
⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO 59/2023

O Município dc Tianguá, através do Setor dc Compras, Cotação de Preços c Cadastro dc Prestadores dc
Serviços c Fornecedores torna público para conhecimento dc interessados, quc estará recebendo, cm até 5(cinco)
dias corridos após esta publicação, cotações de preços para AQUISIÇÃO DE TECIDOS, VESTUÁRIOS E
FARDAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS, OBEDECENDO AS CONOiÇOES, ESPECIFICAÇOES
E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, conforme especificações que
integram o presente Editale seus Anexos., visando a formação dc orçamento estimado. Tianguá-CE 15 dc
março de 2023. Joelson Max da Salva Amaram-- Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A Sela APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papcllimbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipalde Finanças

ITEM pSPECIFICAÇÃOI: UND

Und

Q'I'D I MARCA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

Bata para usuarios aberta nas laterais, popeline, na cor
Branca. com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde. Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente. Tamanho M
Bata para usuarios aberta nas laterais. popeline, na cor
Branca. com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde. Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão
orrespondente Tamanho G

LENÇOL para maca com elástico, em popeline branco, com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente,
tamanho mínimo (1.90cm x 0.80cm), com pinturale e
logomarca da Secretaria de Saúde.
LENÇOL para maca sem elástico. em popeline branco. com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente,
tamanho mínimo (2.10cm x 0,90cm). com pinturale e
oqomarca da Secretaria de Saúde.
ENÇOL para cama sem elástico, em popeline branco. com

pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente.
tamanho mínimo (2.60cm x 1.80cm). com pinturale e
loqomarca da Secretaria de Saúde.
LENÇOL para cama oom elástico. em popeline branco. com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente,
tamanho mínimo (2.10cm x 1.40cm). com pinturale e
oqomarca da Secretaria de Saúde.
CAMPO duplo para pacote de CURATIVO em brim na cor
erde bandeira. com pintura do logotipo da Secretaria

Municipal.de Saúde e Prefeitura Municipalde Tianguá (0,50 x

1200

Und
600

Und
310

Und
250

Und
240

Und
240

Und

Ao; Setor de Compras
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TELEFONE:( ) /( ) E-MAIL:
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BAIRRO/LOCALIDADE: CEP: CIDADE:
ESTADO:
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  D.5acm)

CAMPO duplo para pacote de CURATIVO em brim na cor
rde bandeira. cam pintura do logotipo da Secretaria

Municipalde Saúde e Prefeitura Municlpalde Tianguá(0,70 x
0,70cm)
Campo Fenestrado, para curativo. com Orifício no centro
(DIÂMETRO 0.20CM) . em BRIM na cor verde bandeira
com pintura do logotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá (0.40 X 0.40cm)

     
8 270  

Und
270  

Jaleca em oxford na cor branca(manga comprida). tendo três
bolsos( 01 bolso no lado superior esquerdo e 02 bolsos na
parte inferior esquerda e direita) com pintura no bolso superior
esquerda cam pintura do lagQtipo da Secretaria \4unicipa[ de
Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá e no outro lado
superior direito a pintura do órgão correspondente , tamanho

Und
181

 11

Jaleco em oxford na cor branca(manga comprida), tendo três
bolsos( OI bolso na lado superior esquerdo e 02 bolsos na
gare inferior esquerda e direita) CQm pintura na bolso superior
esquerda com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá e no outro lado
superior direito a pintura do órgão correspondente . tamanha

Und 254

Jaleca em oxford na cor branca(manga Comprida). tendo três
bolsos( 01 bolso no lado superior esquerdo e 02 bolsos na
parte inferior esquerda e direita) com pintura no bolso superior
esquerda com pintura do logotipo da Secretaria Municipalde
Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá e no outra lado
superior direito a pintura do órgão correspondente . tamanho

Und 204

Jaleca em oxford na cor branca(manga Comprida), tendo três
BolSoS( 01 bolso no lado superior esquerdo e 02 bolsos na
gane inferior esquerda e direita) com pintura na bolso superior

3 esquerda com p neura do lagotlpo da: Secretaria Mun clpal de3 l Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá e no outra lado
Superior direito a pintura do órgão correspondente . tamanho

Und 72      

 
06

T2.145
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TOALHA DÉ BANHO na cor branca com pintura dologotipo
da Secretaria de Saúde. Prefeitura Municipalde Tianguá e do
órgão correspondente - tamanho (1,50cm x 0,90cm).
BLUSA em hatha fria de algodão na cor branca (manga curta

gola redonda). para serem utilizadas nas diversas
campanhas durante todo ano com pintura do .logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura. Municipal de

anguá e do órgão correspondente, no tamanho XXG
BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (manga curta
e gola redonda). para serem utilizadas nas diversas
campanhas durante todo ano com. pintura do.logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de
Tiang
BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (manga curta
e gola redonda), para serem utilizadas nas diversas
campanhas durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de
Tianguá e do órgão correspondente. no tamanho G
BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (manga curta
e gola redonda), para serem utilizadas nas diversas
campanhas durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de
Tianguá e do órgão correspondente, no tamanho M.
Bi.IÜgÀ em malha fria de algodão na cor branca (manga curta
e gola redonda), para serem utilizadas nas diversas
campanhas durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de
Tianguá e do órgão correspondente, no tamanho P.
BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (gola
redonda e manga longa), personalizada e decorada com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde,
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente.
tamanho P

18 Und
Und

19 500

20 Und 1100

21 Und 2250

22 Und 2250

1900
23

Und

24 Und 250

25

BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (gola
redonda e manga longa). personalizada e decorada ano
com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente
tamanho M.
BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (gola
redonda e manga longa), personalizada e decorada ano
com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente
tamanho G.
BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (gola
redondo e manga longa), personalizada e decorada ano
com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde,
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente,
tamanho. GG
BLUSA em malha fria de algodão na cor branca (gola
redondo e manga longa), personalizada e decorada ano
com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde,
Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão correspondente,
tamanho, XXG.
BLUSA tipo gola polo de malha piquet na cor branca
(manga curta). com abertura frontalna parte superior com
dois botões e um bolso na parte superior do lado esquerdo
oom pínüim do órgão correspondente e na parte atrás cia blusa com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá , tamanho P.
BLUSA tipo gola polo de malha piquei na cor branca
(manga curta), com abertura frontalna parte superior com
dois botões e um bolso na parte superior do lado esquerdo
oom pinUra do órgão correspondente e ru parte atrás da brisa com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá, tamanho M

414Und

26
Und 380

27
Und

270

28 Und 110

29
Und

645

30
Und

855
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BLUSA tipo gola polo de malha piquet na cor branca
(manga curta). com abertura frontalna parte superior com
dois botões e um bolso na parte superior do lado esquerdo
a)m pinaim do órgão oorrlespondente e na pane atrás da bltza com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá. tamanho G.
BLUSA tipo gola polo de malha piquet na cor branca
(manga curta), com abertura frontalna parte superior com
dois botões e um bolso na parte superior do lado esquerdo
oom pintura do órgão oortespondente e na paM atrás da blusa com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá, tamanho GG
BLUSA tipo gola polo de malha piquet na cor branca
(manga curta). com abertura frontal na parte superior com
dois botões e um bolso na parte superior do lado esquerdo
a)m pinüim do órgão oorresponden⑥ e na parte aliás da blusa com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura Munícipalde Tianguá. tamanho XXG.
TOALHA DE MESA retangular em brim branca. com pintura
do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipalde Tianguá e do órgão correspondente. (2,50xl,50).
TOALHA DE MESA REDONDA em brim branca, com pintura
do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão correspondente, com
circunferencia de 1.60m.
BONÉ em tecido tipo brim de algodão. na cor branca. com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipalde Tianguá e do órgão correspondente.

