
Ano 7 | 1597ª Edição | Vigência: 09/12/2019 PAG. 1DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 169.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de fardamento, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ROSY DE SOUZA MELO, inscrita 
no CNPJ sob o n. 16.983.902/0001-25, apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de fardamento tipo agasalho, 
visando utilização pelos militares da unidade durante realização 
de treinamento físico militar e demais atividades necessárias ao 
desempenho do serviço operacional da corporação. A presente 
contratação está registrada no processo administrativo n. 
43.703/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
fardamento, conforme descrição abaixo, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM.

N. Ord. Quant. Discriminação Unitário Total

01 50 AGASALHO PADRÃO 
CBMGO R$ 192,45 R$ 8.275,35

TOTAL ..............................
...................... R$ 8.275,35

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ROSY DE SOUZA MELO, com endereço à rua 252, n. 325, 
Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, nos termos da proposta 
de fornecimento de fardamento, apresentada pelo respectivo 
fornecedor, com um valor total de R$ 8.275,35 (oito mil duzentos 
e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
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Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 21 de novembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 125.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita da aquisição gêneros alimentícios diversos, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.326.477/0001-97, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de gêneros alimentícios, 
especificamente de refrigerante, café, guardanapo e sal refinado, 
destina-se ao à disponibilidade diária em refeitório e copa 
da unidade, e, também, à serem utilizados durante atividade 
de acampamento com crianças participantes do Programa 
Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 40.543/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, conforme discriminação 
abaixo, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º 
BBM.
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ORD. QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VL. UNIT. VALOR 
TOTAL

01 02 UM GUARDANAPO 
PAPEL R$ 1,35 R$ 2,70

02 20 PCT CAFÉ 500G R$ 12,00 R$ 240,00

03 12 UN GUARANÁ 
MINEIRO 2L R$ 3,99 R$ 47,88

01 01 KG SAL REFINADO R$ 1,29 R$ 1,29

SOMA R$ 291,87

DESCONTO R$ 14,59

TOTAL R$ 277,28

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES E CIA LTDA, com endereço 
à rua Capitão Serafim de Barros, n. 1.691, Vila Santa Maria, 
Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 277,28 (duzentos 
e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 31 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 119.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO 
PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RODOVIA.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM 
necessita do confecção de adesivo para placas de sinalização em 
rodovia, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa WANDER COMÉRCIO SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 19.285.937/0001-89, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a confecção de adesivo refletivo, destina-se à 
utilização em placa de sinalização em rodovia, relativa à atividade 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO, 
em cumprimento à padronização de sinalização de trânsito, 
conforme normatização da corporação, visando indicar e advertir 
sobre localização de unidade do CBMGO, de acordo com a Norma 
Administrativa n. 23.2016. A presente contratação está registrada 
no processo administrativo n. 40.218/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a confecção 
de 01 (um) Adesivo Refletivo 1,00X2,00M, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa WANDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com endereço à 
Rua Zeca Lopes, n. 464, Centro, Jataí – GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 28 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 123.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
HIDRÁULICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição de materiais hidráulicos de tubulação, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa J. Z. IPANEMA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n. 09.327.767/0001-02, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação 
em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
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certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de materiais hidráulicos, 
destina-se a aquisição de Tubos 100MM, visando realização de 
manutenções em rede de tubulação pertencente ao 13º Batalhão 
Bombeiro Militar – 13º BBM. A presente contratação está registrada 
no processo administrativo n. 40.206/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 36 
M (trinta e seis metros) Tubo Esgoto 100MM, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa J. Z. IPANEMA LTDA, com endereço à rua Jerônimo Silva, 
n. 622, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
280,00 (duzentos e oitenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 28 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 102.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA 
DIVISÓRIAS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
fechaduras para divisórias, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARIA OLINDA BARBOSA 
SILVA, inscrita no CNPJ sob o n. 29.066.137/0001-20, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de fechaduras, travessa e divisória,  
destina-se à substituição e reparo, em portas pertencentes às 
salas destinadas ao funcionamento dos almoxarifados da unidade, 
visando a manutenção no nível de segurança institucional da 
instituição, bem como do necessário controle de entrada e saída 
dos materiais ali armazenados. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 38.769/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 03 (três) fechaduras, 01 (uma) travessa 2,15 M e de 01 M² (um 
metro quadrado) de divisória, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da empresa 
MARIA OLINDA BARBOSA SILVA, com endereço à avenida W-4, n. 
1.343, Setor Epaminondas, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 11 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 98.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMPONENTES 
PARA FECHADURA.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
componentes para fechadura, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARIA OLINDA BARBOSA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 29.066.137/0001-20, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
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certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de componentes para fechadura,  
destina-se à aquisição de batente e miolo, visando realizar a 
substituição das respectivas peças, em porta pertencente ao 
alojamento feminino do 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
por ocasião da necessidade de manutenção no nível de segurança 
institucional da unidade. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 38.771/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento de 
01 (um) batente e 01 (um) miolo para fechadura, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da empresa 
MARIA OLINDA BARBOSA SILVA, com endereço à avenida W-4, n. 
1.343, Setor Epaminondas, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 11 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 170.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANTERNA 
RECARREGÁVEL.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
lanterna recarregável, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa NOVA PESCA MATERIAIS PARA 
PESCA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 00.293.878/0001-62, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 

trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de equipamento operacional 
tipo lanterna recarregável 3W, destina-se à utilização desses 
equipamentos em atendimento à ocorrências de salvamento 
terrestre, bem como durante a execução de demais atividades 
operacionais desempenhadas pelos integrantes do 13º BBM, 
conforme atribuições constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no art. 125, incisos I, II, 
III e IV da Constituição do Estado de Goiás. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 44.897/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 50 (CINQUENTA) LANTERNA RECARREGÁVEL, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da empresa 
NOVA PESCA MATERIAIS PARA PESCA LTDA, com endereço à rua 
72, n. 440, Bairro Popular, Rio Verde – GO, nos termos da proposta 
de fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um 
valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 28 de novembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 174.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços gráficos, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa GRÁFICA E EDITORA EM5 LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 01.891.479/0001-66, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
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e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviços gráficos ora 
mencionada, destina-se a confecção de cartões e envelopes 
personalizados com a logomarca da corporação, visando utilização 
pelo Gabinete do Comando e Seção de Apoio Administrativo 
do 13º BBM, durante encaminhamento de correspondências, 
realização de homenagens e de solenidades militares diversas.  A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
45.602/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a prestação 
de SERVIÇOS GRÁFICOS, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa GRÁFICA E EDITORA EM5 LTDA, com endereço à 
avenida C-205, n. 364, qd-33, lt-16, Jardim América, Goiânia – GO, 
nos termos da proposta de fornecimento de serviços gráficos, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
768,00 (setecentos e sessenta e oito reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 05 de dezembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 99.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CORTINAS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
cortinas, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARIA OLINDA BARBOSA 
SILVA, inscrita no CNPJ sob o n. 29.066.137/0001-20, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 

mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de cortina tipo rolô,  destina-se 
à instalação em sala utilizada nas atividades de instrução e ensino, 
referentes ao Programa Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM, 
no sentido de possibilitar a proteção contra raios solares, bem 
como o escurecimento do ambiente, ambos necessários ao 
desenvolvimento das respectivas atividades. Projeto este, que visa 
agregar valores culturais, éticos e preventivos, proporcionando 
ainda, mudanças comportamentais voltadas ao desenvolvimento 
social da criança. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 38.776/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 01 (uma) cortina de 9,96 M² (nove metros e noventa e seis 
centímetros quadrados), visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da empresa 
MARIA OLINDA BARBOSA SILVA, com endereço à avenida W-4, n. 
1.343, Setor Epaminondas, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 11 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 173.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBÍLIA EM 
GERAL.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita do fornecimento de mobília em geral, por intermédio do 
Fembom Jataí.
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CONSIDERANDO que a empresa SARDINHA & MORAIS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 15.264.251/0001-50, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de mobília em geral, 
destina-se à aquisição de prateleiras, visando organização e 
armazenamento de materiais e equipamentos no almoxarifado 
administrativo da unidade. A presente contratação está registrada 
no processo administrativo n. 44.064/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
mobília, conforme discriminação abaixo, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. Ord. Quantidade Discriminação Valor Unitário Valor Total

01 03 MINI PORTA PALLET 
2,00X1,20X0,60M

R$ 1.033,00 R$ 3.099,00

TOTAL 
..............................

R$ 3.099,00

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa SARDINHA & MORAIS LTDA, com endereço à avenida 
Goiás, n. 2.186, Vila Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 22 de novembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 35.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
COMPUTADORES.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de fornecimento de componentes eletrônicos e 
prestação de serviço de assistência técnica em computador, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ sob o n. 21.819.029/0001-70, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de componentes eletrônicos 
e prestação de serviço de assistência técnica em computador, 
destina-se à substituição de peças e execução de reparo técnico 
em notebook pertencente ao Gabinete do Comando do 13º 
BBM, computador este, empenhado em atividades de acesso à 
sistemas administrativos desenvolvidos e utilizados pelo CBMGO, 
bem como de despacho em documentos diversos, atinentes às 
atividades operacionais e administrativas executadas pela unidade. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 25768/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
01 (um) Conector DC Jack, serviço de instalação do componente 
e o respectivo reparo, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – ME, com endereço à rua 
Tiradentes, n. 790, Aeroporto, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 11 de julho de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 126.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
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Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita contratar empresa especializada no fornecimento 
de materiais hospitalares, utilizados em atividades de primeiros 
socorros, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JALTA ALVES DE OLIVEIRA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 13.925.056/0001-07, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais hospitalares de 
primeiros socorros, destina-se ao prosseguimento de atividades 
inerentes ao atendimento de ocorrências envolvendo ações de 
primeiros socorros, desenvolvidas pelas guarnições operacionais 
do 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, conforme atribuições 
constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – 
CBMGO, insculpidas no art. 125, incisos I, II, III e IV da Constituição 
do Estado de Goiás. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 40.748/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de materiais hospitalares, utilizados em atividades de primeiros 
socorros, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º 
BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa JALTA ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, com endereço à rua 
Joaquim Cândido, esq. com rua Joaquim Caetano, Setor Antena, 
Jataí – GO, nos termos da proposta de fornecimento, apresentada 
pela referida empresa, com um valor total de R$ 239,00 (duzentos 
e trinta e nove reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 31 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 34.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
COMPUTADORES.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 

Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de prestação de serviço de assistência técnica em 
computador, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ sob o n. 21.819.029/0001-70, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviço de assistência 
em computador, destina-se à execução de reparo técnico em 
notebook pertencente ao Gabinete do Comando do 13º BBM, 
computador este, empenhado em atividades de acesso à sistemas 
administrativos desenvolvidos e utilizados pelo CBMGO, bem como 
de despacho em documentos diversos, atinentes às atividades 
operacionais e administrativas executadas pela unidade. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
25767/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contração 
de empresa especializada na prestação de serviço de assistência 
técnica em computadores, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – ME, com endereço à rua 
Tiradentes, n. 790, Aeroporto, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 80,00 (oitenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 11 de julho de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 121.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMPONENTES E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.”
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O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita do fornecimento de componente de informática, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ sob o n. 21.819.029/0001-70, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, e ainda, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de componente de 
informática, destina-se à aquisição de bateria de notebook, 
visando substituição em computador pertencente ao Gabinete do 
Comando do 13º BBM, objetivando a continuidade de atividades 
de acesso à sistemas administrativos desenvolvidos e utilizados 
pelo CBMGO, bem como de despacho em documentos diversos, 
atinentes às atividades operacionais e administrativas executadas 
pela unidade. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 40.217/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
01 (uma) Bateria para Notebook Dell Inspiron 14 5448, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – ME, com endereço à rua 
Tiradentes, n. 790, Aeroporto, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 28 de outubro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 63.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR 
DE ACESSO À INTERNET.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de prestação de serviços de Acesso à Internet, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa BORGES E RODRIGUES SERVÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 20.643.602/0001-74, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviço de Acesso à Internet, 
destina-se à comunicação contínua de dados, visando utilização 
em sistemas administrativos e operacionais atinentes ao registro 
de dados de ocorrências, inspeções técnicas, análise de projetos, 
preenchimento e acesso de documentos pertencentes ao CBMGO, 
bem como, do desenvolvimento de demais atividades que por 
sua natureza e complexidade guardem relação direta com as 
atribuições constitucionais do CBMGO. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 29038/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de prestação de serviço de Acesso à Internet, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa BORGES E RODRIGUES SERVIÇOS LTDA, com endereço à 
rua JK n. 1.823, Vila Fátima, Jataí – GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 1.199,88 (hum mil cento e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 07 de agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 70.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
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MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de serviço técnico de manutenção em aparelho de ar 
condicionado, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa HILÁRIA PATRÍCIA REZENDE, 
inscrita no CNPJ sob o n. 28.719.612/0001-58, apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação do respectivo serviço técnico, 
destina-se à instalação de compressor de ar em aparelho de ar 
condicionado, localizado em sala utilizada durante as atividades 
do Programa Educacional Bombeiro – PROEBOM. A presente 
contratação está registrada no processo administrativo nº 
27.659/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a prestação de 
serviços de manutenção em aparelho refrigerador, visando atender 
o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa HILÁRIA PATRÍCIA REZENDE, com endereço à rua 
Riachuelo, n. 2.928, Vila Fátima, Jataí – GO, nos termos da proposta 
de fornecimento de serviços de manutenção em refrigerador, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 29 de julho de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR, criada pelo Decreto nº. 2.530/17, por meio da 
SEGUNDA CÂMARA, esta legitimada pelo Decreto nº. 3.483/2019, 
CIENTIFICAR o servidor Michel Gedda que contra si está em trâmite 
o Processo Administrativo Disciplinar nº. 26778/2019, no qual lhe 
é imputado abandono de cargo, isto em vista da quantidade de 
faltas acumuladas até a abertura do procedimento administrativo, 
e, ainda, CONVOCAR o servidor ora nominado, com fulcro no 
art. 309 da Lei n° 1.400/90, para que apresente defesa escrita 
juntamente com provas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
publicação deste Edital. Deverá o servidor entregar sua contestação 
na Superintendência de Gestão de Pessoas, situada à Rua Itarumã, 
355, Setor Santa Maria, Jataí/GO, em horário comercial de segunda 
a sexta-feira, das 08 h (oito horas) às 11h (onze horas) e das 13h 
(treze horas) às 17h (dezessete horas), sendo que diante de inércia 
do convocado, será declarada a sua revelia e, por conseguinte, 
a comissão nomeará advogado do Sindicato dos Servidores 
Municipais, sem custos.

Jataí, 09 de dezembro de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - SEGUNDA CÂMARA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo do Pregão nº 
154/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12  221/2019
                                                                             

Jataí – GO, 09 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO
 
O MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Riachuelo, 
nº 2.762, Vila Fátima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053. 489/0001 
- 49, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, 
Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, portador do 
CPF sob n.º 998.038.287-20 e RG 697.417 – SGPC/ES, residente 
e domiciliado em Jataí GO, nomeado Secretário Municipal de 
Saúde através da Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através 
do Decreto 3249/2019, torna público que, em cumprimento aos 
preceitos contidos na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
a Decisão/TCU nº 656/1995 – Plenário, de 06/12/1995 e Instrução 
Normativa n°0001/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
47138/2018 e EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2018 de 
19 de dezembro de 2018, relacionamos a seguir os Profissionais 
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pessoas físicas e jurídicas prestadores de serviços na área da saúde, 
contratados no mês de Novembro de 2019.

Contrato 
Nº Data Contrato Vigência 

Contrato Nome CPF / CNPJ Cargo (Credenciamento) ou
Nº da Licitação (Demais) Valor

953 04/11/2019 31/12/2019 ADEMAR CAETANO DE 
ASSIS FILHO 010.514.801-67 MÉDICO  R$                

11.000,00 

954 04/11/2019 31/12/2019 RAYANE BOAVENTURA DA 
SILVA PACHECO 968.157.791-49 AUX. ENFERMAGEM  R$                  

3.200,00 

955 04/11/2019 31/12/2019 ANA FLAVIA MAGALHÃES 
CARLOS 038.061.771-47 FISIOTERAPEUTA  R$                  

8.500,00 

959 04/11/2019 31/12/2019 JOSÉ AUGUSTO DA 
SILVA NETO 020.471.123-11 MÉDICO  R$                

30.000,00 

961 07/11/2019 31/12/2019 FERNANDO FERREIRA DE 
ALMEIDA 575.345.001-68 AUX. ENFERMAGEM  R$                  

3.200,00 

962 07/11/2019 31/12/2019 MARIA LAURA MATTAR 
MARTELETO 051.159.411-98 ODONTÓLOGA  R$                

10.800,00 

965 11/11/2019 31/12/2019 DAYANE SILVA SOARES 
PACHECO 005.476.371-10 MÉDICA  R$                

26.400,00 

969 19/11/2019 31/12/2019 LIVIA FERREIRA DA SILVA 008.145.091-50 TÉC. ENFERMAGEM  R$                  
4.200,00 

980 26/11/2019 31/12/2019 LEANDRO GOMES PEREIRA 749.064.451-87 ENFERMEIRO  R$                
10.200,00 

Notificação nº 004132, de 14 de Novembro 2019.

Alba Jajah Saliba de Azeredo – Espolio, CPF: 492.226.861-87, 
proprietário (a) do imóvel situado à Rua W-1, nº 178, Qd. 17, Lt. 
02, Setor Jardim Paraiso, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – 
Código de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 413,56 
– item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que o endereço 
cadastrado não corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004133, de 14 de Novembro 2019.

Alba Jajah Saliba de Azeredo – Espolio, CPF: 492.226.861-87, 
proprietário (a) do imóvel situado à Rua W-1, s/n, Qd. 17, Lt. 03, 
Setor Jardim Paraiso, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – 
Código de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 413,56 
– item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que o endereço 
cadastrado não corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares

Fiscal de Limpeza Urbana
_____________________________________________________

Notificação nº 004127, de 14 de Novembro 2019.

Rosenilda Ferreira Barros, CPF: 309.364.701-00, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua Dep. Costa Lima, nº 384, Qd. 8A, Lt. 
17, Centro, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 933,78 – item 
7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que o endereço 
cadastrado não corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004112, de 11 de Novembro 2019.

Cleusa Florencio Nunes, CPF: 006.214.661-07, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua Ana Dias, nº 22, Qd. 03, Lt. 06, Setor 
Hermosa, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 1.034,71 – 
item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que o endereço 
cadastrado não corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Oficio n°084/2019                        Jataí GO, 09 de Dezembro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federais

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

09/12/2019 JATAIBL MAC FNAS 63584-7 6.244,95
 
Atenciosamente, 
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Clênia Severino Lima
Tesoureira

PUBLICADO EM:

NR 00114

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, em conformidade com os artigos 281 e 282 da Lei Federal  
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), após verificação da 
regularidade do Auto de Infração, NOTIFICA  AOS PROPRIETÁRIOS 
DE VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram autuados 
nas datas  especificadas, e que os mesmos poderão ingressar com 
DEFESA PRÉ- VIA NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR 
DESTA PUBLICAÇÃO OU DO PRAZO DA NAIT, para exercerem o 
direito constitucional de ampla defesa e contraditório, conforme 
disposto no art. 3º, § 2º da RESOLUÇÃO CONTRAN 149, de 19 de 
setembro de 2003 e Resolução 001/2011 do CETRAN/GO.

A DEFESA PRÉVIA DEVERÁ SER INTERPOSTA por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/
03 e 299/2008 do CONTRAN.

Intruir com:
Razões de  defesa,  cópia  da  Notificação da Autuação da Infração ou 
Auto de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou Iden- tidade), cópia 
do CRLV, e procuração, quando for o caso.

A defesa poderá ser entregue no protocolo da SMT - Jataí, ou por 
via postal, remetida di- retamente ao referido órgão através de 
correspondência, de preferência mediante Carta Registrada ou 
SEDEX, com aviso de recebimento.

