
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 

PROCESSO Nº 804/2020 

 

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, IV da Lei 8.666/93 e do art. 4º da Lei 13.979/20, e 

suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada: 

 

Interessado: Secretaria de Saúde  

Objeto: Aquisição de materiais para ações de combate ao COVID-19 no Município, conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
 PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO 
TOTAL  

1 

ÓCULOS PLÁSTICOS PARA PROTEÇÃO – incolor, 

anatômico com visor único, ante embaçante, de alto 
impacto, com tratamento antirrisco, ajustável, com 

alta definição ótica, filtro de proteção UV de 99,9% 

30 
 R$      
9,95  

 R$       298,50  

2 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 
polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 

do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 
fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho P. 

8 
 R$     

36,90  
 R$       295,20  

3 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 
polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 

do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 
fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho M. 

18 
 R$     

36,90  
 R$       664,20  

4 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 
polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 
do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 

fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho G. 

22 
 R$     

36,90  
 R$       811,80  

5 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 

polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 
do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 

fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho GG. 

22 
 R$     

36,90  
 R$       811,80  

6 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 

polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 
do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 

fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho XG 

6 
 R$     

36,90  
 R$       221,40  



 

7 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 
polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 

do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 
fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho XXG. 

4 
 R$     

36,90  
 R$       147,60  

8 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 
polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 

do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 
fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho EEG. 

2 
 R$     

36,90  

 R$         

73,80  

9 

MACACÃO DE SEGURANÇA – Confeccionado em 

polipropileno (não tecido) laminado, com filme de 

polietileno, na cor branca. Deve apresentar 
fechamento frontal com zíper e pala de proteção, 

elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção 
do usuário contra agentes microbianos, líquidos e 

fluidos corpóreos e extracorpóreos. Tamanho XGG. 

2 
 R$     

36,90  

 R$         

73,80  

TOTAL 
 R$   
3.398,10  

 

Contratado: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI. 

CNPJ: 09.505.300/0001-05        

Endereço: Avenida Pedro Augusto Bossardi, nº 743, Jardim Menino Deus, em Quatro Barras/PR. CEP: 

83.420-000, Fone: ((41) 3367-6161 

Valor: R$ 3.398,10 (Três mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos). 

Dotações Orçamentárias: 11.001.10.301.0014.2029.3390303600 

Conta: 3360 

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento. 

 

Piên/PR, 21 de maio de 2020 

JOÃO OSMAR MENDES 

Prefeito 