31

Und
785

32
Und

640

33
Und

Und

Und

240

34

85
35

36

37

Und

BONE tipo árabe em tecido tipo brim de algodão. na cor
branca. com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde, Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente.
BONÉ em tecidotipo brim de algodão, na cor caqui, com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal de Saúde,
Prefeitura Municipalde Tianguá e do órgão correspondente.
BONÉ tipo árabe em tecido tipo brim de algodão, na cor
caqui, com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde, Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente
BOLSA do tipo carteiro, em PVC, 35cm cumprimento e
17cm e 29cm de altura, na cor Verde. com 03(tres) divisorias
a parte interior, com 02(dois) fechos frontais-fivelas, com

05cm de largura na alça e 2m de comprimentos, sendo o
)smo rodeando a bolsa, com costuras nas laterais

personalizada com o logotipo do CEREST- Centro de
Referencia em Saúde do Trabalhador, Secretaria Municipal
da Saúde, Prefeitura de Tianguá
BOLSA do tipo mochila, em PVC na cor verde,
personalizada com os logotipos do Cerest, Secretaria

l Municipal da Saúde. Prefeitura de Tíanguá, Renast,
Ministério da Saúde.
BOLSA com alça do tipo pasta, na cor verde.
personalizada com os logotipos do Cerest, Secretaria
Municipal da Saúde, Prefeitura de Tianguá. Renast,
Ministério da Saúde.
BOLSA do tipo carteiro. em PVC, 35cm cumprimento e

cm e 29cm de altura. na cor azul jeans, com 03(tres)
divísorias na parte interior, com 02(dois) fechos frontais-
fivelas, com 05cm de largura na alça e 2m de comprimentos,
sendo o mesmo rodeando a bolsa. com costuras nas
laterais. personalizada com o logotipo do órgão
correspondente, Secretaria Municipal da Saúde, Prefeitura
de Tianguá

950

750Und

38

39

40

300

41

42

Und 300

Und

43
Und

200
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44
de elástico (Arroyo) ziper na

lateraldireita da bota esquerda e esquerda da bota direita
Tamanho 37
êoiüi:hõ tático preto, cadarço de elástico (Arroyo) ziper na
ateraldireita da bota esquerda e esquerda da bota direita
Tamanho 39. em.couro.
Coturno tático preto, cadarço de elástico (Arroyo) ziper na
ateraldireita da bota esquerda e esquerda da bota direita
Tamanho 40. em couro
Coturno tático preto, cadarço de elástico (Arroyo) ziper na
ateraldireita da bota esquerda e esquerda da bota direita
Tamanho 41. em couro.
Caturno tático preto. cadarço de elástico (Arroyo) ziper na

eraldireita da bota esquerda e esquerda da bota direita
Tamanho 42. em couro
êt;ini:iiã:bota resgate (motolância), tático preto, sem cadarço.
cano alto (altura aproximada 40cm). com faixa reftetiva nas
aterais. zíoer com proteção na lateral. em couro.Tamanho 39
Coturno - bota resgate (motolância), tático preto. sem cadarço
cano alto (altura aproximada 40cm). com faixa refletíva nas
aterais. zíper com proteção na lateral. em couro.Tamanho 40

Par
12

1245 Pal

46 Par

Par

Par

Par

12 l
16

47

48

49

50

20

12

Par 12

cano alto (altura aproximada 40cm). com faixa refletiva nas
laterais. zíoer com proteçáo na lateral. em courolamanh0 41
êoiiii:fió = bota resgate (motolância), tátíco preto, sem cadarço
cano alto (altura aproximada 40cm). com faixa refletiva nas
laterais. zíper com proteção na lateral, ÇO çgylqjqpqn;h0;42
Calça tática, com dois bolsos na frente superior (parte anterior)
dois na traseira superior (parte posterior) dois nas laterais acima
do joelho. e proteção acolchoada para joelhos (interno) e
coelheira (parte externa). faixas horizontais luminosas em cada
perna. cor azulescuro (tecido - RIP STOP)
Tamanho 38

Calça tática, com dois bolsos na frente superior (parte anterior)
dois na traseira superior (parte posterior) dois nas laterais acima
do joelho. e proteção acolchoada para joelhos (interno) e
coelheira (parte externa), faixas horizontais luminosas em cada
perna, cor azulescuro (tecido -- RIP STOP)
Tamanho 39
Calça tática, com dois bolsos na frente superior (parte anterior)
dois na traseira superior (parte posterior) dois nas laterais acima
do joelho. e proteção acolchoada para joelhos (interno) e
coelheira (parte externa). faixas horizontais luminosas em cada
perna, cor azulescuro (tecido - RIP STOP)
Tamanho 40

Calça tática, com dois bolsos na frente superior (parte anterior)
dois na traseira superior (parte posterior) dois nas laterais acima
do joelho, e proteção acolchoada para joelhos (interno) e
coelheira (parte externa), faixas horizontais luminosas em cada
perna, cor azulescuro (tecido - RIP STOP)
Tamanho 42

Calça tática, com dois bolsos na frente superior (parte anterior)
dois na traseira superior (parte posterior) dois nas laterais acima
do joelho, e proteção acolchoada para joelhos (interno) e
coelheira (parte externa), faixas horizontais luminosas em cada
perna, cor azulescuro (tecido -- RIP STOP)

Calça tática. com dois bolsos na frente superior (parte anterior)
dois na traseira superior (parte posterior) dois nas laterais acima
do joelho. e proteção acolchoada para joelhos (interno) e
coelheira (parte externa). faixas horizontais luminosas em cada
perna, cor azulescuro (tecido - RIP STOP)
Tamanho 46

alta + zíper do peito
para cima. na cor azulmarinho
TRONCO(anteroposterior) de materialpríncipalPOLIÉSTER

