
④ SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFI

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N' 161/2022

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de
Serviços e Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 05
(cinco) dias corados após esta publicação, cotações dc preços para AQUISIÇÃO DE TECIDOS,
VESTUÁRIOS E FARDAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA NO
]981, 28 DE JUNHO DE 2022, QUE CONTEMPLA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
$AUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÀ-CE.
QBEDBCENDO ÀS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, visando a fonnação de orçamento estimado. Tianguá-
CE 08 de agosto de 2022. Joelson Max da Silvo Amaram--lEncarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA(a p oposta de preços devera vií çom p pe í mbíada da empresa)

À PREFEITURA MUNICWAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Av.Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -- Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: G7.735.] 78/GQG1-20 CGF: 06.92C.]64 ] - Fine/Fax: {88) 367$-2288 / 3671-2888

Ao; Setor de Com iras

EMPRESA:

CNPJ:

TELEFONE: ( ) /( ) E-MAIL.:
END:N'
BAIRRO/LOCALIDADE: CEP: CIDADE:
ESTADO:

                                                              

()1

personalizada. confeccionado em tecido
tipo brim (copa e abRI. sarjado, aba Feia,
100%. algodão. na cor branca ou preta
f Ka interno de 3çm ae redor da bainha
do mesmo tecido do boné. acabamento
eterna em poliester, com regulador de

oom veicro. Impressão em silk-screeen
policromia na frontal. conform@ arte a ser
definida pela contratante

UND

       
Í}2

MoCHiLA impermeável em tendo preto.
resistente. impermeável. fechamento
principal em zisper duplo, com dois
wmpaüimentos. alem ajustáveis, alça
superior. costuras reforçadas para maior
durabilidade, serigrafia personalizada. com
dimensões aproximadas de (LXAXC)
35X45X2eCm

UND 160

     
03 COLETES pam Agentes de Saúde com

abertura frontal com 04 balões e quatro          
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batsos na pare f:cnlal, sendo dais bolsos
na parte superior a dois bolsos na parto
nferlor. com pintura frente e casta. sendo
na pane da frente do lado esquerda a
ogoüpo da Prefeitura Municipal d8

Tlanguá e Secretaria Municipal de Saúda
e do lado direita a do órgão
correspondente {Agente ComunitáíiQ de
Saúdes, na parte da$ costas deve ter
centralizado o nome PROGRAMA SAÚDE
COM AGENTE e Ra paRelfeílor o Rcm9
da Secretaria de Saúde. Confecção das
Coletes no tecido brim. cor azul marinha,
texto branca tamanho P

UND 21

     
()4

COLETES para Agentes de Saúde com
abeNura frontal cam 04 botões o quatro
bolsos na pano fiantal, sendo dois balsas
na parte superior e dois bolsos na parte
Inferior. com pintura frente e costa. sendo
na parte da frente do lado esquerdo a
lcga$pQ da PrefeÜüra Municipal dc
Tian9uá e Secretaria Municipal de Saúdo
e do lado direito a do órgão
correspondente {Agente Comunitário de
Saúdes, na parte da$ castas deve ter
centralizado o nome PROGRAMA SAUDC
COM AGENTE e na pane inferior o nome
da $ecietaNa de saúde. Confecção dos
coletes no tecida brim, cor azul marinha.
texto branco tamanho M.

UND 57

     
05

COLETES para Agentes de Saúde com
abertura frontal com 04 botões e quatro
bolSoS na pare frontal, sendo dois balsas

inferior. com pintura frente e costa. sendo
na parte da flecte do lado esquerdo a
lagatipo da Prefeitura MunlcÊp+L de
Tianguá e Secretaria Municipal de Saúdo
e do lado direito a do órgão
oorrespandente (Agente Comunitário de
$aúOe}, na parte das castas deve tei
centralizado o nome PROGRAMA
SAUDE COM AGENTE e na pane inferior
c nome da Secretaãa de Saúde
Confecção dos Coletes na tecida brim
CQr azul marinho, texto branca tamanha

