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Secretaria Municipal de Saúde 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020 – SAÚDE  

(AVISO DE RESULTADO) 

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 005/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – 

condicionado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte em 

atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015 o qual normatiza a exclusividade da participação 

destas empresas em itens de licitações cujos valores unitários somem o valor máximo de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) – processo Bee 8876, cujo objeto é Aquisição de Calças, Botas e outros produtos de 

EPI’s em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e 

especificações constantes deste Edital e seus anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média 

do estimado. Ocorreu que conforme Despacho nº 076/2021 da Diretoria de Vigilância em Zoonoses, 

informando que a empresa BELO BRASIL UNIFORMES LTDA – CNPJ: 17.231.920/0001-13 não 

renovou sua proposta para o item 06, assim como a empresa B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E 

CALCADOS LTDA – EPP – CNPJ: 19.820.891/0001-50 também não renovou sua proposta para os itens 

22 ao 33. Diante dessas informações, está comissão solicitou aos demais colocados nos referidos itens a 

manifestação de interesse em assumir os mesmos, no mesmo valor e condições já homologados, onde apenas 

a empresa FRUGATTE E TRÓIA – CNPJ: 10.460.635/0001-25 aceitou e ofertou proposta para o item 06, 

sendo habilitada e aprovada pela área técnica, através do despacho nº 028/2021 da Diretoria de Vigilância 

em Zoonoses (ev. 21 do bee 8876/7), restando os itens 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 

FRACASSADOS, pois não houve nenhum interessado em assumir os itens nos mesmos valores e condições 

já homologados. Diante dessas informações, resolve RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO do presente 

procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo: 

Onde se lê 

 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME – CNPJ: 03.180.328/0001-25

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 
12 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 

Atextil 39,50 474,00 
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Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 36 

02 
90 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:38 

Atextil 39,50 3.555,00 

03 
276 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  40 

Atextil 39,50 10.902,00 

04 
522 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:42 

Atextil 38,31 19.997,82 

05 
518 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:44 

Atextil 38,51 19.948,18 
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07 
124 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  48 

Atextil 44,50 5.518,00 

08 
88 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  50 

Atextil 44,50 3.916,00 

09 
69 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 52 

Atextil 44,50 3.070,50 

10 
12 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 
98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  54 

Atextil 44,50 534,00 

11 
06 

Und 
CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelomasculino, sendo Atextil 41,50 249,00 
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98% algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-
escuro; lavada e amaciada industrialmente, cós alto 
com seis passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um bolsinho 
de relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  56 

12 
138 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 36 

Atextil 39,50 5.451,00 

13 
268 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 38 

Atextil 39,50 10.586,00 

14 
359 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 40 

Atextil 39,50 14.180,50 

15 
472 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 

Atextil 39,50 18.644,00 
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passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 42 

16 
304 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 44 

Atextil 39,47 11.998,88 

17 
174 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 46 

Atextil 39,50 6.873,00 

18 
72 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 48 

Atextil 39,50 2.844,00 

19 
18 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 

Atextil 44,50 801,00 
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tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 50 

20 
18 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 52 

Atextil 44,50 801,00 

21 
18 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; 
lavada e amaciada industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com abertura 
tipo americano e dorsal externo, um bolsinho de 
relógio no espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 54 

Atextil 41,50 747,00 

Total: R$ 141.090,88 (Cento e quarenta e um mil noventa reais e oitenta e oito centavos) 

 BELO BRASIL UNIFORMES LTDA – CNPJ: 17.231.920/0001-13

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

06 
312 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, sendo 98% 
algodão e 02% elastano, 12oz, na cor azul-escuro; lavada 
e amaciada industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper reforçado, dois 
bolsos frontais internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no espelho direito 
de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, identificação do 
tecido e de tamanho da peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores (Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de Endemias). 
Tamanho:46 

Belo 42,00 13.104,00 
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Total: R$ 13.104,00 (Treze mil cento e quatro reais) 

 B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA – EPP –
CNPJ: 19.820.891/0001-50 

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

22 
30 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 33 

MAC 29,00 870,00 

23 
39 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 34 

MAC 29,00 1.131,00 

24 
132 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 35 

MAC 29,00 3.828,00 

25 
249 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 

MAC 29,00 7.221,00 
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(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 36 

26 
270 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 37 

MAC 29,00 7.830,00 

27 
252 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 38 

MAC 29,00 7.308,00 

28 
270 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 39 

MAC 29,00 7.830,00 

29 
210 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 

MAC 29,00 6.090,00 
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couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 40 