Órgão Responsável para recebimento da DEFESA: Superintendência 
Municipal de Trânsito de JATAÍ.
Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
75.800-008.
Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de 
Infração

Cód. 
Infração Data Hora

01 DKR1098 A023979028 73662 11/11/2019 11:21:00

02 NFD6618 A023985720 72340 08/11/2019 19:42:00

03 ONG4943 A024171423 60501 23/10/2019 13:16:00

04 NJZ6971 A024176446 73662 05/11/2019 10:46:00

05 OGX1694 A024176461 60412 12/11/2019 09:37:00

06 OGJ5943 A024177477 51851 18/10/2019 17:29:00

07 NKP1906 A024177480 51851 22/10/2019 17:15:00

08 PBB8685 A024177488 55500 23/10/2019 13:35:00

09 NGW0112 A024576179 07/10/2019 09:31:00

10 PQY6731 T000007889 22/10/2019 16:51:00

11 OGT6222 T000075084 21/10/2019 12:39:00

12 PQZ4480 T000075092 21/10/2019 14:51:00

13 NKD2099 T000075097 21/10/2019 16:22:00

14 NGI0391 T000075100 21/10/2019 16:28:00

15 NLD0459 T000078215 13/11/2019 23:12:00

16 EGY2116 T000078746 22/10/2019 10:36:00

17 NGY2113 T000079961 21/10/2019 13:23:00

18 NLI4974 T000086367 23/10/2019 13:52:00

19 KEK3752 T000093982 22/10/2019 10:13:00

20 OOE9768 T000093990 23/10/2019 13:02:00

21 PRZ5232 T000097652 23/10/2019 07:30:00

22 PRB8126 T000097660 23/10/2019 07:56:00

23 NFO4151 T000097667 05/11/2019 19:01:00

24 NWB3050 T000097704 24/10/2019 09:36:00

25 PQZ2209 T000097710 24/10/2019 10:45:00

26 HIK0416 T000100676 24/10/2019 15:00:00

27 NFG6482 T000113187 04/11/2019 09:32:00

28 PZU0154 T000130874 11/11/2019 07:50:00

29 OBP1300 T000131284 12/11/2019 14:34:00

30 PVZ3531 T000140970 11/11/2019 11:10:00

31 PQW0334 T000141021 18/11/2019 07:54:00

32 NKT8575 T000141023 18/11/2019 07:55:00

33 KAQ5771 T000141024 18/11/2019 09:51:00

34 JVK7005 T000142589 18/11/2019 09:05:00

35 NJX4916 T000144052 12/11/2019 11:21:00

36 PQR8866 T000144613 18/11/2019 14:46:00

37 NGT2988 T000156556 18/11/2019 09:34:00

38 KCN2543 T000156573 20/11/2019 06:50:00

39 JID2397 T000156575 20/11/2019 05:52:00

40 NEJ6144 T000157131 18/11/2019 11:16:00

41 NLE4468 T000157136 18/11/2019 11:38:00

42 JFZ0250 T000157142 19/11/2019 11:29:00

43 NGJ2960 T000157149 20/11/2019 07:25:00

44 NNH7537 T000157150 20/11/2019 07:25:00

45 QBG0250 T000157958 19/11/2019 13:07:00

46 NGN6068 T000157965 21/11/2019 17:20:00

47 KCL1870 T000158896 20/11/2019 10:50:00

48 NVY1908 T000159056 20/11/2019 11:00:00

49 BLO0407 T000160975 25/11/2019 13:03:00

50 FSS7608 T000161015 23/11/2019 10:48:00

51 NLJ6839 T000161016 23/11/2019 10:45:00

CELIO BORGES MARTINS
SUPER MUNIC DE TRANSITO

_____________________________________________________

PUBLICADO EM:

NR 00108

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE  TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, e a COMISSÃO ADMINIS- TRATIVA DE JULGAMENTO 
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DE  DEFESA PRÉVIA, em conformidade com as competências 
estabelecidas pela Lei Municipal nº 2.970/2009, Portaria SMT nº 
004/2009, Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Bra- sileiro), 
Resoluções 149/03 e 299/08 CONTRAN e Resoluções CETRAN-GO 
006/2002 E 007/2004, NOTIFICA AO PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS 
ABAIXO RELACIONADOS QUE FORAM JULGADAS IMPROCEDENTES 
AS DEFESAS (PRÉ- VIA) interpostas perante esta Comissão, 
NOTIFICA TAMBÉM AOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS 
AUTUA- DOS QUE NÃO INGRESSARAM COM  DEFESA PRÉVIA, 
QUE AS AUTUAÇÕES FORAM CONVERTIDAS EM MULTAS, E, CASO 
QUEIRAM, TERÃO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS DA PUBLICAÇÃO 
DESTE EDITAL OU DO PRAZO QUE CONSTA DA DE CISÃO OU AINDA 
O PRAZO ESTABELECIDO NA NAP,  PARA INGRESSAR COM RECURSO 
EM 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRA TIVA PERANTE À JARI - SMT, 
conforme dispôe o art. 9º, §§ e art. 12 da RESOLUÇÃO CONTRAN 
149, de 19 de setembro de 2003, art. 285 e §§ do CTB.

O RECURSO DEVERÁ SER INTERPOSTO  por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/03
e 299/2008 do CONTRAN.

Instruir com:
Razões do Recurso (em formulário próprio ou retirado no protocolo 
SMT), cópia da Notifica- ção da Autuação da Infração ou  Auto 
de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou identidade), cópia 
do CRLV e procução, quando for o ca- so.

Órgão Responsável para recebimento do RECURSO: 
Superintendência Municipal de Trânsito de JATAÍ.

Id. Placa Auto de 
Infração Cód. Infração Data Hora Valor

01 NLL9374 A023979018 70481 23/09/2019 17:03:00 293,47

02 OMK1975 A024171114 54526 09/08/2019 17:10:00 195,23

03 PQE4700 A024176386 73662 30/08/2019 15:58:00 130,16

04 PRH9005 A024176388 70481 19/09/2019 13:00:00 293,47

05 PRV9534 A024176397 60681 23/09/2019 14:25:00 195,23

06 NLL9374 A024176398 70481 23/09/2019 16:59:00 293,47

07 OBA5374 A024176400 73662 25/09/2019 16:38:00 130,16

08 NWG8434 A024176604 60681 23/08/2019 15:21:00 195,23

09 GZH3646 A024176607 76331 01/10/2019 07:18:00 293,47

10 NLK5420 A024177167 61220 22/08/2019 12:55:00 293,47

11 OGU4499 A024177286 51851 02/10/2019 16:10:00 195,23

12 EQD8756 A024766206 21/09/2019 01:23:00

13 OHJ4973 A024766211 21/09/2019 01:31:00

14 NFZ2246 A024766212 21/09/2019 01:32:00

15 NWM5413 A024933187 21/08/2019 08:10:00

16 PQZ1160 A024966466 09/09/2019 13:57:00

17 JZY6388 A024966488 17/09/2019 07:38:00

18 KEV4120 A024966517 29/08/2019 06:52:00

19 JYS3052 A024966547 13/09/2019 06:48:00

20 NVR6703 A024966554 13/09/2019 10:09:00

21 PRU2456 A024966576 19/09/2019 11:15:00

22 HSF2935 A024978625 16/08/2019 06:49:00

23 KEM3613 A024978643 21/08/2019 08:33:00

24 OGU7448 A024982547 21/08/2019 06:50:00

25 NKX5535 A024985194 05/09/2019 08:40:00

26 NLB2209 A024985208 17/09/2019 08:27:00

27 OGL1600 A025002393 10/09/2019 19:31:00

28 CIN9297 A025007124 04/09/2019 07:05:00

29 NKG9484 A025011415 04/09/2019 20:03:00

30 PQT4336 A025011430 06/09/2019 16:08:00

31 CNI0033 A025011435 06/09/2019 16:20:00

32 JYE1964 A025029244 12/09/2019 09:00:00

33 JYS3052 A025029257 16/09/2019 07:02:00

34 OZN6658 A025029276 19/09/2019 08:05:00

35 OWO8380 A025042104 14/09/2019 09:38:00

36 JIX9176 A025042109 14/09/2019 13:47:00

37 PRG1922 A025044245 17/09/2019 16:29:00

38 NWE4357 A026069252 30/09/2019 07:06:00

39 KDS1101 A026069272 01/10/2019 07:07:00

40 JEU3215 A026069736 23/09/2019 06:48:00

41 ODN6702 A026071067 24/09/2019 17:29:00

42 KBY0571 A026071073 27/09/2019 14:47:00

43 ONH2417 A026071083 25/11/2019 10:06:00

44 PHM6445 A026072758 01/10/2019 10:02:00

45 KEN9123 A026089894 26/09/2019 11:25:00

46 NGE8051 A026090446 28/09/2019 14:51:00

47 NFL0418 A026090447 28/09/2019 09:13:00

48 ONT2778 A026090453 28/09/2019 08:54:00

49 KFA3703 A026090458 29/09/2019 14:25:00

50 NPL8046 A026095207 26/09/2019 17:25:00

51 NKB9364 A026097183 01/10/2019 11:04:00

52 OMT2969 A026109362 25/11/2019 10:13:00

53 NKZ1107 A026109364 01/10/2019 10:16:00

54 PAX9818 T000000603 02/10/2019 09:05:00

55 HIT9980 T000000607 03/10/2019 09:46:00

56 NKG5634 T000001356 02/10/2019 11:25:00

57 NKT2093 T000001362 03/10/2019 09:15:00

58 KEI0227 T000001366 04/10/2019 09:40:00

59 OMM2340 T000004854 02/10/2019 07:06:00

60 OGS5013 T000004856 02/10/2019 09:42:00

61 NLP8588 T000004860 02/10/2019 09:52:00

62 KDS1101 T000004870 03/10/2019 07:08:00

63 NLK2043 T000004872 03/10/2019 07:19:00

64 OGQ0472 T000006304 03/10/2019 08:24:00

65 NWG4427 T000018139 03/10/2019 11:18:00

66 OMY4176 T000018141 04/10/2019 09:45:00

67 BLO0407 T000160975 25/11/2019 13:03:00

CELIO BORGES MARTINS
SUPER MUNIC DE TRANSITO

PROCESSO Nº 32206/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JATAÍ-GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº152/2019, 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIAS 
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS 
(UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS).

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e 
considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em 
especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo Pregoeiro, 
inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso 
de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, 
XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 
posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado 
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na modalidade de Pregão Presencial nº 152/2019, objetivando, 
a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIAS PARA AS 
UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, 
ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS)., para o cumprimento das atribuições 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, apresentando-
se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EIRELI - ME, pessoa 
jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 21.668.414/0001-63 
estabelecida na RUA ARGENTINA nº 791CASA 02 Bairro BOA VISTA 
ANAPOLIS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul royal, EXGG, 
tingimento hidrantene. Manga longa em brim pesado, 
100% algodão, sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, 
(tipo solasol) com malha canelada nos punhos sendo 
estes de largura aproximada de 7cm, descanso para 
as mãos (pala), fechamento em tiras, pré-encolhido, 
circunferência toráxica de 1,50cm. Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor branca, de 
10cm2, centralizada na parte da frente.

DM 235 Und R$ 79,00 R$ 
18.565,00

2

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul royal, G, 
tingimento hidrantene. Manga longa em brim pesado 
100% algodão, sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, 
(tipo solasol) com malha canelada nos punhos, sendo 
estes de largura aproximada de 7cm, descanso para 
as mãos (pala), fechamento em tiras pré-encolhido. 
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 10cm2, centralizada na parte da frente.

DM 575 Und R$ 79,00 R$ 
45.425,00

3

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul royal, GG, 
tingimento hidrantene. Manga longa em brim pesado 
100% algodão, sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, 
(tipo solasol) com malha canelada nos punhos, sendo 
estes de largura aproximada de 7cm, descanso para 
as mãos (pala), fechamento em tiras, pré-encolhido.  
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 10cm2, centralizada na parte da frente.

DM 525 Und R$ 79,00 R$ 
41.475,00

4

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul royal, M, 
tingimento hidrantene. Manga longa em brim pesado 
100% algodão, sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, 
(tipo solasol) com malha canelada nos punhos, sendo 
estes de largura aproximada de 7cm, descanso para 
as mãos (pala), fechamento em tiras pré-encolhido. 
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 10cm2, centralizada na parte da frente.

