formalização do contrato e, em trânsito direto a Secretaria de Administração e 

Finanças para empenho e demais formalidades nos termos da lei. 

 

Atenciosamente, 

 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020. 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 
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Oficio nº 18/2020 – DC 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020 

 

 

DE: DEPTO. DE CONTABILIDADE. 

PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Prezado Senhor: 

Em atenção ao oficio nº18/2020 expedido em 02/07/2020 da 

referida Secretaria e termo de autorização expedido por Vossa Senhoria em 

02/07/2020, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para 

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação da empresa 

constantes do ofício número supra, sendo que o pagamento será efetuado 

através da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTA LICITAÇÃO 
 

 
Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 3614 08.005.08.244.0801.2078 1076 3.3.90.30.00.00 Do 
Exercício 

2020 3615 08.005.08.244.0801.2078 1077 3.3.90.30.00.00 Do 
Exercício 

 

 

Cordialmente, 

 

_________________________________ 

SIRLENE MARIA STEIN CLAUDINO 
CRC/PR 20585/0-8 

Contadora 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº194/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020 

 

 Pelo presente instrumento de cotação de preços, a Comissão permanente 

de licitação designada pela portaria n° 2.280/2019 atesta o recebimento do pedido 

de Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI em caráter de 

urgência para os profissionais da Assistência Social e para as famílias em 

situação de vulnerabilidade social com recursos federais oriundos das portarias 

369/2020 e 378/2020, do Ministério da Assistência Social. e reconhece a dispensa 

de licitação e nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 de 

21.06.93 com valores atualizados pelo Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018. 

 

Data da Solicitação: 02/07/2020 

Empresa: ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, GILSON 

GILBERTO LISE - EPP, PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 

Endereço: RUA SÃO PAULO, 313  - CEP: 85601010 - BAIRRO: CENTRO  

CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR, RUA SAO MATEUS, 580 CASA - CEP: 

85601720 - BAIRRO: INDUSTRIAL CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR, RUA 

PALOTINA ,849   - CEP: 85.816-600 - BAIRRO: PACAEMBU CIDADE/UF: 

CASCAVEL/PR. 

CNPJ: 09.372.918/0001-36, 04.255.660/0001-74, 04.228.302/0001-72 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Itacir Domingos Germinian,  Gilson 

Gilberto Lise, Alberi Folmer. 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 9514 Álcool gel 70% com ALOE VERA 
500ML   

100,00 UN 8,80 880,00 

2 9515 Álcool líquido 70° de 01 litro.   100,00 UN 9,20 920,00 

3 9513 Bota PVC cano curto, com as 
seguintes características: Calçado 
ocupacional de uso profissional, tipo 
bota PVC cano curto, impermeável, 
inteiro polimérico, confeccionado em 
policloreto de vinila (PVC), 
propriedades antiderrapantes 
 
Tamanho: 37 
 
Cor: Branca 
 

3,00 UN 24,15 72,45 
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4 9511 Bota PVC cano curto, com as 
seguintes características: Calçado 
ocupacional de uso profissional, tipo 
bota PVC cano curto, impermeável, 
inteiro polimérico, confeccionado em 
policloreto de vinila (PVC), 
propriedades antiderrapantes. 
 
Tamanho: 39 
 
Cor: Branca 
 

5,00 PAR 24,15 120,75 

5 9512 Bota PVC cano curto, com as 
seguintes características: Calçado 
ocupacional de uso profissional, tipo 
bota PVC cano curto, impermeável, 
inteiro polimérico, confeccionado em 
policloreto de vinila (PVC), 
propriedades antiderrapantes. 
 
Tamanho: 39 
 
Cor: Preta 
 
  

2,00 PAR 18,85 37,70 

6 9509 Luva de látex azul com forro em 
Verniz Silver,  com as seguintes 
características:  
 
Luva confeccionada em borracha 
natural, revestimento interno em 
verniz silver, superfície externa 
antiderrapante na palma e face 
palmar dos dedos, lisa na face 
dorsal e punho, tamanho M. 
 