Oa% elastano. 90% poliéster); peito direito nome do socorrista

Tamanha 43nnn

Par

Par

Und 12

Unid
4

Und 28

Und 20

Und

Und
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mais fatos RH, logo do RESGATE no esquerdo
Mangas longas de tecido RIP STOP Vermelho. bolso com
elcro na parte superior do braço (fêmea). + l faixa luminosa

horizontalem cada manga abaixo do cotovelo de 3cm. Punho
em velcro com regulagem

Atrâslsímbolo do resgate. a palavra SOCORRISTA acima do
logo do RESGATE arqueado. (ambos bordados)
Tamanho P
Gandaia tipo COMBAT SHIRT com gola alta + zíper do peito
para cima, na cor azulmarinho
TRONCO(anteroposterior) de materialprincipalPOLIESTER
(10% elastano. 90% poliéster); peito direito nome do socorrista
mais fatos RH, logo do RESGATE no esquerdo
Mangas longas de tecido RIP STOP Vermelho, bolso com
elcro na parte superior do braço (fêmea), + l faixa luminosa

horizontalem cada manga abaixo do cotovelo de 3cm. Punho
em velcro com regulagem

Atrás; símbolo do resgate. a palavra SOCORRISTA acima do
logo do RESGATE arqueado. (ambos bordados)

Und 8

Und 40

Tamanho M
Gandaia tipo COMBAT SHIRT com gola alta + zíper do peito
para cima. na cor azulmarinho
TRONCO(anteroposterior) de materialprincipalPOLIESTER
(10% elastano. 90a! poliéster); peito direito nome do socorrista
mais fator RH. logo do RESGATE no esquerdo
Mangas longas de tecido RIP STOP Vermelho, bolso com
velcro na parte superior do braço (fêmea). + l faixa luminosa
horizontalem cada manga abaixo do cotovelo de 3cm. Punho
em velcro com regulagem.

Atráslsímbolo do resgate. a palavra SOCORRISTA acima do
logo do RESGATE arqueado. (ambos bordados).

Und 24

Tamanho G
Camisa de cor verm elha;
Frente; logo do RESGATE do lado esquerdo superior e
identificação e tipo sanguíneo do lado direito superior;
Atrás; logo do RESGATE com a palavra "SOCORRISTA"
encima do logo
Tamanho P
Camisa de cor vermelha;
Frente; logo do RESGATE do lado esquerdo superior
identificação e tipo sanguíneo do lado direito superior;
Atrás; logo do RESGATE com a palavra "SOCORRISTA"
encima do logo.
Tamanho M
Camisa de cor vermelha;
Frente; logo do RESGATE do lado esquerdo superior
identificação e tipo sanguíneo do lado direito superiora
Atrás; logo do RESGATE com a palavra "SOCORRISTA"
encima do logo.
Tamanho G
Boné de cor azulescuro, com regulagem e logo do resgate na
frente. e loção do Município e Viva Saúde nas laterais.
Camisola para prevenção com abertura atrás em popline
Branca. com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde. Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente Tamanho P, Altura (1.20CM)

e

e

Und 4

Und 22

Und

Und

Und

10

72

200

Camisola para prevenção com abertura atrás em popline
Branca. com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde. Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente Tamanho M, Altura (1.20CM).
Camisola para prevenção com abertura atrás em popline
Branca com pintura do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde, Prefeitura Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente Tamanho G. Altura (1.20CM).
Pano para biombo (2 faces), em brim na cor branca, 1,70cm
de cumprimento x 0,80 cm de de altura. pintura com o
símbolo da Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura
Municipal de Tianguá

Und

200

Und
200

Und 230
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trás e 02
(dois) na frente, com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 36
Calças de brim na cor caqui. com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente. com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 38
Calças de brim na cor caqui. com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente, com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 40
Calças de brim na cor caqu . com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente, com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 42
Calças de bíim na cor caqul, com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente. com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 44

Calças de brim na cor caqui. com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente. com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 46
Calças de brim na cor caqui. com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente, com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 48
Calças de brim na cor caqul, com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente. com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 50
Calças de brim na cor caqul. com 02 (dois) bolsos atrás e 02
(dois) na frente, com serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 60
BOTAS pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo feminino, com numeração 34.

Und
2

18
Und

Und

Und

Und

75

76

Und

Und

77
Und

Und

78

79

80

81

82

Par 04

07

17

BOTAS (pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo feminino. com numeração 35.
BOTAS (pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo feminino. com numeração 36.
BOTAS pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo masculino, com numeração 37.
BOTAS pares) cano culto de couro e cadarço na cor preta
modelo masculino. com numeração 38.
BOTAS (pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo masculino. com numeração 39.
BOTAS (pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo masculino. com numeração 40.
BOTAS pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo masculino, com numeração 41.
BOTAS pares) cano cui'to de couro e cadarço na cor preta
modelo masculino. com numeração 42.
BOTAS (pares) cano curto de couro e cadarço na cor preta
modelo feminino. com numeração 44.
MEIA canelada, masculina atoalhada, na cor preta, nos
tamanhos d0 38 à 42
BOLSA do tipo carteiro. em lona, 35cm cumprimento e
17cm e 29cm de altura. na cor caqui, com 03(tres) divisorias
na parte interior. com 02(dois) fechos frontais-fivelas, com
05cm de largura na alça e 2m de comprimentos, sendo o
mesmo rodeando a bolsa. com costuras nas laterais.
personalizada com o logotipo do Controle de Endemias e
Vigilância Epidemiológica, SMS. Prglgitura de T\ianguá
COLETES wra inspetor da Vigilância Sanitária com
abeítur8 frontal com 04 botões e dois bolsos na parte
nferior, com pintura frente e costa, sendo na parte da frente
do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a
do órgão correspondente

Par

Par

Par

Par

Par

83

84

85

86

87

88

89

15

19

39Par

Par

Par

Par
Par

100

9a
100

Und
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como
o nome FISCALIZAÇÃO e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido brim.
cor azulmarinho. texto branco tamanho P.

ilancia Sanitária com
abertura frontal com 04 botões e dois bolsos na parte
nferior. com pintura frente e costa, sendo na parte da frente
do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a
do órgão correspondente. na parte das costas deve ter
;entralizado o nome do órgão correspondente assim como
o nome FISCALIZAÇÃO e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brim. cor azulmarinho. texto branco tamanho M.
COLETES para inspetor da Vigilância Sanitária com
abertura frontal com 04 botões e dois bolsos na parte
Inferior. com pintura frente e costa, sendo na parte da frente
do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a
do órgão correspondente. na parte das costas deve ter
centralizado o nome do órgão correspondente assim como
o nome FISCALIZAÇÃO e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brim. cor azulmarinho, texto branco tamanho G.
COLETES para inspetor da Vigilância Sanitária com
abertura frontal com 04 botões e dois bolsos na parte

fedor. com pintura frente e costa. sendo na parte da frente
do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a
do órgão correspondente. na parte das costas deve ter
centralizado o nome do órgão correspondente assim como
o nome FISCALIZAÇÃO e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brim. cor azulmarinho. texto branco tamanho GG
COLETES para Agentes de Endemias com abertura frontal
com 04 botões e quatros bolsos na parte frontal. sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na parte superior. com
pintura frente e costa. sendo na parte da frente do lado
esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipalde Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a do órgão
correspondente (Agente de Endemias). na parte das costas
deve ter centralizado o nome CONTROLE DE ENDEMIAS
em forma de meia lua e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brim, cor caqui, tamanho P
COLETES para Agentes de Endemias com abertura frontal
com 04 botões e quatros bolsos na parte frontal, sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na parte superior. com
pintura frente e costa, sendo na parte da frente do lado
esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipalde Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a do órgão
correspondente (Agente de Endemias). na parte das costas
deve ter centralizado o nome CONTROLE DE ENDEMIAS
em forma de meia lua e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brlm. cor caqui, tamanho M.