DM 325 Und R$ 79,00 R$ 
25.675,00

5

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul royal, P, 
tingimento hidrantene. Manga longa em brim pesado 
100% algodão, sarja 3x1, gramatura mínima 260g/m2, 
(tipo solasol) com malha canelada nos punhos sendo 
estes de largura aproximada de 7cm, descanso para 
as mãos (pala), fechamento em tiras pré-encolhido. 
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 10cm2, centralizada na parte da frente.

DM 225 Und R$ 79,00 R$ 
17.775,00

8 Avental descartável (capote), manga longa com punho, 
não estéril, 100% polipropileno não tecido 30G.

PROTDESC/
CAPOTE 174000 Und R$ 4,40 R$ 

765.600,00

16

Camisola em cretone liso branco, tamanho EXGG, 100% 
algodão 180 fios, aberta atrás com tiras tingimento 
hidrantene, Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade de 15cm2, centralizada na parte da frente em 
cor azul royal.

DM 300 Und R$ 36,00 R$ 
10.800,00

17

Camisola em cretone liso branco, tamanho G, 100% 
algodão 180 fios, aberta atrás com tiras para amarrar, 
tingimento hidrantene, Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, 
centralizada na parte da frente.

DM 660 Und R$ 36,00 R$ 
23.760,00

18

Camisola em cretone liso branco, tamanho GG, 100% 
algodão 180 fios, aberta atrás com tiras para amarrar, 
tingimento hidrantene, Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, 
centralizada na parte da frente.

DM 500 Und R$ 36,00 R$ 
18.000,00

19

Camisola em cretone liso branco, tamanho M, 100% 
algodão 180 fios, aberta atrás com tiras para amarrar, 
tingimento hidrantene, Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, 
centralizada na parte da frente.

DM 500 Und R$ 36,00 R$ 
18.000,00

20

Campo cirúrgico duplo em brim pesado 100% algodão,  
120 x 120 cm, sarja 3x1 gramatura mínima 260g/m2, 
(tipo solasol)  tingimento hidrantene azul royal, bordas 
fechadas com embanhamento de 1cm de largura, 
presponto de 6 mm, pré-encolhido,  Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade  de 15cm2, centralizada 
em cada face do campo, em cor  branca.

DM 1020 Und R$ 74,00 R$ 
75.480,00

21

Campo cirúrgico duplo em brim pesado 100% 
algodão, medida, 1.60 x1.60m - 1ª linha. (tipo solasol)  
tingimento hidrantene azul royal, bordas fechadas com 
embanhamento de 1cm de largura, presponto de 6 
mm, pré-encolhido,  Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade  de 15cm2, centralizada em cada face 
do campo, em cor  branca.

DM 440 Und R$ 80,00 R$ 
35.200,00

22
Campo cirúrgico duplo em trançado cru pesado 100% 
algodão, 90 x 90 cm, sarja 3x1 gramatura aproximada 
de 420g/m linear,

DM 1000 Und R$ 34,20 R$ 
34.200,00

23

Campo fenestrado duplo em brim pesado 100% algodão 
sarja 3x1, cor azul royal, 50cm x50cm, gramatura 
mínima 260g/m2, (tipo solasol), com abertura central 
de 10 x 10 cm com reforço em quadrado, na abertura 
com 4 cm de largura, dupla face,  embainhamento de 
1cm de largura, pesponto de 6mm, pré-encolhido,  
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor branca, de 10cm2, lateralizada  em cada face 
do campo.

DM 700 Und R$ 23,50 R$ 
16.450,00

24

Campo fenestrado duplo em brim pesado 100% algodão 
sarja 3x1, cor azul royal, 70cm x 70cm, gramatura 
mínima 260g/m2, (tipo solasol), com abertura central 
de 10 x 10 cm com reforço em quadrado, na abertura 
com 4 cm de largura, dupla face,  embanhamento de 
1cm de largura, pesponto de 6mm, pré-encolhido,  
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade , 
em cor branca, de 10 cm2, lateralizada  em cada face 
do campo.

DM 1000 Und R$ 27,00 R$ 
27.000,00

26

Colchão para berço de recém nascido, medidas 
aproximadas: altura 6 cm; largura 32 cm; comprimento 
60 cm; em material impermeável, sem detalhe em 
tecido, na cor azul, espuma obedecendo as normas 
do INMETRO.

ORTOFLEX 32 Und R$ 28,50 R$ 912,00

27

Colchão para berço de recém nascido, medidas 
aproximadas: altura 6 cm; largura 58 cm; comprimento 
70 cm; em material impermeável, sem detalhe em 
tecido, na cor azul,  espuma obedecendo as normas 
do INMETRO.

ORTOFLEX 15 Und R$ 41,80 R$ 627,00

28

Colchão para berço pediátrico, medidas: altura 7 cm; 
em material impermeável, sem detalhe em tecido, na 
cor azul, largura 70 cm; comprimento 145 cm; espuma 
obedecendo as normas do INMETRO.

ORTOFLEX 15 Und R$ 64,60 R$ 969,00

29

Colchão para cama de paciente, em material 
impermeável, sem detalhe em tecido, na cor azul, 
apresentando as seguintes medidas: altura 15cm; 
largura 78cm; comprimento 1,82m; reforçado - 1° linha; 
espuma obedecendo as normas do INMETRO.

ORTOFLEX 100 Und R$ 195,70 R$ 
19.570,00

30

Colchão para cama de paciente, em material 
impermeável, sem detalhe em tecido, na cor azul, 
apresentando as seguintes medidas: altura 17cm; 
largura 88cm; comprimento 1,88m; reforçado - 1° linha; 
espuma obedecendo as normas do INMETRO.

ORTOFLEX 900 Und R$ 220,00 R$ 
198.000,00

31

Colchão para maca hospitalar, em material 
impermeável, altura 8cm; largura 60cm; comprimento 
1,88m; reforçado - 1° linha; espuma obedecendo as 
normas do INMETRO.

ORTOFLEX 700 Und R$ 88,35 R$ 
61.845,00

32 Colchão, solteiro, D33 x 0,88cm x 1,88cm. ORTOFLEX 15 Und R$ 195,70 R$ 
2.935,50

33 Colchão, solteiro, D45 x 0,88cm x 1,88cm. ORTOFLEX 20 Und R$ 239,40 R$ 
4.788,00

34
Colchonete para mesa de parto, tamanho 110x60cm, 6 
cm revestido em napa ou material impermeável similar 
sem perfurações, em material resistente - 1° linha.

ORTOFLEX 10 Und R$ 39,90 R$ 399,00

35 Colchonete, espuma D28 revestido em napa, 
Dimensões (A x L x P): 05cm x 50 cm x 180 cm, cor Azul. ORTOFLEX 30 Und R$ 53,20 R$ 

1.596,00

41

Conjunto cirúrgico unissex, branco, EXGG, blusa em 
gola redonda, manga curta, com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: da blusa altura 77cm e 150cm de 
largura. Calça com comprimento 110 cm e 135cm de 
largura da cintura.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 9 cm2, na parte 
superior do lado direito da blusa e centralizado na coxa 
direita da calça.

DM 700 Und R$ 85,00 R$ 
59.500,00

42

Conjunto cirúrgico unissex, branco, G, blusa em gola 
redonda, manga curta, com dois bolsos na parte inferior 
da frente.  Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 74cm/ Largura138cm. 
Calça: Comprimento 102 cm/ Largura da cintura 118cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor azul Royal, de 9 cm2, na parte superior do lado 
direito da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

DM 500 Und R$ 85,00 R$ 
42.500,00

43

Conjunto cirúrgico unissex, branco, GG, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 75cm/ Largura 146cm. 
Calça Comprimento 107cm/ Largura (cintura) 125cm.  
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor azul Royal, de 9 cm2, na parte superior do lado 
direito da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

DM 500 Und R$ 85,00 R$ 
42.500,00

44

Conjunto cirúrgico unissex, branco, M, blusa em 
gola redonda manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. 
Calça:  Comprimento 102cm/ Largura da cintura 112cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor azul Royal, de 9 cm2, na parte superior do lado 
direito da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

DM 400 Und R$ 85,00 R$ 
34.000,00

45

Conjunto cirúrgico unissex, branco, M, blusa em 
gola redonda manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. 
Calça: Comprimento 102cm / Largura da cintura 112cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, de 
cor preta, de 9cm2, na parte superior do lado direito da 
blusa e centralizado na coxa direita da calça.

DM 200 Und R$ 85,00 R$ 
17.000,00

46

Conjunto cirúrgico unissex, branco, P, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínima: Blusa: Altura 68cm/ Largura126cm. 
Calça: Comprimento 96cm/ Largura (cintura) 108cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor azul Royal, de 9 cm2, na parte superior do lado 
direito da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

DM 400 Und R$ 85,00 R$ 
34.000,00

47

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, EXGG, blusa em 
gola redonda, manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: altura 77cm / largura 150cm.  
Calça: Comprimento 110 cm/ Largura (cintura) 135cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor preta, de 9cm2, no lado esquerdo da camisa e 
centralizado em cada coxa na calça.

DM 200 Und R$ 85,00 R$ 
17.000,00

48

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, G, blusa em gola 
redonda, manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 74cm / Largura: 138cm. 
Calça: Comprimento 102cm / Largura (cintura) 118cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor preta, de 9 cm2, no lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

DM 300 Und R$ 85,00 R$ 
25.500,00

49

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, GG, blusa em gola 
redonda, manga curta, com dois bolsos na parte inferior 
da frente.   Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: A altura 75cm / Largura 
146cm. Calça:  Comprimento 107cm/ Largura (cintura) 
125cm.   Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade, em cor preta, de 9 cm2, no lado direito da 
blusa e centralizado na coxa direita da calça.

DM 400 Und R$ 85,00 R$ 
34.000,00
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50

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, M, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. 
Calça Comprimento 102cm/Largura da Cintura: 112cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor preta, de 9 cm2, no lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

DM 400 Und R$ 85,00 R$ 
34.000,00

51

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, P, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 68cm/ Largura: 126cm. 
Calça: Comprimento: 96cm/ Largura da cintura: 108cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, 
em cor preta, de 9 cm2, no lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

DM 300 Und R$ 85,00 R$ 
25.500,00

57

Conjunto de pijama hospitalar, branco M, composto 
de: Camisa de pijama em tecido cretone 100% algodão, 
densidade de fios por polegada de 84 a 60 por trama, 
de 46 a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ largura 
150cm, confeccionado com costura rebatida. Camisa 
com decote em V, abertura em toda a extensão frontal, 
com quatro pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. Bermuda 
de pijama com o mesmo tecido da blusa acima descrito, 
confeccionada com costura rebatida, braguilha com 
costura falsa de 06cm e cintura com cadarço ajustável 
e removível.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, no 
lado esquerdo da camisa e centralizado na cada coxa 
esquerda da bermuda.