30 
213 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 41 

MAC 29,00 6.177,00 

31 
192 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 42 

MAC 29,00 5.568,00 

32 
36 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 43 

MAC 29,00 1.044,00 
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33 
21 

Pares 

BOTA MASCULINA 
Calçado de proteção dos pés e tornozelo, elástico lateral, 
tipo botina, confeccionado em vaqueta na cor preta, 
couro hidrofugado, espessura de 1,9 mm, 0,1 mm, com 
três ou quatro costuras no gaspeamento e no restante 02 
(duas) costuras, cano com gomos acolchoados, 
calcanheira em vaqueta na cor preta, com palmilha de 
resina ou de couro, solado injetado em poliuretano (PV), 
com ranhuras no solado que permita melhor aderência ao 
solo. Constar n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
Tamanho: 44 

MAC 29,00 609,00 

Total: R$ 55.506,00 (Cinquenta e cinco mil quinhentos e seis reais) 

 GUARDA VIDA EPI EIRELI – CNPJ: 27.652.639/0001-08

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

34 
40 

Und 

MÁSCARA FACIAL COMPLETA – 
Tamanho: Médio  
Respirador do tipo peça facial inteira, com visor 
rígido de policarbonato do tipo ampla visão, com 
tratamento anti-risco e resistente a solventes, corpo 
moldado em silicone, abas duplas, mascarilha 
inteira, dotado de uma válvula de inalação e 
exalação, membrana acústica, suspensão ajustável 
composta de tiras com 05 pontos de fixação para 
utilização de 02 filtros combinados 
(químico/mecânico), sendo que a conexão entre a 
peça e o filtro deve ser feito por encaixe tipo 
baioneta. Constar n.º CA (Certificado de 
Aprovação do MTE) válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias 
das Equipes de Desinsetização, Bloqueio e 
Borrifação em P.E. 

ABSOLUTE 
AIRSAFETY 

405,00 16.200,00 

35 
20 

Und 

MÁSCARA FACIAL COMPLETA – 
Tamanho: Grande  
Respirador do tipo peça facial inteira, com visor 
rígido de policarbonato do tipo ampla visão, com 
tratamento anti-risco e resistente a solventes, corpo 
moldado em silicone, abas duplas, mascarilha 
inteira, dotado de uma válvula de inalação e 
exalação, membrana acústica, suspensão ajustável 
composta de tiras com 05 pontos de fixação para 
utilização de 02 filtros combinados 
(químico/mecânico), sendo que a conexão entre a 
peça e o filtro deve ser feito por encaixe tipo 
baioneta. Constar n.º CA (Certificado de 
Aprovação do MTE) válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias 
das Equipes de Desinsetização, Bloqueio e 
Borrifação em P.E. 

ABSOLUTE 
AIRSAFETY 

405,00 8.100,00 
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36 
200 
Und 

FILTRO QUÍMICO: 
Filtro Químico GMP, classe 1-P3, para gases e 
vapores orgânicos, a conexão entre a peça e o filtro 
deve ser feito por encaixe tipo baioneta, Constar 
n.º CA (Certificado de Aprovação do MTE) válido.
A QUEM SE DESTINA: Agentes de Endemias, 
Laçadores, Supervisores de Endemias. 
(O filtro deverá ser compatível com a máscara 
facial completa solicitada nos itens: 34 e 35.) 

ABSOLUTE 
AIRSAFETY 

32,40 6.480,00 

Total: R$ 30.780,00 (Trinta mil setecentos e oitenta reais) 

Valor Total: R$ 240.480,88 (Duzentos e quarenta mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e oito 

centavos) 

Leia se: 

 ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME – CNPJ: 03.180.328/0001-25

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 
12 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 36 

Atextil 39,50 474,00 

02 
90 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 

Atextil 39,50 3.555,00 
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Tamanho:38 

03 
276 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça. 
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  40 

Atextil 39,50 10.902,00 

04 
522 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:42 

Atextil 38,31 19.997,82 

05 
518 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:44 

Atextil 38,51 19.948,18 

07 
124 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, Atextil 44,50 5.518,00 
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sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  48 

08 
88 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  50 

Atextil 44,50 3.916,00 

09 
69 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste. 
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 52 

Atextil 44,50 3.070,50 

10 
12 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 

Atextil 44,50 534,00 
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fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  54 

11 
06 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelomasculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:  56 

Atextil 41,50 249,00 

12 
138 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 36 

Atextil 39,50 5.451,00 

13 
268 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 

Atextil 39,50 10.586,00 
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dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 38 