COLETES para Agentes de Endemias com abertura frontal
com 04 botões e quatros bolsos na parte frontal, sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na parte superior, com
pintura frente e costa. sendo na parte da frente do lado
esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipalde Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a do órgão
correspondente (Agente de Endemias), na parte das costas
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⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS SEFIN

em forma de meia lua e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brim. cor caqui,tamanho G
COLETES para Agentes de Endemias com abertura frontal
com 04 botões e quatros bolsos na parte frontal, sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na parte superior, com
pintura frente e costa, sendo na parte da frente do lado
esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipalde Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a do órgão
correspondente (Agente de Endemias). na parte das costas
deve t©r centralizado o nome CONTROLE DE ENDEMIAS
em forma de meia lua e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brim. cor caqui.tamanho GG

Und

98

COLETES para Agentes de Endemias com abertura frontal
com 04 botões e quatros bolsos na parte frontal. sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na parte superior, com
pintura frente e costa, sendo na parte da frente do lado
esquerdo a logotipo da Prefeitura Municipalde Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado direito a do órgão
:orrespondente (Agente de Endemias). na parte das costas

deve ter centralizado o nome CONTROLE DE ENDEMIAS
em forma de meia lua e na parte inferior o nome da
Secretaria de Saúde. Confecção dos Coletes no tecido
brim, cor caqui,tamanho XXG
AVENTAL, na cor branca. em oxford, tendo na parte da
frente: superior o símbolo da Vigilância Sanitária pintado, e
na parte inferior: um bolso grande pintado as logotipo da
Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde,
com abertura apraz. tamanho médio.

MACAÇÃO, na cor caqui. O Macacão masculino operacional
profissional Manga Longa Operacional é confeccionado
em Brim. tecido 100% Algodão.

eal para uso no trabalho operacional dos profissionais.
Possui dois bolsos na parte frente e um bolso na parte
posterior.
GolaEsporte.
Possui cós meio com elásticos. para melhor ajuste no corpo.
Frente fechada com botões que são protegidos
Oferece excelente durabilidade, resistência à rasgos e
abrasões em geral.
Pode ser utilizado nas mais diversas atividades onde o
Uniforme exige mais resistência para os trabalhos mais
pesados.
A modelagem reta foi pensada, para não prejudicar a
movimentação esperada do usuárío.
É confortávele ergonómica de modo que não atrapalhe nos
movimentos que espera-se que haja no dia a dia
Tem a qualidade necessária para ser usada e lavada
diariamente
Prevendo esse desgaste é fabricada com tecido de boa
qualidade.
Produto desenvolvido e fabricado pela DEMORGAN
UNIFORMES para valorizar o seu estilo e sua imagem
profissional.
Destaca-se como a melhor proposta em relação ao custo
benefício.
Costurado com máquinas eletrõnícas
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Importa o presente orçamento no valor total de R$. (por extenso)



⑤ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de
softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoale outras que possam

incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.
Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Locale data. de de 2023.

)

Carimbo e Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de Tianguá pelo e-mail: çgDplgs(ãDtiangua:ce,gl11::br e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 1? de março de 2023

JOELSON MAX DA SILVA AMARAL
Encarregado do Setor de Compras
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N' 16o22023/01- SESA

ORGAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA

Secretaria de Saúde.
0601 / 0602
0601-10.122.0007.2.039 - Manutenção das Atividades da

Secretaria de Saúde
0602-10.305.0185.2.055 -- Gestão e Manutenção das Ações

de Vigilância em Saúde
0602-10.302.0181.2051 - Gestão e Expansão da Atenção

Ambulatoriale Hospitalar MAC
0602-10.301.0181.2.046 - Gestão, Fortalecimento

Expansão da Atenção Básica de Saúde.
0602-10.331.0180.2.056 - Manutenção do Centro de

Referencia em Saúde do Trabalhador
0602-10.302.0198.2.052 - Manutenção das Ações do

Resgate e Apoio as Ações do SAMU.

eDOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00 -- Consumo

FONTE DE RECURSO Recurso Próprio e Recurso Federa

1. 0BJETO:
1.1. Aquisição de tecidos, vestuários e fardamentos, visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde e órgãos a ela vinculados, obedecendo às condições, especificações e
quantidades estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. A aquisição de tecidos, vestuários e fardamentos pela Secretaria Municipalde Saúde justifica-se
em razão que a administração tem a oferecer vestimenta padronizada para melhor desenvolvimento
das atividades e identificação de seus servidores, como também, em decorrência de exigências legais
pelos órgãos de fiscalização do trabalho.
Considerando a grande demanda de utilização desse material/produto e ao mesmo tempo a
necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se como
ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para
uma futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos
orçamentários.

3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. Os itens deverão ser entregues pela empresa vencedora no prazo de até 15 (quinze) dias após
solicitação contados da data do recebimento da ordem de compra, sendo a descarga, frete e transporte
por conta da licitante contratada "detentora de ata". no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, por
ntermédio do servidor(a) municipal designado(a), reserva-se no direito de proceder à inspeção de
qualidade dos mesmos e de rejeita-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as
especificações exigidas

4. FISCAL DE CONTRATO
4.1. Patrícia Barbosa Lima de Moita, Portaria 72A/2019, de 13 de novembro de 2019

5. DAS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO
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PSF Cerest