DM 500 Und R$ 85,00 R$ 
42.500,00

58

Conjunto de pijama hospitalar, branco, G, composto 
de: Camisa de pijama em tecido cretone 100% algodão, 
densidade de fios por polegada de 84 a 60 por trama, 
de 46 a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ largura 
150cm, confeccionado com costura rebatida. Camisa 
com decote em V, abertura em toda a extensão frontal, 
com quatro pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. Bermuda 
de pijama com o mesmo tecido da blusa acima 
descrito, confeccionada com costura rebatida, braguilha 
com costura falsa de 06cm e cintura com cadarço 
ajustável e removível.Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, no 
lado esquerdo da camisa e centralizado na cada coxa 
esquerda da bermuda.

DM 400 Und R$ 85,00 R$ 
34.000,00

59

Conjunto de pijama hospitalar, branco, GG, composto 
de: Camisa de pijama em tecido cretone 100% algodão, 
densidade de fios por polegada de 84 a 60 por trama, 
de 46 a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ largura 
150cm, confeccionado com costura rebatida. Camisa 
com decote em V, abertura em toda a extensão frontal, 
com quatro pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. Bermuda 
de pijama com o mesmo tecido da blusa acima descrito, 
confeccionada com costura rebatida, braguilha com 
costura falsa de 06cm e cintura com cadarço ajustável 
e removível.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, no 
lado esquerdo da camisa e centralizado na cada coxa 
esquerda da bermuda.

DM 500 Und R$ 85,00 R$ 
42.500,00

60

Conjunto de pijama hospitalar, branco, P composto de: 
Camisa de pijama em tecido cretone 100% algodão, 
densidade de fios por polegada de 84 a 60 por trama, 
de 46 a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ largura 
150cm, confeccionado com costura rebatida. Camisa 
com decote em V, abertura em toda a extensão frontal, 
com quatro pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. Bermuda 
de pijama com o mesmo tecido da blusa acima 
descrito, confeccionada com costura rebatida, braguilha 
com costura falsa de 06cm e cintura com cadarço 
ajustável e removível.Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, no 
lado esquerdo da camisa e centralizado na cada coxa 
esquerda da bermuda.

DM 400 Und R$ 85,00 R$ 
34.000,00

61

Conjunto de pijama hospitalar, branco,EXGG, composto 
de: Camisa de pijama em tecido cretone 100% algodão, 
densidade de fios por polegada de 84 a 60 por trama, 
de 46 a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ largura 
150cm, confeccionado com costura rebatida. Camisa 
com decote em V, abertura em toda a extensão frontal, 
com quatro pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. Bermuda 
de pijama com o mesmo tecido da blusa acima descrito, 
confeccionada com costura rebatida, braguilha com 
costura falsa de 06cm e cintura com cadarço ajustável 
e removível.  Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, no 
lado esquerdo da camisa e centralizado na cada coxa 
esquerda da bermuda.

DM 400 Und R$ 85,00 R$ 
34.000,00

70 Travesseiro com enchimento de flocos com capa tipo 
courvin. Medindo 45 x 60cm - 1ª linha. ORTOFLEX 1500 Und R$ 14,82 R$ 

22.230,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 2.039.776,50

E F FIGUEIREDO - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ 
sob nº 22.602.054/0001-60 estabelecida na RUA 12 nº 704 Bairro 
CENTRO ORLANDIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

25

Cobertor solteiro, misto composto 65% poliéster, 15% 
acrílico, 10% algodão, 5% viscose, 5% polipropileno 
antialérgico pesando no mínimo 270 g/m2, uma face, 
acabamento em todo contorno em tecido resistente 
a altas temperaturas, medindo 150cm de largura  
por 230cm, de  comprimento, estampa em xadrez 
colorido,máquina reta  01 agulha ponto fixo para fixação 
e presponto, resistente a lavagem hospitalar e secagem 
em máquina secadora hospitalar, etiqueta de acordo 
com a resolução da CONMETRO   nº 02/08  do cobertor 
legislação referente a ABNT NBR N 13734/1996,   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade , 
em cor branca, de 20cm2, em cada extremidade do 
cobertor.

Guaratinguetá 1600 Und R$ 71,85 R$ 
114.960,00

36

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, EXGG, blusa em 
gola redonda, manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 77cm/ Largura 150cm. 
Calça: Comprimento 110 cm/ Largura (cintura) 135cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 500 Und R$ 98,00 R$ 49.000,00

37

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, G, blusa em 
gola redonda, manga curta, com dois bolsos na parte 
inferior da frente.   Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 74cm/ Largura 138cm. 
Calça:  Comprimento 102cm/ Largura da cintura 118cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 600 Und R$ 97,00 R$ 58.200,00

38

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, GG, blusa em 
gola redonda, manga curta, com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 75cm/ Largura 146cm. 
Calça: Comprimento 107 cm/ Largura (cintura) 125cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 800 Und R$ 97,00 R$ 77.600,00

39

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, M, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa Altura 72cm/ Largura 132cm. 
Calça: Comprimento 102cm/ Largura da Cintura:112cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 500 Und R$ 97,00 R$ 48.500,00

40

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, P, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente.    Calça com elástico e sem bolso. 
Brim leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 
2x1, gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 68cm/ Largura 126cm. 
Calça: Comprimento 96cm/ Largura da cintura 108cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 500 Und R$ 97,00 R$ 48.500,00

52

Conjunto cirúrgico unissex, verde, EXGG, em gola 
redonda, manga curta, com dois bolsos na parte inferior 
da frente. Calça  com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene, sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 77cm / Largura150cm. 
Calça: Comprimento 110cm/ Largura (cintura) 135cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 400 Und R$ 85,00 R$ 34.000,00

53

Conjunto cirúrgico unissex, verde, G, blusa em gola 
redonda, manga curta, com dois bolsos na parte inferior 
da frente.  Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 75cm/ Largura 146cm. 
Calça:  Comprimento 107cm/ Largura (cintura) 125cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 700 Und R$ 85,00 R$ 59.500,00

54

Conjunto cirúrgico unissex, verde, GG, blusa em gola 
redonda, manga curta, com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 74cm/ Largura 138cm. 
Calça:  Comprimento 102 cm/ Largura (cintura) 118cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 500 Und R$ 85,00 R$ 42.500,00

55

Conjunto cirúrgico unissex, verde, M, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. 
Calça: Comprimento 102cm/ Largura da cintura: 112cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 500 Und R$ 85,00 R$ 42.500,00

56

Conjunto cirúrgico unissex, verde, P, blusa em gola 
redonda com manga curta com dois bolsos na parte 
inferior da frente. Calça com elástico e sem bolso. Brim 
leve 100% algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-encolhido. 
Medidas mínimas: Blusa: Altura 68cm/ Largura 126cm. 
Calça: Comprimento 96cm/ Largura (cintura) 108cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor branca, de 9 cm2, na parte superior do lado direito 
da blusa e centralizado na coxa direita da calça.

Comercial 
Figueiredo 400 Und R$ 85,00 R$ 34.000,00

62

Fronha para travesseiro hospitalar medindo 60 x 80cm, 
em cretone liso super linhol 100 % algodão, 180 fios, cor 
branca, pré-encolhida,  Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade , em cor azul Royal, de 10 cm2 ao 
centro na frente.

Comercial 
Figueiredo 6000 Und R$ 15,90 R$ 95.400,00

63 Fronhas Envelope 0,50cm x 0,90cm 100% algodão. 
Cor branca.

Comercial 
Figueiredo 100 Und R$ 16,90 R$ 1.690,00

64

Lençol em cretone liso branco medindo 2,50x1, 60M, 
super linhol 100% algodão, 180 fios. Tingimento 
hidrantene,   Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade , em cor azul Royal, de 10 cm2 ao centro na 
frente ou a cada 40cm2 de tecido.

Comercial 
Figueiredo 10040 Und R$ 34,70 R$ 

348.388,00

65

Lençol em cretone liso medindo 2,50 x 1,60m, super 
linhol 100% algodão, 180 fios. Na cor azul bebê, 
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor azul Royal, de 10 cm2 ao centro na frente.

Comercial 
Figueiredo 1500 Und R$ 34,70 R$ 52.050,00

66

Lençol em cretone listrado em branco e azul, super 
linhol 100% algodão, 180 fios, na cor amarelo, medindo 
2,50x1, 60M, tingimento hidrantene, Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 
10 cm2 ao centro na frente.

Comercial 
Figueiredo 500 Und R$ 65,90 R$ 32.950,00

68 Tecido em Brim pesado 100 % algodão, branco, sarja 
3x1, pré-encolhido. Cedro 100 Und R$ 18,70 R$ 1.870,00

69

Toalha hospitalar branca, tamanho 150cm comprimento 
x 75cm largura, 100% algodão, felpuda, pré-encolhida. 
Personalizado com logomarca do Hospital/Unidade, em 
cor azul Royal, de 15cm2, na região central da toalha.

Venesa 3000 Und R$ 39,90 R$ 
119.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1.261.308,00
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TOTAL DO CERTAME R$ 3.301.084,50

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 
3.301.084,50 (três milhões e trezentos e um mil e oitenta e quatro 
reais  e cinqüenta  centavos), cuja despesa deverá correr a conta da 
Dotação Orçamentária:

PUBLIQUE-SE.
JATAI, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________
LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde
Portaria SGP 007/2019

Gestor do FMS
Decreto 3.249/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 019/2019 SMS

Ata de registro de preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE ROUPARIAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS 
MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS)
Processo Nº: 32206/2019
Validade: 12(doze) meses.  

Às 09:00 horas do dia 04 de dezembro de 2019, na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, reuniram-se , situada à Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima, JATAI, CEP: 75.803-050, Fone: 
(64) 3006-3643, inscrito no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49 , 
representado pelo Pregoeiro, Sr. SANDULY CARLOS DE SOUZA, 
brasileiro, portador do CPF/MF nº 890.187.701-59, e os membros 
da Equipe de Apoio Krystina Barros Dias, designados pelo Decreto 
nº 3030, de 02/07/2019, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em 
face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial 
nº 152/2019, cuja ata e demais atos foram homologados pela 
autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O 
L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as  
cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das 
PROMITENTES CONTRATADAS, 

ITEM EMPRESA

1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 16.0, 17.0, 
18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 
26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 
33.0, 34.0, 35.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 
45.0, 46.0, 47.0, 48.0, 49.0, 50.0, 51.0, 
57.0, 58.0, 59.0, 60.0, 61.0, 70.0

Nome: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI - ME
CPF: CNPJ: 21.668.414/0001-63
Endereço: RUA ARGENTINA CASA 02 
BOA VISTA 791
Fone: 6233189395
Email: comercial.pianco@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: ANDERSON CALAÇA DAVID
RG: 5.432.340 SPTC/GO
CPF: 041.822.451-05

25.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 52.0, 
53.0, 54.0, 55.0, 56.0, 62.0, 63.0, 64.0, 
65.0, 66.0, 68.0, 69.0

Nome: E F FIGUEIREDO - ME
CPF: CNPJ: 22.602.054/0001-60
Endereço: RUA 12  CENTRO 704
Fone: 1638269378
Email: comercialfigueiredo.vendas@
hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: EDUARDO FURTADO FIGUEIRE-
DO
RG: 24.845.825-5
CPF: 122.201.858-69

 
visando a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIAS 
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES 
BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS), conforme quantidades e 
especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme 
condições e especificações constantes do edital do Pregão 
Presencial n.152/2019, bem como da(s) proposta(s) comercial(is) 
da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, 
entre outras: 

I. Assinar o contrato de fornecimento com o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/
MUNICÍPIO DE JATAÍ no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados da solicitação formal. 