UND 55

     
()6

COLETES para Agentes de Saude com
abertura frontal cam 04 botões o quatro

na parte superior e dois bolsos na parte
nferior. cam pintura frente e casta. sendo
na parte da frente do lado esquerda a
iogoüpo da Prefeitura Municipal de
Tianguá e Secretaria Municipalde Saúdo
e do lado direita a da órgão

Saúde), na parte das costas deve ter
centralizado a nome PF10GRAMA
SAÚDE GOM AGENTE e na pare inferior
o nome da Secretaria de Saúde
CanhcÇãQ do$ Coletes no tecido brim,
cor azul marinho, !exmo branca tamanha
GG

UNO 1 oa

   



SECRETARIA MUNIC:PAL
DE FINANÇAS - SEFI

Av.Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 - Tianguá - Cobra - www.tiangua.ce.gov.br
CNPJ: 07.735.178/Q001-20 - CGF: a6.920-164-1 -- Fode/Fax: (88} 3671-2288 / 3671-2888

07

COLETES para Agente de Endemias
Eam abertura frontal com 04 botões e
quatro bolsas na parte frontal, sendo dois
balsas na pare superior e dois bolsos na

sendo na parte da frente do lado
esquerdo a logotipo da Preféitun
Municipal de Tianguá e Secretaria
Municipalde Saúde e do lado direita a dQ
$rgêc correspondente {Agenie de
Endemias), na parte da$ costas deve ter
centralizado o nome PROGRAMA
SAUD8 COM AGEN'TE e na pane inferior
o nome da Secretaria de Saúde
Confecção ac$ Coletes no tecida afim.
cor azul marinho. texto branco tamanho

UND 04

 
08

COLETES para Agente de Endemias
=oni abertura traRIa! ccm Q4 balões e
quarto balsas na pare hontai. sendo dais
bolSoS na parte supenqr e dois bolsos na
parte inferior, com pintura frente e Gosta.
sendo na parte da frente do lado
esquerdo & logatipc da Prefeitura
Municipal de Tianguá e Secretaria
Municipalde Saúde 8 do lado direito a da
órgão correspondente CAgento de
Endemias}. na parte das castas deve ter

SAÚDE COM AGENTE B na pane infeNar
o nome da Secretaria de Saúde
Confecção dQS Calotes no tecido brim,
cor azul marinha. texto branca tamanha

UND

       
09

COLETES para Agente de Endemias
ccm abertura frontal com 04 botões e
quatro bolsos na parte frontal. sendo dois
bolsos na parte superlar e dois bolsos na

sendo na pane da frente do lado
esquerdo a logotipo da Prefeitura
Municipal de Tianguá e Sacrotaria
Municipalde Saúde e dQ lado direita a dQ
$rgãc ccríespo dente <Ageníe de
Endemiasl, na parte das costas devo ter
centralizada a nome PROGRAMA
SAÚDE COM AGEN'rE e na pane inferior
o nana da Secretaria de Saúde
CenfecçaQ dü$ Cacetes ac ecidG brim,
cor azul marinho. texto branco tamanho 

24

     
10

COLETES para Agente de Endemias
cam abertura frontal com 04 botões e

bolsas na parte superior e dois bolSoS na
parte infeHor, com pintura frente e casta
sendo na parte da frente da lado
esquerdo a lagotFpo da prefeitura
Municipal ce Tianguá e Secretaria
Municipalde Saúdo e do lado direito a da
órgão correspondente(Agente de
Endemlü$). na parte das costas deve ter
centratÊzado o Rama PROGRAMA

UND 10

     



SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

Importa o presente orçamento no valor total de R$(por extenso).
T'odes as despesas dos sewiços deverão se consideradas, tais como freios, disponibilização

de softwarcs, seguros. contribuições sociais e demais despesas com pessoa] e 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 2022.