Bata para usuarios aberta nas laterais.
popeline, na cor Branca, com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde
Prefeitura Municipalde Tianguá e do órgão
correspondente. Tamanho M.
Bata para usuarios aberta nas laterais.
popeline, na cor Branca, com pintura do
logotipo da Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipalde Tianguá e do órgão
correspondente Tamanho G
LENÇOL para maca com elástico. em
popeline branco. com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente, tamanho mínimo (1.90cm x
0,80cm), com pinturale e logomarca da
Sec.etária de Saúde.
LENÇOL para maca sem elástico. em
popeline branco, com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente. tamanho mínimo (2.10cm x
0,90cm), com pinturale e logomarca da
Secretaria de Saúde.
LENÇOL para cama sem elástico. em
popeline branco. com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente. tamanho mínimo (2.60cm x
1,80cm), com pinturale e logomarca da
Secretaria de Saúde.
LENÇOL para cama oom elástico. em
popeline branco, com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente. tamanho mínimo (2.10cm x
1.40cm). com pinturale e logomarca da
Secretaria de Saúde.
CAMPO duplo para pacote de CURATIVO
em brim na cor verde bandeira. com pintura
do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá
(0,50 x 0.50cm)
CAMPO duplo para pacote de CURATIVO
em brim na cor verde bandeira, com pintura
do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá
Í0,70 x 0,70cml
Campo Fenestrado, para curativo. com
Orifício no centro(DIÂMETRO-0.20CM)
em BRIM na cor verde bandeira. com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal
de Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá
(0.40 X 0.40cm)
aleco em oxford na cor branca (manga

comprida), tendo três bolsos ( OI bolso no
lado superior esquerdo e 02 bolsos na parte
inferior esquerda e direita) com pintura no
bolso superior esquerda com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá e no outro
lado superior direito a pintura do órgão
correspondente . tamanho P.
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comprida). tendo três bolsos ( OI bolso no
lado superior esquerdo e 02 bolsos na parte
inferior esquerda e direita) com pintura no
bolso superior esquerda com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura Municipal de Tianguá e no outro
lado superior direito a pintura do órgão
correspondente , tamanho M.
Jaleca em oxford na cor branca (manga
comprida). tendo três bolsos ( OI bolso no
lado superior esquerdo e 02 bolsos na parte
nferior esquerda e direita) com pintura no
bolso superior esquerda com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá e no outro
lado superior direito a pintura do órgão
correspondente . tamanho G
raleco em oxford na cor branca (manga

comprida). tendo três bolsos ( OI bolso no
lado superior esquerdo e 02 bolsos na parte
nferior esquerda e direita) com pintura no
bolso superior esquerda com pintura do

logotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá e no outro
lado superior direito a pintura do órgão
correspondente . tamanho GG
Jaleca em oxford na cor branca (manga
comprida). tendo três bolsos ( OI bolso no
lado superior esquerdo e 02 bolsos na parte
inferior esquerda e direita) com pintura no
bolso superior esquerda com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura Municipal de Tianguá e no outro
lado superior direito a pintura do órgão
correspondente . tamanho XXG
Jaleco em oxford na cor branca (manga
comprida), tendo três bolsos ( OI bolso no
lado superior esquerdo e 02 bolsos na parte
nferior esquerda e direita) com pintura na
frente e costa. no bolso superior esquerda com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal
de Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá
e no outro lado superior direito a pintura do
órgão correspondente. Nas costas. DE
FORMA CENTRALIZADO E EM FORMA DE
MEIA LUA. deve ter o nome PROGRAMA
DO TRACOMA e SECRETARIA DE
MUNICIPAL SAUDE . tamanho G
Jaleca em oxford na cor branca (manga
comprida), tendo três bolsos ( OI bolso no
lado superior esquerdo e 02 bolsos na parte
inferior esquerda e direita) com pintura na
frente e costa, no bolso superior esquerda com
pintura do logotipo da Secretaria Municipal
de Saúde e Prefeitura Municipal de Tianguá
e no outro lado superior direito a pintura do
órgão correspondente. Nas costas. DE
FORMA CENTRALIZADO E EM FORMA DE
MEIA LUA. deve ter o nome PROGRAMA
DO TRACOMA e SECRETARIA DE
,MUNICIPAL SAUDE . tamanho GG

TOALHA de felpo para o rosto cor branca
com pintura do logotipo da Secretaria
Municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de
Tianguá e do órgão correspondente
tamanho (0.80cm x 0,50cm)
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TOALHA DE BANHO na cor branca com
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pintura do logotipo da Secretaria de Saúde
Prefeitura Munícipalde Tianguá e do órgão
correspondente - tamanho (1,50cm x
0.90cm
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (manga curta e gola redonda). para
serem utilizadas nas diversas campanhas
durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente. no tamanho XXG
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (manga curta e gola redonda). para
serem utilizadas nas diversas campanhas
durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente. no tamanho GG
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (manga curta e gola redonda). para
serem utilizadas nas diversas campanhas
durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente, no tamanho G.
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (manga curta e gola redonda). para
serem utilizadas nas diversas campanhas
durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente, no tamanho M.
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (manga curta e gola redonda), para
serem utilizadas nas diversas campanhas
durante todo ano com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente. no tamanho P.
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (gola redonda e manga longa).
personalizada e decorada com pintura do
logotipo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipalde Tianguá e do órgão
correspondente. tamanho P.
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (gola redonda e manga longa)
personalizada e decorada ano com pintura
do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde, Prefeitura Municipalde Tianguá e do
órgão correspondente. tamanho M.
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (gola redonda e manga longa),
personalizada e decorada ano com pintura
do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde, Prefeitura Municipalde Tianguá e do
órgão correspondente. tamanho G
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (gola redondo e manga longa).
personalizada e decorada ano com pintura
do logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde. Prefeitura Municipalde Tianguá e do
órgão correspondente, tamanho. GG.
BLUSA em malha fria de algodão na cor
branca (gola redondo e manga longa),
personalizada e decorada ano com pintura

logotipo da Secretaria Municipal de
Saúde, Prefeitura Municipalde Tianguá e do
órgão correspondente, tamanho, XXG.
BLUSA tipo gola polo de malha piquei na
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29 l cor branca (manga curta), com abertura

fíontalna parte superior com dois botões e
um bolso na pane superior do lado
esquerdo com phülm do Órgão conEspondenB
e na paro abas da bRIsa com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura MunÍcipalde Tianguá . tamanho

und

   
200

NISAI

   
645

30

BLUSA tipo gola polo de malha piquet na
car branca (manga curta). com abertura
frontalna parte superior com dois botões e
um bolso na parte superior do Fada
esquerdo com Fjnüln do ÓUãa corrnpondenb
e na paro abas da tíLM CQm pintura dQ
ogotipo da Secretaria Municípalde Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá, tamanho
M
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BLUSA tipo gola polo de malha piquei na
=ar branca (manga curta). com abertura
frontalna pane superior com dois botões e
um bolso na parte superior do lado
esquerdo com pnüla do Órgão corespondenn

na paro abas da bILHa cam pintura do
ogotipo da Secretaria Municipalde Saúde e
Prefeitura Municipalde Tianguá, tamanho

Und

    300  
00 7B5

BLUSA tipo gola polo de malha piquet na
cor branca (manga curta), com abertura
frontalna parte superior com dois botões e
um bolso na parte superior do lado

32 1 esquerdo oom FHnülm do ágão cornspondente
e na paro abas da tHLEa com pintura da
logotipo da Secretaria Municípalde Saúde e
Prefeitura Municipal de Tianguá. tamanho

Und
40

  300
50

(VIGEP)
T50 oo 64a

BLUSA tipo gola polo de malha piquet na
=ar branca(manga curta), com abertura
frontalna pane superior com dois botões e