II. Entregar os produtos no Setor descrito na ordem de fornecimento 
(OF) feita pelo departamento de Compras da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO em prazo não superior a 05 
(cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento. 

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou 
irregularidades constatadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JATAÍ - GO, na forma de fornecimento dos produtos e ao 
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata. 

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos 
de validade da documentação apresentada, novos documentos 
que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital do Pregão Presencial nº. 152/2019. 

V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações 
firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro 
de Preços. 
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VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO 
DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, provocados 
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente ARP. 

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 
tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, 
ainda, o MUNICÍPIO DE JATAÍ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade 
solidária ou subsidiária. 

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações 
fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO DE 
JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de responsabilidade 
solidária ou subsidiária por tal pagamento. 

IX. Manter o prazo de garantia e 1 ano, contado da data da entrega 
definitiva dos bens, na forma prevista no  anexo - Termo de 
Referência, do edital do Pregão Presencial n. 152/2019.

X. Emitir Nota Fiscal em conformidade com o Protocolo ICMS 
42/09, ou seja, deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica NF-e, 
modelo 55.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata 
de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o 
fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos 
na tabela abaixo:

ITENS RAZÃO SOCIAL MARCA UND QTD ESPECIFICAÇÃO
MENOR 
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 235

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul 
royal, EXGG, tingimento hidrantene. Manga 
longa em brim pesado, 100% algodão, sarja 
3x1, gramatura mínima 260g/m2, (tipo 
solasol) com malha canelada nos punhos 
sendo estes de largura aproximada de 7cm, 
descanso para as mãos (pala), fechamento 
em tiras, pré-encolhido, circunferência 
toráxica de 1,50cm. Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
branca, de 10cm2, centralizada na parte 
da frente.

R$ 79,00 R$ 
18.565,00

2

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 575

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul 
royal, G, tingimento hidrantene. Manga 
longa em brim pesado 100% algodão, sarja 
3x1, gramatura mínima 260g/m2, (tipo 
solasol) com malha canelada nos punhos, 
sendo estes de largura aproximada de 7cm, 
descanso para as mãos (pala), fechamento 
em tiras pré-encolhido. Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
branca, de 10cm2, centralizada na parte 
da frente.

R$ 79,00 R$ 
45.425,00

3

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 525

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul 
royal, GG, tingimento hidrantene. Manga 
longa em brim pesado 100% algodão, sarja 
3x1, gramatura mínima 260g/m2, (tipo 
solasol) com malha canelada nos punhos, 
sendo estes de largura aproximada de 7cm, 
descanso para as mãos (pala), fechamento 
em tiras, pré-encolhido.  Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
branca, de 10cm2, centralizada na parte 
da frente.

R$ 79,00 R$ 
41.475,00

4

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 325

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul 
royal, M, tingimento hidrantene. Manga 
longa em brim pesado 100% algodão, sarja 
3x1, gramatura mínima 260g/m2, (tipo 
solasol) com malha canelada nos punhos, 
sendo estes de largura aproximada de 7cm, 
descanso para as mãos (pala), fechamento 
em tiras pré-encolhido. Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
branca, de 10cm2, centralizada na parte 
da frente.

R$ 79,00 R$ 
25.675,00

5

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 225

Avental cirúrgico (capote cirúrgico), azul 
royal, P, tingimento hidrantene. Manga 
longa em brim pesado 100% algodão, sarja 
3x1, gramatura mínima 260g/m2, (tipo 
solasol) com malha canelada nos punhos 
sendo estes de largura aproximada de 7cm, 
descanso para as mãos (pala), fechamento 
em tiras pré-encolhido. Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
branca, de 10cm2, centralizada na parte 
da frente.

R$ 79,00 R$ 
17.775,00

8

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

PROTDESC/
CAPOTE Und 174000

Avental descartável (capote), manga longa 
com punho, não estéril, 100% polipropileno 
não tecido 30G.

R$ 4,40 R$ 
765.600,00

16

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 300

Camisola em cretone liso branco, tamanho 
EXGG, 100% algodão 180 fios, aberta 
atrás com tiras tingimento hidrantene, 
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade de 15cm2, centralizada na parte da 
frente em cor azul royal.

R$ 36,00 R$ 
10.800,00

17

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 660

Camisola em cretone liso branco, tamanho 
G, 100% algodão 180 fios, aberta atrás com 
tiras para amarrar, tingimento hidrantene, 
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, 
centralizada na parte da frente.

R$ 36,00 R$ 
23.760,00

18

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 500

Camisola em cretone liso branco, tamanho 
GG, 100% algodão 180 fios, aberta atrás 
com tiras para amarrar, tingimento 
hidrantene, Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, 
de 10cm2, centralizada na parte da frente.

R$ 36,00 R$ 
18.000,00

19

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 500

Camisola em cretone liso branco, tamanho 
M, 100% algodão 180 fios, aberta atrás com 
tiras para amarrar, tingimento hidrantene, 
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade, em cor azul Royal, de 10cm2, 
centralizada na parte da frente.

R$ 36,00 R$ 
18.000,00

20

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 1020

Campo cirúrgico duplo em brim pesado 
100% algodão,  120 x 120 cm, sarja 3x1 
gramatura mínima 260g/m2, (tipo solasol)  
tingimento hidrantene azul royal, bordas 
fechadas com embanhamento de 1cm de 
largura, presponto de 6 mm, pré-encolhido,  
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade  de 15cm2, centralizada em cada 
face do campo, em cor  branca.

R$ 74,00 R$ 
75.480,00

21

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 440

Campo cirúrgico duplo em brim pesado 
100% algodão, medida, 1.60 x1.60m 
- 1ª linha. (tipo solasol)  tingimento 
hidrantene azul royal, bordas fechadas 
com embanhamento de 1cm de largura, 
presponto de 6 mm, pré-encolhido,  
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade  de 15cm2, centralizada em cada 
face do campo, em cor  branca.

R$ 80,00 R$ 
35.200,00

22

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 1000
Campo cirúrgico duplo em trançado cru 
pesado 100% algodão, 90 x 90 cm, sarja 3x1 
gramatura aproximada de 420g/m linear,

R$ 34,20 R$ 
34.200,00

23

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 700

Campo fenestrado duplo em brim pesado 
100% algodão sarja 3x1, cor azul royal, 
50cm x50cm, gramatura mínima 260g/
m2, (tipo solasol), com abertura central 
de 10 x 10 cm com reforço em quadrado, 
na abertura com 4 cm de largura, dupla 
face,  embainhamento de 1cm de largura, 
pesponto de 6mm, pré-encolhido,  
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade, em cor branca, de 10cm2, 
lateralizada  em cada face do campo.

R$ 23,50 R$ 
16.450,00

24

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 1000

Campo fenestrado duplo em brim pesado 
100% algodão sarja 3x1, cor azul royal, 70cm 
x 70cm, gramatura mínima 260g/m2, (tipo 
solasol), com abertura central de 10 x 10 cm 
com reforço em quadrado, na abertura com 
4 cm de largura, dupla face,  embanhamento 
de 1cm de largura, pesponto de 6mm, pré-
encolhido,  Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade , em cor branca, de 10 
cm2, lateralizada  em cada face do campo.

R$ 27,00 R$ 
27.000,00

25 E F FIGUEIREDO 
- ME Guaratinguetá Und 1600

Cobertor solteiro, misto composto 65% 
poliéster, 15% acrílico, 10% algodão, 5% 
viscose, 5% polipropileno antialérgico 
pesando no mínimo 270 g/m2, uma 
face, acabamento em todo contorno em 
tecido resistente a altas temperaturas, 
medindo 150cm de largura  por 230cm, 
de  comprimento, estampa em xadrez 
colorido,máquina reta  01 agulha ponto 
fixo para fixação e presponto, resistente a 
lavagem hospitalar e secagem em máquina 
secadora hospitalar, etiqueta de acordo com 
a resolução da CONMETRO   nº 02/08  do 
cobertor legislação referente a ABNT NBR N 
13734/1996,   Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade , em cor branca, de 
20cm2, em cada extremidade do cobertor.

R$ 71,85 R$ 
114.960,00

26

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 32

Colchão para berço de recém nascido, 
medidas aproximadas: altura 6 cm; largura 
32 cm; comprimento 60 cm; em material 
impermeável, sem detalhe em tecido, na 
cor azul, espuma obedecendo as normas 
do INMETRO.

R$ 28,50 R$ 912,00

27

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 15

Colchão para berço de recém nascido, 
medidas aproximadas: altura 6 cm; largura 
58 cm; comprimento 70 cm; em material 
impermeável, sem detalhe em tecido, na 
cor azul,  espuma obedecendo as normas 
do INMETRO.

R$ 41,80 R$ 627,00

28

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 15

Colchão para berço pediátrico, medidas: 
altura 7 cm; em material impermeável, 
sem detalhe em tecido, na cor azul, largura 
70 cm; comprimento 145 cm; espuma 
obedecendo as normas do INMETRO.

R$ 64,60 R$ 969,00

29

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 100

Colchão para cama de paciente, em material 
impermeável, sem detalhe em tecido, na cor 
azul, apresentando as seguintes medidas: 
altura 15cm; largura 78cm; comprimento 
1,82m; reforçado - 1° linha; espuma 
obedecendo as normas do INMETRO.

R$ 195,70 R$ 
19.570,00

30

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 900

Colchão para cama de paciente, em material 
impermeável, sem detalhe em tecido, na cor 
azul, apresentando as seguintes medidas: 
altura 17cm; largura 88cm; comprimento 
1,88m; reforçado - 1° linha; espuma 
obedecendo as normas do INMETRO.

R$ 220,00 R$ 
198.000,00
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31

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 700

Colchão para maca hospitalar, em material 
impermeável, altura 8cm; largura 60cm; 
comprimento 1,88m; reforçado - 1° 
linha; espuma obedecendo as normas do 
INMETRO.