Carimbo e Assinatura

OBS: Mais iafarmações poderão ser budas através do deter de Compras da ?fefeilara
Municipalde Tianguá pelo e-mail: cgmnras(êtiangua.ce.gov.br e Fode: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE: 08 de agosto de 2022

aOELSON M:ÀX ])À S]I,VA AMARAM,
Encarregado do Setor de Compras

Av.Moises Moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -
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l SAUDE COM AGENTE B na paneinferior
E o nome da SecreHria dB saúde.
l SAUDE COM AGENTE B na paneinferio
E o nome da SecreHria dB Saúde

ConfBcçãa dos Coletes na tecido brlm
cor azul marinho. texto branco tamanha
GG          

 

COLETES para Agente de Endemias
coro abenufa &GR%! com 04 balões e
quatro bolsos na parte #onta}, sendo dois
balSaS na pane superior e dais bolsas na
parte inferlar. com pintura frente e casta
sendo na parte da frente dQ lado
esquerda a logotipo da Prefeitura
Municipal de Tianguá e Secretaria
Mu lapa! de Saúde e dc iadG dIreIta a do
órgão correspondente {Agente de
Endemias). na parte das costas deve ter
centralizado o nome PROGRAMA
SAUDE CaM AGENTE 8 na pane inferior
Q nome da Secretaria de Saúde
Confecção das Coletes no tecida brim

EGG

UND

       
TOTAL GERAL  



SOI.ICITAÇÃO DE DESPESA N'. 04082022/02- LESA

1. 0BJETO:
1.1. Aquisição de tecidos, vestuários e fardamentos, visando atender as necessidades do Programa
Saúde com Agente da Ministério da Saúde, Portaria N' 1981. 28 de junho de 2022, que contempla
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias do município de Tianguá-CE, obedecendo
àá condições. especificações e quantidades estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. A aquisição de tecidos, vestuários e fardamentos referente aa Programa Saúde com Agente,
Portaria N' 1981, 28 de junho de 2022, pela Secretaria Municipalde Saúde justifica-se em razia de
oferecer vestimenta padronizada para melhor desenvolvimento das atividades e identificação dos
participantes, como também. em decorrência de exigências legais do Programa.

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 pcí conta da llcitante contratada "detentora de ata", no Atmoxarifado da Secretaria de
Saúde. por intermédia do servidor(a) municipal designado(a), reserva-se no direito de proceder à
inspeçáo de qualidade das mesmos e de rejeita-!os, no todo ou em parte, se estiverem em
desacordo com a$ especificações exigidas

4. FISCAL DE CONTRATO
4.1. Ronaldo Escórcio de Brita Júnnior

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Av. Moises Moita. 785 « Planalto - CEP: 62.320-G00
CNPJ: 07.733.178/QOO1-20 - CGF: 06.920.164-1

Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br
- Fine/Fax; (88) 3671-2288 / 3671-2888

  RG 0 Secretaria dg Saúqg:
UNIDADE OR AMENTARIA 0601 . . .

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0601-10.122.0007.2.040 - Manutenção das Ativldades da

Secretaria de Saúde

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Materialde Consumo.

FONTE DE RECURSO RegyDg Próorio e .

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND      

 
BODES abas largas branco personalizado. confeccionada em tecido
tipo brim [copa e abri. sarjado. aba rota, loo-% algodão. na Gor
branca ou preta, farra interno de 3cm ao redor da bainha, ao mesmo
!ecldo do bQRé acabame {o Interno em pcltéster. cam regulador de
tamanho em plástico ou metalou tecido com VQlcro. Impressão em
silk screeon, policromia na frontal. conforme arte a $er deHnida peia
cantmtante

UND
f6c l loo  

 
MOCRli-Ã Imperheávef em tecido preto, resisteme. impermeável,
fechamento prlRcipalem zlsper duplo, CQm doIS CQmp&RlmeRIQS. alças
ajustáveis. alça superior, costuras reforçadas para maior durabilidade
serigFafia personalizada. com dimensões aproximadas de ÍLXAXG)
35x45x2ücm