33 l um bolso na pane superior do lado" l ;:q.;il;« p'""'"'.w'=--.m'-«:
e rn pare abas da tHusa com pintura do
ogotípo da Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura h4unicipal de Tianguá. tamanho
XXG

Und   150 NIGEP)
60

   
TOALHA DE MESA retangular em brim
branca, com pintura da logotipo da

34 l Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura
Municipal de Tianguá e do Órgão
correspondente. (2.50xl.50)

Und 10       BO   90

TC)ALHA DE MESA REDONDA em brim
branca, com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura

35 l Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente, com circunferencia de
1.60m

und
a5     80   35

CONE em tecido tipo brim de algodão, na
cor branca. com pintura do logotipo da

36 Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura
Municipal de Tianguá e do Órgão
correspondente

Und     200 100 150 500 950

CONE tipo árabe em tecido tipo brim de
37 l algodão. na cor branca. com pintura do

ogatípo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura hlunlcípalde Tianguá e do Órgão

correspondente

Und       (VIGEP)
150 500

750
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BONÉ em tecido tipo brim de algodão. na
cor caquí, com pintura do logotipo da
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura
Municipal de Tianguá e do órgão
correspondente
CONE tipo árabe em tecido tipo brim de
algodão. na cor caqui. com pintura do
logotipo da Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipalde Tianguá e do órgão
correspondente
BOLSA do tipo carteiro. em PVC. 35cm
cumprimento e 17cm e 29cm de altura, na
cor Verde. com 03(tres) divisórias na parte
interior, com 02(dois) fechos frontais
fivelas, com 05cm de largura na alça e 2m
de comprimentos. sendo o mesmo
rodeando a bolsa. com costuras nas
laterais, personalizada com o logotipo do
CEREST- Centro de Referencia em Saúde
do Trabalhador, Secretaria Municipal da
Saúde. Prefeitura de Tianguá.
BOLSA do tipo mochila, em PVC na cor
verde, personalizada com os logotipos do
Cerest. Secretaria Municipal da Saúde,
Prefeitura de Tianguá. Renast. Ministério
rlã Saúde
BOLSA com alça do tipo pasta, na cor
-erde. personalizada com os logotipos do

Cerest, Secretaria Municipal da Saúde,
Prefeitura de Tianguá, Renast, Ministério
da Saúde.
BOLSA do tipo carteiro. em PVC, 35cm
cumprimento e 17cm e 29cm de altura, na
cor azuljeans, com 03(tres) divisórias na
parte interior. com 02(dois) fechos frontais-
fivelas. com 05cm de largura na alça e 2m
de comprimentos. sendo o mesmo
rodeando a bolsa, com costuras nas
laterais. personalizada com o logotipo do
órgão correspondente, Secretaria
Municipal da Saúde. Prefeitura de Tianguá.
Coturno tático preto, cadarço de elástico
(Arroyo) ziper na lateral direita da bota
esquerda e esquerda da bota direita
Tamanho 37
Caturra tático preto, cadarço de elástico
{.Arroyo) ziper na lateral direita da bota
esquerda e esquerda da bota direita.
Tamanho 39. em couro
Coturno tático preto, cadarço de elástico
(Arroyo) ziper na lateral direita da bota
esquerda e esquerda da bota direita.
Tarrianh0 40. em couro.
soturno tático preto. cadarço de elástico
(Arroyo) ziper na lateral direita da bota
esquerda e esquerda da bota direita.
Tamanho 41. em couro.
Coturno tático preto. cadarço de elástico
(Arroyo) ziper na lateral direita da bota
esquerda e esquerda da bota direita
Tamanho 42. em couro.
Coturno - bota resgate (motolância), tático
preto. sem cadarço. cano alto (altura
aproximada 40cm). com faixa refletiva nas
laterais, zíper com proteção na lateral. em
couro.Tamanho 39.
Caturra -- bota resgate (motolância), tático
preto. sem cadarço. íaltura

38 Und 50
(VIGEP)

39 Und 50
(VIGEP)
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  aproximada 40cm). com faixa refletiva nas

aterais, zíper com prateção na lateral. em
couro.Tamanho 40

Par              
51 soturno bota resgate(motoiância). tático

preto, sem cadarço, cano alta(altura
aproximada 40cm). com faixa refletiva nas
aterais, zíper cam proteçãa na lateral. em
couro.Tamanho 41

Par   4       4

52 soturna bota resgate(motalância). tátíco
preto. sem cadarço, cano alto(altura
aproximada 40cm). com faixa refletiva nas
aterais, zíper com proteçãa na lateral. em
couro.Tamanho 42

Par   12       12

53 calça tática, com dois bolsos na frente
superior(pane anterior) dois na traseira
superior(parte posterior) dois nas laterais
acima do joeiKo, e proteção acolchoada para
velhos(interno) e joeiheira (pane externa)
faixas horizontais luminosas em cada perna
cor azulescuro(tecido -- RIP STOP)
ramanh0 38

Und

  12      
12

 

Caiça tática. com dois bolsos na frente
Superior(pane anterior) dois na traseira
superior (pane posterior) dois nas laterais
acima do joelho. e proteÇáo acolchoada para
velhos(interno) e coelheira (parte externa)
faixas horizontais luminosas em cada perna
cor azulesçuro(tecido -- RIP STOPI
Tamanho 39

calça tática. cam dois bolsos na frente
superior (parte anterior) dois na traseira
superior(parte posterior) dois nas laterais
acima da joelho. e proteção acolchoada para
joelhos(interno) e joalheira(parte externa),
Faixas horizontais luminosas em cada perna
car azulescuro (tecido RIP STOP)
Tamanho 40

uníd

  4

 
 

 Und   28  
56

Calça tática. com dois bolsos na frente
superior(pane anterior) dois na traseira
superior (pane posterior) dois nas laterais
acima do joeiho. e proteção acolchoada para
joelhos (interna) e joeiheira (pane externa).
faixas horizontais luminosas em cada perna.
CQr azulescuro(tecida - RIP STOP)
Tamanha 42

Und   20       20

Calça tátíca, com dois bolsos na frente
superior(parte anterior) dois na traseira
superior(parte posterior) dois nas laterais
acima do joelho. e proteção acolchoada para

57 l jaeióos Cinterno) e joalheira (parte extema)
F?iras horizontais luminosas em cada perna
cor azulescuro (tecido RIP STOP)
Tamanho 43

Und   4     4
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59 Mangas longas de tecido RIP STOP

Vermelho. bolso com velcro na parte superior
do braço (fêmea), + l faixa luminosa
horizontal em cada manga abaixo do
cotovelo de 3cm

Atrás; símbolo do resgate. a palavra
SOCORRISTA acima do logo do RESGATE
arqueado. (ambos bordados)
Tamanho P
Gandola tipo COMBAT SHIRT com gola alta

zíper do peito para cima, na cor azul
marinho.
TRONCO(anteroposterior) de material
principal POLIESTER (10% elastano. 90%
políéster); peito direito nome do socorrista
mais fatos RH. logo do RESGATE no
esquerdo.
Mangas longas de tecido RIP STOP
Vermelho, bolso com velcro na parte superior
do braço (fêmea). + l faixa luminosa
horizontal em cada manga abaixo do
cotovelo de 3cm

Atrás; símbolo do resgate, a palavra
SOCORRISTA acima do logo do RESGATE
arqueado. (ambos bordados).