R$ 88,35 R$ 
61.845,00

32

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 15 Colchão, solteiro, D33 x 0,88cm x 1,88cm. R$ 195,70 R$ 2.935,50

33

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 20 Colchão, solteiro, D45 x 0,88cm x 1,88cm. R$ 239,40 R$ 4.788,00

34

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 10

Colchonete para mesa de parto, tamanho 
110x60cm, 6 cm revestido em napa 
ou material impermeável similar sem 
perfurações, em material resistente - 1° 
linha.

R$ 39,90 R$ 399,00

35

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 30
Colchonete, espuma D28 revestido em 
napa, Dimensões (A x L x P): 05cm x 50 cm x 
180 cm, cor Azul.

R$ 53,20 R$ 1.596,00

36 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 500

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, EXGG, 
blusa em gola redonda, manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 77cm/ Largura 150cm. Calça: 
Comprimento 110 cm/ Largura (cintura) 
135cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 98,00 R$ 
49.000,00

37 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 600

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, G, 
blusa em gola redonda, manga curta, com 
dois bolsos na parte inferior da frente.   
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 74cm/ Largura 138cm. Calça:  
Comprimento 102cm/ Largura da cintura 
118cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 97,00 R$ 
58.200,00

38 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 800

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, GG, 
blusa em gola redonda, manga curta, com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 75cm/ Largura 146cm. Calça: 
Comprimento 107 cm/ Largura (cintura) 
125cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 97,00 R$ 
77.600,00

39 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 500

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, M, 
blusa em gola redonda com manga curta 
com dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa Altura 72cm/ Largura 132cm. 
Calça: Comprimento 102cm/ Largura 
da Cintura:112cm.   Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
branca, de 9 cm2, na parte superior do 
lado direito da blusa e centralizado na coxa 
direita da calça.

R$ 97,00 R$ 
48.500,00

40 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 500

Conjunto cirúrgico unissex, azul royal, P, 
blusa em gola redonda com manga curta 
com dois bolsos na parte inferior da frente.    
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 68cm/ Largura 126cm. Calça: 
Comprimento 96cm/ Largura da cintura 
108cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 97,00 R$ 
48.500,00

41

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 700

Conjunto cirúrgico unissex, branco, EXGG, 
blusa em gola redonda, manga curta, com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene sarja 
2x1, gramatura aproximada de 208g/m2, 
pré-encolhido. Medidas mínimas: da blusa 
altura 77cm e 150cm de largura. Calça com 
comprimento 110 cm e 135cm de largura 
da cintura.   Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 
9 cm2, na parte superior do lado direito da 
blusa e centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
59.500,00

42

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 500

Conjunto cirúrgico unissex, branco, G, blusa 
em gola redonda, manga curta, com dois 
bolsos na parte inferior da frente.  Calça 
com elástico e sem bolso. Brim leve 100% 
algodão, tingimento hidrantene sarja 2x1, 
gramatura aproximada de 208g/m2, pré-
encolhido. Medidas mínimas: Blusa: Altura 
74cm/ Largura138cm. Calça: Comprimento 
102 cm/ Largura da cintura 118cm.   
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade, em cor azul Royal, de 9 cm2, na 
parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
42.500,00

43

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 500

Conjunto cirúrgico unissex, branco, GG, 
blusa em gola redonda com manga curta 
com dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 75cm/ Largura 146cm. Calça 
Comprimento 107cm/ Largura (cintura) 
125cm.  Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 9 
cm2, na parte superior do lado direito da 
blusa e centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
42.500,00

44

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 400

Conjunto cirúrgico unissex, branco, M, 
blusa em gola redonda manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. Calça:  
Comprimento 102cm/ Largura da cintura 
112cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 9 
cm2, na parte superior do lado direito da 
blusa e centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

45

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 200

Conjunto cirúrgico unissex, branco, M, 
blusa em gola redonda manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. Calça: 
Comprimento 102cm / Largura da cintura 
112cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, de cor preta, de 9cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
17.000,00

46

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 400

Conjunto cirúrgico unissex, branco, P, blusa 
em gola redonda com manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínima: 
Blusa: Altura 68cm/ Largura126cm. Calça: 
Comprimento 96cm/ Largura (cintura) 
108cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 9 
cm2, na parte superior do lado direito da 
blusa e centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

47

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 200

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, EXGG, 
blusa em gola redonda, manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: altura 77cm / largura 150cm.  Calça: 
Comprimento 110 cm/ Largura (cintura) 
135cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor preta, de 9cm2, 
no lado esquerdo da camisa e centralizado 
em cada coxa na calça.

R$ 85,00 R$ 
17.000,00

48

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 300

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, G, blusa 
em gola redonda, manga curta com dois 
bolsos na parte inferior da frente. Calça 
com elástico e sem bolso. Brim leve 100% 
algodão, tingimento hidrantene sarja 
2x1, gramatura aproximada de 208g/m2, 
pré-encolhido. Medidas mínimas: Blusa: 
Altura 74cm / Largura: 138cm. Calça: 
Comprimento 102cm / Largura (cintura) 
118cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor preta, de 9 cm2, 
no lado direito da blusa e centralizado na 
coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
25.500,00

49

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 400

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, GG, blusa 
em gola redonda, manga curta, com dois 
bolsos na parte inferior da frente.   Calça 
com elástico e sem bolso. Brim leve 100% 
algodão, tingimento hidrantene sarja 
2x1, gramatura aproximada de 208g/m2, 
pré-encolhido. Medidas mínimas: Blusa: 
A altura 75cm / Largura 146cm. Calça:  
Comprimento 107cm/ Largura (cintura) 
125cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor preta, de 9 cm2, 
no lado direito da blusa e centralizado na 
coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

50

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 400

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, M, blusa 
em gola redonda com manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. Calça 
Comprimento 102cm/Largura da Cintura: 
112cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor preta, de 9 cm2, 
no lado direito da blusa e centralizado na 
coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

51

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 300

Conjunto cirúrgico unissex, cinza, P, blusa 
em gola redonda com manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 68cm/ Largura: 126cm. Calça: 
Comprimento: 96cm/ Largura da cintura: 
108cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor preta, de 9 cm2, 
no lado direito da blusa e centralizado na 
coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
25.500,00

52 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 400

Conjunto cirúrgico unissex, verde, EXGG, 
em gola redonda, manga curta, com dois 
bolsos na parte inferior da frente. Calça  
com elástico e sem bolso. Brim leve 100% 
algodão, tingimento hidrantene, sarja 
2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 77cm / Largura150cm. Calça: 
Comprimento 110cm/ Largura (cintura) 
135cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

53 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 700

Conjunto cirúrgico unissex, verde, G, blusa 
em gola redonda, manga curta, com dois 
bolsos na parte inferior da frente.  Calça 
com elástico e sem bolso. Brim leve 100% 
algodão, tingimento hidrantene sarja 
2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 75cm/ Largura 146cm. Calça:  
Comprimento 107cm/ Largura (cintura) 
125cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
59.500,00
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54 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 500

Conjunto cirúrgico unissex, verde, GG, 
blusa em gola redonda, manga curta, com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 74cm/ Largura 138cm. Calça:  
Comprimento 102 cm/ Largura (cintura) 
118cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
42.500,00

55 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 500

Conjunto cirúrgico unissex, verde, M, blusa 
em gola redonda com manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 72cm/ Largura 132cm. Calça: 
Comprimento 102cm/ Largura da cintura: 
112cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
42.500,00

56 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 400

Conjunto cirúrgico unissex, verde, P, blusa 
em gola redonda com manga curta com 
dois bolsos na parte inferior da frente. 
Calça com elástico e sem bolso. Brim leve 
100% algodão, tingimento hidrantene 
sarja 2x1, gramatura aproximada de 208g/
m2, pré-encolhido. Medidas mínimas: 
Blusa: Altura 68cm/ Largura 126cm. Calça: 
Comprimento 96cm/ Largura (cintura) 
108cm.   Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade, em cor branca, de 9 cm2, 
na parte superior do lado direito da blusa e 
centralizado na coxa direita da calça.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

57

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 500

Conjunto de pijama hospitalar, branco M, 
composto de: Camisa de pijama em tecido 
cretone 100% algodão, densidade de fios 
por polegada de 84 a 60 por trama, de 46 
a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ 
largura 150cm, confeccionado com costura 
rebatida. Camisa com decote em V, abertura 
em toda a extensão frontal, com quatro 
pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. 
Bermuda de pijama com o mesmo tecido da 
blusa acima descrito, confeccionada com 
costura rebatida, braguilha com costura 
falsa de 06cm e cintura com cadarço 
ajustável e removível.   Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
azul Royal, de 10cm2, no lado esquerdo da 
camisa e centralizado na cada coxa esquerda 
da bermuda.

R$ 85,00 R$ 
42.500,00

58

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 400

Conjunto de pijama hospitalar, branco, G, 
composto de: Camisa de pijama em tecido 
cretone 100% algodão, densidade de fios 
por polegada de 84 a 60 por trama, de 46 
a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ 
largura 150cm, confeccionado com costura 
rebatida. Camisa com decote em V, abertura 
em toda a extensão frontal, com quatro 
pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. 
Bermuda de pijama com o mesmo tecido da 
blusa acima descrito, confeccionada com 
costura rebatida, braguilha com costura 
falsa de 06cm e cintura com cadarço 
ajustável e removível.Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
azul Royal, de 10cm2, no lado esquerdo da 
camisa e centralizado na cada coxa esquerda 
da bermuda.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

59

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 500

Conjunto de pijama hospitalar, branco, GG, 
composto de: Camisa de pijama em tecido 
cretone 100% algodão, densidade de fios 
por polegada de 84 a 60 por trama, de 46 
a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ 
largura 150cm, confeccionado com costura 
rebatida. Camisa com decote em V, abertura 
em toda a extensão frontal, com quatro 
pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. 
Bermuda de pijama com o mesmo tecido da 
blusa acima descrito, confeccionada com 
costura rebatida, braguilha com costura 
falsa de 06cm e cintura com cadarço 
ajustável e removível.   Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
azul Royal, de 10cm2, no lado esquerdo da 
camisa e centralizado na cada coxa esquerda 
da bermuda.