UND 160 160  
 

COLETES pan Agentes de Saúde com abertura ftontai com 04
botões e quatro bolsos na parte frontal, sendo dois bolsas na parte
superior e dois bolsos na parta inferior. com pintura frente e costa,
sendo na pane da frente do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura
Municipal de Tianguá e socrelaüa Muninpai de Saúde e do fado
direita a do órgão CQrrespQRdenl9 {Agen e Comunitário do $aúde}
na parte das costas deve ter centralizado Q nome PROGRAMA

UND    



SAÚDE CQM AGENTE 9 na parte inferior o nome da Secfetafia de
Saúde. Confecção dos Coletes no tecido brim. cor azul marinho,
texto branco tamanho P.
COLETES para Agentes de Saúde com abertura frontalcom 04
botões e quatro bolsos na parte frontal. sendo dois bolsos na parte
superior 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 Secfe③íia Municipal de Saúde e do lado
direito a do órgão correspondente (Agente Comunitário de Saúde),
!u parto das costas deve ter ceotlalizado o acne PROGRAMA
SAUDE 00M AGENTE e na parte inferior o nome da Secretaria de
Saúde. Confecção dos Coletes oo tecido brio, cor azul marinho,
texto branco tamanho M
COLETES para Agentes de Saúde com abertura frontalcom 04
botões e qualío bolsos na pane frontal, sendo dois bolsos na parte
superior e dois bolsos na parte inferior, com pintura frente e costa,
soado na Fado da ü'ente do lado esquerdo a togoüpo da Pfefeitufa
Municipalde Tianguá e Secretaria Municipal de Saúde Q do lado
direito a do órgão correspondente(Agente Comunitário do Saúdes,
na parte das costas deve ter centralizado o nome PROGRAMA
SAUDE COM AGENTE e na parte inferior o nome da Secretaria de
Saúde. Confecção dos Coletes no tecido brim, cor azul marinho,
texto branco tamanho G.
COLETEIS pam Agentes de Sat)de com abertura frontalcom 04
botões Q quatro bolsos na parte frontal. sendo dois bolsos na parte
superior e dois bolsos na parte infedoí, com pintura f④nt8 e costa,
sendo n& parte da fronte do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura

direito a do órgão correspondente (Agente Comunitário do Saúde),
nâ parte das costas devo ter centralizado o Homo PROGRAMA
SAUDE COM AGENTE e na parte inferior o nome da Secretaria de
Saúde. Confecção dos Coletes no tecido brlm. cor azul marinho.
texto branco tamanho GG.

COLETES para Agente de Endomias com abertura frontalcom 04
botões e quatro bolsos na parte frontal. sendo dois bolsos na parto
superior e dois bolsos Ra parte inferior. com pintura frente e costa,
sendo na pare da frente do lado esquerdo a logotipo da P④feiwm
Municipal de Tianguá o Secretaria Municipa! de Saúde e do lado
direito a do órgão cofíespoadeele(Agente do Endemias}. na parte
da8 costas deve ter centralizado o nome PROGRAMA SAtJDE COM
A(3ENTC e na parto inferior o nome da Secretaria de Saúde.
Confecção dos Coletes no tecido brim. cor azul marinho, texto
banco t8HanhO P.
COLETES para Agente de Endemias com abertura frontalcom 04
botões e quatro bolsos na parte frontal, sendo dois bolsos na Falte
superior e dois bolsos na pane inferior, com pintura frente e costa,
sendo na parte da frente do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura
Municipal de Tlanguá e Secfetada Municlpat de Saúde e dc lado
direito a do órgão correspondente (Agente de Endemias), na parte
das costas deve ter ceotraEizado o omo PR0(DRAMA SAUOE COM
AGENTE e na parte inferior o Ramo da Secretaria de Saúde.
Confecção dos Coletes no tecido brio. cor azul marinho, texto
branco tamanho M.
COLETES para Agente de Endemias com abertura frontalcom 04
botões e quatro bolsos na parte frontal. sendo dois bolsos na parte
superior e dois bolsos na parte inferior. com pintura frente e costa
sendo na parte da frente do lado esquerdo a logotipo da Prefeiura
Municipal de Tianguá e Secretaria Municipalde Saúde e do lado
direito a do órgão ceaespondeate (Agente de Eadenias}, aa pane
das costas deve ter CQntrãli2ado o nome PROGRAMA SAÚDE COM
AGENTE e na parte inferior o nome da Secretaria de Saúde.
Confecção dos Coletes no tecido brio, car azul marinho, texto
branco tamanho G.