Und

60
Und

40

Tamanho M

Gandaia tipo COMBAT SHIRT com gola alta
zíper do peito para cima, na cor azul

marinho
TRONCO(anteroposterior) de material
principal POLIESTER (10% elastano. 90%
poliéster); peito direito nome do socorrista
mais favor RH. logo do RESGATE no
esquerdo.
Mangas longas de tecido RIP STOP
Vermelho. bolso com velcro na parte superior
do braço (fêmea). + l faixa luminosa
horizontal em cada manga abaixo do
cotovelo de 3cm.

Atrás; símbolo do resgate. a palavra
SOCORRISTA acima do logo do RESGATE
arqueado. (ambos bordados)

Tamanho G
Camisa de cor vermelha;
Frente; logo do RESGATE do lado esquerdo
superior e identificação e tipo sanguíneo do
lado direito superior;
Atrás; logo do RESGATE com a palavra
SOCORRISTA' encima dologo

Tamanho P
Camisa de cor vermelha;
Frente; logo do RESGATE do lado esquerdo
superior e identificação e tipo sanguíneo do
lado direito superior;
Atrás; logo do RESGATE com a palavra
'SOCORRISTA' encima delega.
Tamanho M
Camisa de cor vermelha;
Frente; logo do RESGATE do lado esquerdo
superior e identificação e tipo sanguíneo do
lado direito superior;
Atrás; logo do RESGATE com a palavra
SOCORRISTA" encima dologo

Tamanho G
Boné de cor azul escuro. com regulagem e
ogo do resgate na frente. e logo do
Município e Viva Saúde nas laterais
Camisola para prevenção com abertura
atrás em popline Branca. com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde,
Prefeitura Municípalde Tianguá e do órgão
correspondente Tamanho P. Altura

61
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Prefeitura Municipalde Tíanguá e do órgão
correspondente Tamanho P, Altura
(1.20CM)
Camisola para prevenção com abertura
atrás em popline Branca. com pintura do

-ogotipo 'lí :;"cretaria Municipalde Saúde.
.efeitura íüumclpalde Tianguá e do órgão

correspondente Tamanho M, Altura
(1,20CM)

Camisola para prevenção com abertura
atrás em popline Branca com pintura do
logotipo da Secretaria Municipalde Saúde.
Prefeitura Municlpalde Tianguá e do órgão
correspondente Tamanho G. Altura l
(1,20CM).l
Pano para biombo (2 faces). em brim na
:or bíanc'a 'i .70cm de cumprimento x 0,80
;m de de altura. pintura com o símbolo da

Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura
rylunicipal de Tianguá.
Calças de orim cor caqui, com 02 (dois)
bolsos atrás e 02 (dois) na frentQ. com
serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 36
Calças de brim na cor caqui. com 02 (dois) l
bolsos atrás e 02 (dois) na frente, com
erigrafia com a palavra ENDEMIAS na

rna es:lt;cíaa. Tamanho 38
Calças de brim na cor caquí, com 02 (dois)
bolsos atrás e 02 (dois) na frente, com
serigrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 40
Calças de brim na cor caqui. com 02 (dois)
bolsos atrás e 02 (dois) na frente. com
serigrafla com a palavra ENDEMIAS na
perna esquerda. Tamanho 42
Calças de brim na cor daqui, com 02 (dois)
bolsos atriis e 02 (dois) na frente, com

ráfia com a palavra ENDEMIAS na
'na esquerda. Tamanho 44

alças de brim na cor caqui. com 02 (dois)
bolsos atrás e 02 (dois) na frente. com
;c:igrafia com a palavra ENDEMIAS na
penda esquerda. 'i'amanho 46
Calças de órirn na cor caqul. com 02 (dois)
bolsos atr.3s e 02 (dois) na frente. com
;erlgrafia com a palavra ENDEMIAS na

perna !squ€1rda. I'amanho 48
alças co ; ;:'- na co' daqui. com 02 (dois)
olhos atrás e 02 (dois) na frente. com

lgrafia com a palavra ENDEMIAS na
perna es(4uerda. Tamanho 50
alças cle! b'i:ll nz{ co' :aqui. com 02 (dois) l

.os Qtri3$ e (t2 (dois) na frente. com
;eri3rafia com a palavra ENDEMIAS na

i& c'squeroa. Tapar:ho 60
;Or.f\$ (pares) :ano c;uno de couro e

largo na COr prata modelo teminino. com
meraçãc íl4
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com numeração 37
BOTAS (pares) cano curto de couro e
cadarço na cor preta modelo masculino,
com numeração 38.
BOTAS (pares) cano curto de couro e
cadarço na cor preta modelo masculino.
com numeração 39.
BOTAS (pares) cano curto de couro e
cadarço na cor preta modelo masculino.
com numeração 40.
BOTAS (pares) cano curto de couro e
cadarço na cor preta modelo masculino,
com numeração 41
BOTAS (pares) cano curto de couro e
cadarço na cor preta modelo masculino.
com numeração 42.
BOTAS (pares) cano curto de couro e
cadarço na cor preta modelo feminino.
com numeraçã044.
MEIA canelada. masculina atoalhada. na
cor preta. nos tamanhos d0 38 à 42
BOLSA do tipo carteiro. em lona. 35cm
cumprimento e 17cm e 29cm de altura. na
cor caqui. com 03(tres) divisórias na parte
interior. com 02(dois) fechos frontais-
fivelas, com 05cm de largura na alça e 2m
de comprimentos. sendo o mesmo
rodeando a bolsa, com costuras nas
laterais. personalizada com o logotipo do
Controle de Endemias e Vigilância
Epidemiológica. SMS, Prefeitura de
Tianguá.
COLETES para inspetor da Vigilância
sanitária com abertura frontal com 04
botões e dois bolsos na parte inferior. com
pintura frente e costa, sendo na parte da
frente do lado esquerdo a logotipo da
Prefeitura Municipal de Tianguá e
Secretaria Municipal de Saúde e do lado
direito a do órgão correspondente, na
parte das costas deve ter centralizado o
nome do órgão correspondente assim
como o nome FISCALIZAÇÃO e na parte
nferior o nome da Secretaria de Saúde.
Confecção dos Coletes no tecido brim. cor
azulmarinho, texto branco tamanho P.
COLETES para inspetor da Vigilância
Sanitária com abertura frontal com 04
botões e dois bolsos na parte inferior. com
pintura frente e costa. sendo na parte da
frente do lado esquerdo a logotipo da
Prefeitura Municipal de Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado
direito a do órgão correspondente. na
parte das costas deve ter centralizado o
nome do órgão correspondente assim
como o nome FISCALIZAÇÃO e na parte
nferior o nome da Secretaria de Saúde.
Confecção dos Coletes no tecido brim, cor
azulmarinho, texto branco tamanho M
COLETES para inspetor da Vigilância
Sanitária com abertura frontal com 04
botões e dois bolsos na parte inferior. com
pintura frente e costa, sendo na parte da
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93 frente do lado esquerdo a logotipo da
Prefeitura Municipal de Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado
direito a do órgão correspondente, na
parte das costas deve ter centralizado o
nome do órgão correspondente assim
Gamo Q nome FISCALIZAÇÃO e na parte
nf9rior o nome da Secretaria de Saúde
Confecção dos Coletes no tecido brio. cor
azulmarinho. texto branco tamanho G