R$ 85,00 R$ 
42.500,00

60

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 400

Conjunto de pijama hospitalar, branco, P 
composto de: Camisa de pijama em tecido 
cretone 100% algodão, densidade de fios 
por polegada de 84 a 60 por trama, de 46 
a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ 
largura 150cm, confeccionado com costura 
rebatida. Camisa com decote em V, abertura 
em toda a extensão frontal, com quatro 
pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. 
Bermuda de pijama com o mesmo tecido da 
blusa acima descrito, confeccionada com 
costura rebatida, braguilha com costura 
falsa de 06cm e cintura com cadarço 
ajustável e removível.Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
azul Royal, de 10cm2, no lado esquerdo da 
camisa e centralizado na cada coxa esquerda 
da bermuda.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

61

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

DM Und 400

Conjunto de pijama hospitalar, branco,EXGG, 
composto de: Camisa de pijama em tecido 
cretone 100% algodão, densidade de fios 
por polegada de 84 a 60 por trama, de 46 
a 60 fios por polegada, gramatura 230 a 250 
gr/m, pré-encolhido, comprimento 77cm/ 
largura 150cm, confeccionado com costura 
rebatida. Camisa com decote em V, abertura 
em toda a extensão frontal, com quatro 
pontos de fechamento com botões, com 
um bolso comum, na parte superior direita. 
Bermuda de pijama com o mesmo tecido da 
blusa acima descrito, confeccionada com 
costura rebatida, braguilha com costura 
falsa de 06cm e cintura com cadarço 
ajustável e removível.  Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
azul Royal, de 10cm2, no lado esquerdo da 
camisa e centralizado na cada coxa esquerda 
da bermuda.

R$ 85,00 R$ 
34.000,00

62 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 6000

Fronha para travesseiro hospitalar medindo 
60 x 80cm, em cretone liso super linhol 
100 % algodão, 180 fios, cor branca, pré-
encolhida,  Personalizado com logomarca do 
Hospital/Unidade , em cor azul Royal, de 10 
cm2 ao centro na frente.

R$ 15,90 R$ 
95.400,00

63 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 100 Fronhas Envelope 0,50cm x 0,90cm 100% 

algodão. Cor branca. R$ 16,90 R$ 1.690,00

64 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 10040

Lençol em cretone liso branco medindo 
2,50x1, 60M, super linhol 100% algodão, 
180 fios. Tingimento hidrantene,   
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade , em cor azul Royal, de 10 cm2 ao 
centro na frente ou a cada 40cm2 de tecido.

R$ 34,70 R$ 
348.388,00

65 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 1500

Lençol em cretone liso medindo 2,50 x 
1,60m, super linhol 100% algodão, 180 
fios. Na cor azul bebê, Personalizado com 
logomarca do Hospital/Unidade, em cor 
azul Royal, de 10 cm2 ao centro na frente.

R$ 34,70 R$ 
52.050,00

66 E F FIGUEIREDO 
- ME

Comercial 
Figueiredo Und 500

Lençol em cretone listrado em branco e azul, 
super linhol 100% algodão, 180 fios, na cor 
amarelo, medindo 2,50x1, 60M, tingimento 
hidrantene, Personalizado com logomarca 
do Hospital/Unidade, em cor azul Royal, de 
10 cm2 ao centro na frente.

R$ 65,90 R$ 
32.950,00

68 E F FIGUEIREDO 
- ME Cedro Und 100 Tecido em Brim pesado 100 % algodão, 

branco, sarja 3x1, pré-encolhido. R$ 18,70 R$ 1.870,00

69 E F FIGUEIREDO 
- ME Venesa Und 3000

Toalha hospitalar branca, tamanho 
150cm comprimento x 75cm largura, 
100% algodão, felpuda, pré-encolhida. 
Personalizado com logomarca do Hospital/
Unidade, em cor azul Royal, de 15cm2, na 
região central da toalha.

R$ 39,90 R$ 
119.700,00

70

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA 
PIANCÓ EIRELI 

- ME

ORTOFLEX Und 1500
Travesseiro com enchimento de flocos com 
capa tipo courvin. Medindo 45 x 60cm - 1ª 
linha.

R$ 14,82 R$ 
22.230,00

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de 
Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente 
Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em 
forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo 
de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de 
computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos 
no edital do Pregão Presencial n. 152/2019, o MUNICÍPIO DE JATAÍ - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, visando alcançar a quantidade 
de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com 
um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, 
respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, 
e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços 
registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE a firmar 
as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor 
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registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da 
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a 
assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos 
bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade 
efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de 
depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do 
documento fiscal competente, juntamente com os documentos 
pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO.

b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;

c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa 
Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo 
MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à 
CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar 
novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua 
reapresentação e conseqüente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá 
sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, 
nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao 
Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de 
preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do 
compromisso assumido; e

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, 
visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior 
ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e 
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador da Ata poderá:

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 
Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser 
feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de 
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da 
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos 
fornecedores registrados será cancelado quando:

I. houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços;

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo 
determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do 
fornecedor;

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso 
deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação 
por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das 
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta 
ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão 
irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, 
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação 
fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da 
Ata o MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo 
dia, na entrega do material/produto, incidente sobre a quantidade 
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que deveria ter sido entregue, contado a partir da solicitação de 
entrega do produto/material encaminhada pela Administração;

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais, de atraso;

IV. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando a empresa licitante se recusar ou atrasar na 
entrega do item licitado relacionado na Ordem de Fornecimento 
(OF), quando houver iminente risco de causar maiores danos 
ao paciente que aguarda o material/produto, que deverá ser 
comprovado com Relatório técnico. Após o prazo contido na 
notificação extrajudicial sem que a empresa entregue o material/
produto o contrato poderá ser rescindido imediatamente de forma 
unilateral pela CONTRATANTE, tendo amparo por documentos 
específicos de ambas as partes, resguardado o direito ao 
contraditório e a ampla defesa

V. suspensão temporária do direito de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos;

VI. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá 
ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação 
de multas:

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não 
acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, 
desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no 
desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos 
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso 
na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento 
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a 
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
- GO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da 
Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, 
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do 
fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 
Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO 

DE JATAÍ e/ou SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, 
ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o 
pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos, 
contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos 
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do 
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua 
cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada 
da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 
prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 
penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do MUNICÍPIO DE JATAÍ e/ou SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, facultada à contratada o 
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro 
de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações 
adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as 
dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo 
com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial 152/2019 e as 
propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em 
caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de 
adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, 
cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo 
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de Referência - Anexo, do Pregão Presencial 152/2019, conforme 
decisão do Pregoeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO, lavrada em Ata datada de xx/xx/2019, e homologação 
feita pelo senhor Secretário Municipal de Saúde.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do 
Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços 
nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste 
Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução 
desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.Fica eleito o foro da Comarca deste Município, 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, 
com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente 
Ata.

JATAI, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________
LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde
Portaria SGP 007/2019

Gestor do FMS
Decreto 3.249/2019

______________________________
SANDULY CARLOS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

CONTRATADA(S):

______________________________
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EIRELI - ME

______________________________
E F FIGUEIREDO - ME

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento de rescisão de Contrato que entre 
si fazem de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ, 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Gestor do 
Fundo, Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado, Sílvia Martins 
Castro, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do CPF nº  
911.238.106-30 e RG 6980519 SSP/MG de comum acordo pactuam 
o presente termo de Rescisão de Contrato nº. FMS 197/2019 nas 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido o Contrato de credenciamento de prestação de 
serviços para o Fundo Municipal de Saúde na Função de Enfermeira 
assinado em 04 de janeiro de 2.019, em todas as suas cláusulas a 
partir do dia 30 de novembro de 2.019.

Estando de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 

                                                                        Jataí-GO, 07 de agosto de 2.019

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior
Secretário Municipal da Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto RH – 3249/2019.

Sílvia Martins Castro
Contratada

Testemunhas: 
1)........................................         2).....................................................
       
_____________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento de rescisão de Contrato que entre 
si fazem de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ, 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Gestor do 
Fundo, Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado, Wellison 
Matheus Ferreira Tomaz, residente e domiciliado nesta cidade, 
portador do CPF nº 700.988.871-06 e RG 5963977 SSP/GO de 
comum acordo pactuam o presente termo de Rescisão de Contrato 
nº. FMS 890/2019 nas condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido o Contrato de credenciamento de prestação de 
serviços para o Fundo Municipal de Saúde na Função de Técnico de 
Enfermagem assinado em 06 de setembro de 2.019, em todas as 
suas cláusulas a partir do dia 05 de novembro de 2.019.

Estando de acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Jataí-GO, 11 de novembro de 2.019

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior
Secretário Municipal da Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto RH – 3249/2019.
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Wellison Matheus Ferreira Tomaz
Contratado

Testemunhas: 
1)........................................         2).....................................................
       

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 005
PROCESSO 005/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ
CPMF- 00.079.350/0001-95
CONTRATADO- CRISTIANO APARECIDO DA SILVA
CNPJ- 35.635.773/0001-29- CPF nº 056.498.586-40- RG nº 
15357214-PCMEG
END.: RUA SALGADO FILHO, Nº 971- SETOR AEROPORTO- JATAÍ-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-Lei nº 8.666/93, Artº 24, Inciso 2 e 
Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018 que altera os valores de 
Licitação, e portanto o presente contrato fica como DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.

DO OBJETO: Prestação de Serviços de Jardinagem..

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Valor total do contrato é de 
R$ 1.000,00-(hum mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  12.364.1239.2061-3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 1º.12.2019 a 31.12.2019 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ, 1º.12.2019. 

DISPENSAS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
  
Processo nº 005/2019

O Presidente da Fundação Educacional de Jataí, Estado de 
Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
Embasado no artº 24,inciso II   da Lei 8.666/93, e Decreto Nº 
9412/2018 de 19,06,2018.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de prestação de 
Serviços de Jardinagem;

CONSIDERANDO a complexidade e grau de exigência que são 
impostas pela legislação aplicável aos gestores municipais e pelos 
organismos fiscalizadores, quanto às obrigações de prestação 
de contas da aplicação de recursos públicos e cumprimento da 
legislação vigente, principalmente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das instruções normativas do TCM;

CONSIDERANDO que os procedimentos de controle exigem visão 
aliada à experiência e qualificação  profissional, responsável pelo 

Gerenciamento à Fundação Educacional de Jataí;

CONSIDERANDO a impossibilidade de mensuração e fixação de 
critérios objetivos quanto à capacidade de trabalho, confiabilidade, 
responsabilidade do contratado;

RECONHECENDO a experiência  profissional de  CRISTIANO 
APARECIDO DA SILVA,  face aos  serviços prestados na sua função;

CONSIDERANDO finalmente o que dispõe o artº 24, inciso II,  da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e o artº 17, item IV da Instrução Normativa IN 0015/2012, de 
07.11.2012 do TCM, e Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018.

R E S O L V E

1º.- Fica declarada a dispensa de licitação para realização de 
procedimento licitatório para obtenção de serviços  de Jardinagem 
, para a Fundação Educacional de Jataí, no período de 1º.12.2019 
a 31.12.2019.. 

2º.- Reconhecendo à competência, idoneidade e notoriedade   
profissional, fica autorizada a contratação da empresa  CRISTIANO 
APARECIDO DA SILVA,  observados os regramentos leais e de preços 
vigentes desta natureza.

3º.- Este termo entrará em vigor nesta data.

Jataí, 1º de dezembro de 2019.

Christiano de Oliveira e Silva
Presidente da FE

Superintendência de Comunicação