  

10,00 PAR 4,90 49,00 

7 9510 Luva de látex azul com forro em 
Verniz Silver, com as seguintes  
características:  
 
Luva confeccionada em borracha 
natural, revestimento interno em 
verniz silver, superfície externa 
antiderrapante na palma e face 
palmar dos dedos, lisa na face 
dorsal e punho, tamanho G. 
 
  

10,00 PAR 3,50 35,00 

8 9508 Luva de látex azul com forro em 
Verniz Silver,com as seguintes  
características:  
 
confeccionada em borracha natural, 
revestimento interno em verniz 
silver, superfície externa 
antiderrapante na palma e face 
palmar dos dedos, lisa na face 

10,00 PAR 4,90 49,00 
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dorsal e punho, tamanho P. 

9 9507 Máscara cirúrgica hospitalar 
descartável TNT, com as seguintes  
características: 
 
- 100% Polipropileno 
hidrofóbico+SMS BFE -95% 
 
- TNT hidrofóbico, em três camadas, 
sendo camadas interna e externa de 
20g/m² e barreira filtrante ao centro 
SMS BFE> 95% de 50g/m². 
 
- Modelagem com três pregas e 
clipes para ajuste ao nariz, com a  
fixação através de elástico, tamanho 
único.  
 

1.054,00 UN 1,93 2.034,22 

 
TOTAL 

 
  4.198,12 

Lote: 2 - Lote 002 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 9514 Álcool gel 70% com ALOE VERA 
500ML   

420,00 UN 8,80    3.696,00 

2 9516 Máscara reutilizável lavável com as 
seguintes características: - 100% 
algodão; 
 
- Tricoline liso; 
 
- Modelagem sem pregas, com 
elástico para fixação e regulagem 
lateral. Também com clipes para 
ajuste ao nariz; 
 
Tamanho único. 
 
COR: Branca 
 
  

368,00 UN 7,80    2.870,40 

3 9517 Máscara reutilizável lavável com as 
seguintes características: - 100% 
algodão; 
 
- Tricoline liso; 
 
- Modelagem sem pregas, com 
elástico para fixação e regulagem 
lateral. Também com clipes para 
ajuste ao nariz; 
 
Tamanho único. 
 
COR: Preta  
 

368,00 UN 7,80   2.870,40 
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4 9518 Sabonete líquido para mãos de 350 
ml   

420,00 UN 7,98    3.351,60 

 
TOTAL 

 
 12.788,40 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 Dias 

 

 

Vilson Hermes 
Presidente da Comissão de Licitação  

 

 

Jaqueline Gomes Demarchi Grisa 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 

Luiz Edelar de Lima 

Secretario da Comissão de Licitação  
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P A R E C E R   J U R Í D I C O 
 
 
 
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020 

 

 

                      À apreciação desta Assessoria Jurídica, para análise e aprovação, 

minuta da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020, que objetiva a Aquisição de 

equipamentos de proteção individual – EPI em caráter de urgência para os 

profissionais da Assistência Social e para as famílias em situação de 

vulnerabilidade social com recursos federais oriundos das portarias 

369/2020 e 378/2020, do Ministério da Assistência Social., nos termos do 

parágrafo único, do art. 38, da lei de licitações e contratos administrativos. 

 

  Da análise da documentação apresentada denota-se a existência 

das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da Lei 

8.666/93, razão pela qual encontra-se o presente processo em condições de ser 

realizado, se assim for conveniente à Administração Municipal.  

    

É o parecer. 

 

Pinhal de São Bento, 02/07/2020. 

 

 

 

Franco Zelirio Ferrari 

Assessor Jurídico Municipal 
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TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 18/2020 
 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO – PR torna público, 

nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93 com 

valores atualizados pelo Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018, que reconhece 

a dispensa de licitação para a Aquisição de equipamentos de proteção 

individual – EPI em caráter de urgência para os profissionais da Assistência 

Social e para as famílias em situação de vulnerabilidade social com 

recursos federais oriundos das portarias 369/2020 e 378/2020, do Ministério 

da Assistência Social. . 

 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020 . 

 

 

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima. 

 

_____________________________ 
JAIME ERNESTO CARNIEL 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 