14 
359 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 40 

Atextil 39,50 14.180,50 

15 
472 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 42 

Atextil 39,50 18.644,00 

16 
304 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 

Atextil 39,47 11.998,88 
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identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 44 

17 
174 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 46 

Atextil 39,50 6.873,00 

18 
72 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 48 

Atextil 39,50 2.844,00 

19 
18 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 

Atextil 44,50 801,00 
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(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 50 

20 
18 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 52 

Atextil 44,50 801,00 

21 
18 

Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelofeminino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com cinco 
passantes, fechamento com botão de metal e 
zipper reforçado, dois bolsos frontais 
internos com abertura tipo americano e 
dorsal externo, um bolsinho de relógio no 
espelho direito de quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho: 54 

Atextil 41,50 747,00 

Total: R$ 141.090,88 (Cento e quarenta e um mil noventa reais e oitenta e oito centavos) 

 FRUGATTE E TRÓIA CONFECÇÕES LTDA. – CNPJ: 10.460.635/0001-25

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

06 
312 
Und 

CALÇA JEANS 
Calça jeans tradicional, modelo masculino, 
sendo 98% algodão e 02% elastano, 12oz, na 
cor azul-escuro; lavada e amaciada 
industrialmente, cós alto com seis passantes, 
fechamento com botão de metal e zipper 
reforçado, dois bolsos frontais internos com 
abertura tipo americano e dorsal externo, um 
bolsinho de relógio no espelho direito de 
quem veste.  
Etiqueta de garantia total/confecção, 

Frugatte 42,00 13.104,00 
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identificação do tecido e de tamanho da 
peça.  
A QUEM SE DESTINA: a servidores 
(Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias). 
Tamanho:46 

Total: R$ 13.104,00 (Treze mil cento e quatro reais) 

 GUARDA VIDA EPI EIRELI – CNPJ: 27.652.639/0001-08

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

34 
40 

Und 

MÁSCARA FACIAL COMPLETA – 
Tamanho: Médio  
Respirador do tipo peça facial inteira, 
com visor rígido de policarbonato do tipo 
ampla visão, com tratamento anti-risco e 
resistente a solventes, corpo moldado em 
silicone, abas duplas, mascarilha inteira, 
dotado de uma válvula de inalação e 
exalação, membrana acústica, suspensão 
ajustável composta de tiras com 05 
pontos de fixação para utilização de 02 
filtros combinados (químico/mecânico), 
sendo que a conexão entre a peça e o 
filtro deve ser feito por encaixe tipo 
baioneta. Constar n.º CA (Certificado de 
Aprovação do MTE) válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de 
Endemias das Equipes de Desinsetização, 
Bloqueio e Borrifação em P.E. 

ABSOLUTE 
AIRSAFETY 

405,00 16.200,00 

35 
20 

Und 

MÁSCARA FACIAL COMPLETA – 
Tamanho: Grande  
Respirador do tipo peça facial inteira, 
com visor rígido de policarbonato do tipo 
ampla visão, com tratamento anti-risco e 
resistente a solventes, corpo moldado em 
silicone, abas duplas, mascarilha inteira, 
dotado de uma válvula de inalação e 
exalação, membrana acústica, suspensão 
ajustável composta de tiras com 05 
pontos de fixação para utilização de 02 
filtros combinados (químico/mecânico), 
sendo que a conexão entre a peça e o 
filtro deve ser feito por encaixe tipo 
baioneta. Constar n.º CA (Certificado de 
Aprovação do MTE) válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de 
Endemias das Equipes de Desinsetização, 
Bloqueio e Borrifação em P.E. 

ABSOLUTE 
AIRSAFETY 

405,00 8.100,00 

36 
200 
Und 

FILTRO QUÍMICO: 
Filtro Químico GMP, classe 1-P3, para 
gases e vapores orgânicos, a conexão 
entre a peça e o filtro deve ser feito por 

ABSOLUTE 
AIRSAFETY 

32,40 6.480,00 
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encaixe tipo baioneta, Constar n.º CA 
(Certificado de Aprovação do MTE) 
válido. 
A QUEM SE DESTINA: Agentes de 
Endemias, Laçadores, Supervisores de 
Endemias. 
(O filtro deverá ser compatível com a 
máscara facial completa solicitada nos 
itens: 34 e 35.) 

Total: R$ 30.780,00 (Trinta mil setecentos e oitenta reais) 

Valor Total: R$ 184.974,88 (Cento e oitenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e 
oito centavos) 

Goiânia, 21 de setembro de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário 
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