COLETES para Agente de Endemias com abertura frontalcom D4

04
UND

57 57

05
UND

55 55

06
UND 06 06

07
UND 04 04

08
UND 50

UND
24 24

10 10
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botÕeS e quatro na parte frontal, send na parta
superior e dois bolsos oa Falte inferior. ccln pintura frente e cos③,
sendo na parte da frente do lado esquerdo a logotipo da Prefeitura
Municipal de Tianguá e Secretaria Municipai de Saúde e do Fado

(Agente de Enaemiasl. na partedireito a do órgão
das costas deve ter centralizado Q nome PROGRAMA SAUDE COM
AGENTE 8 na pare inferir( o nome da Secretaria de Saúde.
Confecção dos Coletes no tecido brim, cor azul marinho, texto
branco tamanho CG

COLETES para Agente de Endemias com abertura frontalcom 04
botões e quatro bolsos na parte frontal, sendo dois bolsos na parte
supefio! e dois bolsos oa parte }nfeíior, com pintou ffen④ e c®ta,
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 na parte

iDE COMdas costas deve ter centralizada o
AGENTE B aa Rêde inferior o norte da $ocretafa de Saúde.
Confecção dos Coletes no tecido brim. cor azul marinho, texto
branco tamanho EGG.

Tlartguá; Q4 de Agosto de 2022
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⑧
ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA UN CiPAL OE TIANGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. 0BJETO

Aquisição de tecidos, vestuários e fardamentos, visando atender as necessidades do Programa
Saúde com Agente do Ministério da Saúde, Portaria N' 1981, 28 de junho de 2022. que
contempla Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias do município de Tianguá
CE, obedecendo às condições, especificações e quantidades estabelecidas oeste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
A aquisição de tecidos, vestuários e fardamentos referente ao Programa Saúde com Agente
Portaria NC 1981, 28 de junho de 2022. peia Secretaria Municipal de Saúde justifica-se ei
razão de oferecer vestimenta padronizada para melhor desenvolvimento das atividades e
Identificação dos paRlclpantes, corno também, em decorrêncla de exigências legais d
Programa.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECIFICA EU PARTICULAR A RESPEITO OE
DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA
LEGAL E EFICIENTE?

NÃ0 X

SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO
DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA
LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DA$ QUANTIDADES A SEREM LICITADAS
Foram baseados no número de
Coordenação da Atenção Básica.

pessoas inscritas no Programa Saúde com Agente pela

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS
ITENS A SEREM LICITADOS.
O$ 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.
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6. EX!$TE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE
PAGAMENTO DOS ITENS LICITADOS?
Até 30 dias após o recebimento da mercadoria e respectivas notas fiscais.

X !RECURSO PRÓPRIO

7. O PAGAI LENTO SERÁ EFETUADO COM QUAUQUAIS FONTES DE RECURSO?

RECURSO ESTADUAL X RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA eSPECiPiCA 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?

Ronaldo Escórcio de Brita Junniar, Portaria no 04. de 13 de novembro de 2019

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

REPON$AVÉL PELA ELABORAÇÃO

RONALDO ESCÓF=©IO Dk BRITO
FISCAL DE CONTRATQQÂ SECRETARIA

JUNNIOR
DE SAUDÊ

DE ACORDO

R
SECA

:'

;EPAL
LAMA

DE SAÚDE
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