und

             
94

COLETES para inspetor da Vigilância
Sanitária com abertura frontal com 04
botões e dois bolsos na parte inferior. com
pintura frente e costa, sendo na parte da
Frente da lado esquerdo a logotipo da
Prefeitura Municipal de Tianguá e
Secretaria Municipalde Saúde e do lado
direito a do órgão correspondente. na
parte das costas deve ter centralizado o
nome do órgão correspondente assim
corro o nome FISCALIZAÇÃO e na parte
nferior o nome da Secretaria de saúde
Confecção dos Coletes no tecido brim. cor
azu[ marinho. texto branco tamanha GG

Und
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COLETES para Agentes de Endemias
=Qm abeúura frontal com 04 botões e
quatros bolsos na pane frontal. sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na
parte superior, com pintura frente e costa
sendo na parte da frente do lado esquerdo
a logotipo da Prefeitura Municipal de

95 l Tianguá e Secretaria Municipalde Saúde
e do lado direito a do órgão
Correspondente (Agente de Endemias)
na parte das costas deve ter centralizado

nome CONTROLE DE ENDEMIAS em
Forma de meia lua e na pane inferior o
nome da Secretaria de Saúde. Confecção
das Coletes na tecido brim. cor caqui
tamanho P

Und

     
viaEP)

 
04

COLETES para Agentes de Endemias
com abertura frontal com 04 botões e
quatros bolsos na parte frontal. sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na
pane superior. com pintura frente e costa
sendo na pane da frente do lado esquerdo
a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipal de Saúde

96 l e do lado direito a do órgàa
correspondente(Agente de Endemias),
na pane das costas deve ter centralizada
o nome CONTROLE DE ENDEMIAS em
Forma de meia lua e na parte inferior o
nome da Secretaria de Saúde. Confecção
dos Coletes no tecida brim. cor caqu
tamanho M

und
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COLETES para Agentes de Endemias
cam abertura frontal com 04 botões e
quatros bolsos na parte frontal, sendo dois

boisosnaparteinterioredoisbolsosnal l ..24 1 1 1 24;; Ú ;l=:';1:1.1Ll:;t;';'==s= 1 1 wlãH l I"
97 1 sendo na parte da frente dolado esquerdo

a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipal de Saúde l Und
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lado ae

(Agente de Endemias),
na parte das costas deve ter centralizado
o nome CONTROLE DE ENDEMIAS em
forma de meia lua e na parte inferior o
nome da Secretaria de Saúde. Confecção

tecidoColetes brim ,dos corno
nho G.

COLETES para Agentes de Endemias
com abertura frontal com 04 botões e
quatros bolsos na parte frontal. sendo dois
bolsos na oarte inferior e dois bolsos na
parte superior, com pintura frente e costa,
sendo na parte da frente do lado esquerdo
a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipal de Saúde
e do lado direito a do órgão
correspondente(Agente de Endemias):
na parte das costas deve ter centralizado
o nome CONTROLE DE ENDEMIAS em
forma de meia lua e na parte inferior o
nome da Secretaria de Saúde. Confecção
dos Coletes no tecido brim. cor
daqui.tamanho GG.
COLETES para Agentes de Endemias
com abertura frontal com 04 botões e
quatros bolsos na parte frontal, sendo dois
bolsos na parte inferior e dois bolsos na
parte superior. com pintura frente e costa.
sendo na parte da frente do lado esquerdo
a logotipo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipal de Saúde
e do lado direito a do órgão
correspondente(Agente de Endemias).
na parte das costas deve ter centralizado
o nome CONTROLE DE ENDEMIAS em
forma de meia lua e na parte inferior o
nome da Secretaria de Saúde. Confecção
dos Coletes no tecido brim. cor
caqui,tamanho XXG
AVENTAL na cor branca, em oxford
tendo na parte da frente: superior o
símbolo da Vigilância Sanitária pintado. e
na parte inferior: um bolso grande pintado
as logotipo da Prefeitura Municipal e da
Secretaria Municipal de Saúde. com
abertura atraz. tamanho médio.
MACAÇAO, na cor caquí, O Macacão
masculino operacional profissional Manga
Longa Operacional é confeccionado
em Brim, tecido 100% Algodão.
Ideal para uso no trabalho operacionaldos
profissionais.
Possui dois bolsos na parte frente e um
bolso na parte posterior.
GolaEsporte.
Possui cós meio com elásticos, para melhor
ajuste no corpo.
Frente fechada com botões que são
protegidos.
Oferece excelente durabilidade. resistência
à rasgos e abrasões em geral
Pode ser utilizado nas mais diversas
atividades onde o Uniforme exige mais
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pesados.para os trabalhos
A modelagem reta fai pensada. para não

esperada doprejudicar a
usuario.
E canfonávei e ergonómica de modo que
não atrapalhe nos movimentos que espera

dia dia.haja no ase que
Tem a qualidade necessária para ser usada

lavadae
Prevendo esse desgaste é fabricada com

qualidade.boatecido de
e fabricado pelaProduto

para valorizar oDEMORGAN
seu estilo e sua imagem proHssional.
Destaca-se como a melhor proposta em
relação ao

eletrõnicas.Costurado com

Tianguá. 16 de Fevereiro de 2023
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6. EXISTE ALêÚÚÁ ÕÉÉÉRVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO
DOS ITENS LICITADOS?

Até 30 dias após o recebimento da mercadoria e respectivas notas fiscais.

x jnECunso PRÓPRIO

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

RECURSO ESTADUAL l x RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM
CONSTAR NO CONTRATO, QUAL/ QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

9. EXISTE FISCAL DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR O
CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO
ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Patrícia Barbosa Lima de Moita, Portaria 72A/2019, de 13 de novembro de 2019

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a ftm de
se obter a contratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado

REPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO

'B
RONALDO ESCÓRC+O-DE BRITO JUNNIOR

FISCAL DE CONTRATO//gbÇRETARIA DE SAÚDE

DE ACORDO

SECFIE'BRIO MUNJUPAL DE SAÜDE


