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EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114, 115, 116 e 117/2021 REFERENTES AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021 - SRP
Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde
Processo nº: Bee 40123
Objeto: Aquisição de uniformes (macacão, Boné, Camisetas e Botas), através do Sistema de Registro de
Preço, para atender o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia,
conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos.
Prazo: O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste extrato
no Diário Oficial do Município.
 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 00.177.445/0001-41 (Ata SRP n° 114/2021)
ITEM

01

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

40
und

MACACÃO SAMU 192: TAMANHO PP –
Confeccionado em tecido composto por 70% fibra de
poliéster e 30% fibra de algodão, do tipo: tela Techno
Rip Stop (padrão santista ou similar idêntico),
tingimento: fio tinto, cores firmes, resistentes ao uso e
lavagens, isento de manchas, falhas bolotas ou outros
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual, na cor azul
marinho padrão 519 do padrão SANTISTA e 193921
TC da Escala Pantone (Pantone Matching System ou
PMS). Modelo: Costuras duplas, abertura frontal, com
zíper aparente (máster fino) na mesma cor do tecido.
Frente: corte reto. Com gola baixa tipo Padre, medindo
04 cm de altura, transpassada, regulável com velcro.
Acabamento arredondado. Com ombreiras (proteção),
forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida na
gola, indo da frente até a pala das costas (embutida).
Manga com dois bolsos (tipo profissional), pespontado
com duas costuras. Abaixo dos bolsos frontais, 03 cm,
será confeccionado os bolsos laterais, medindo 19 cm de
largura por 20 cm de altura aproximadamente (com
prega fêmea no meio), com lapela medindo 07 cm de
largura, presa com velcro de 02 cm de largura por 08 cm
de comprimento (devidamente centralizado). Abaixo
dos bolsos laterais, aproximadamente 03 cm, será
aplicada
joelheira
(proteção),
oval
medindo
aproximadamente 22 cm, forrada com fibra 06 mm e
matelassada. Mangas: longas, acabamento corte reto nos
punhos, com lingüeta reguladora com velcro. Com
lingüeta interna medindo aproximadamente 03 cm de
largura por 20 cm de comprimento, acabamento com
caseado. Na parte externa será colocado um botão (logo
abaixo da película) para prender a lingüeta (de forma
que possa ser usado como mangas longas e curtas). Ou
mangas descartáveis com zíper, na altura do cotovelo
(para a retirada da parte da manga), conter faixas
refletivas de 04 cm de largura na cor prata, fechamento
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no punho por tira em velcro. Costas: Com pala, com
duas pregas fundas (para dar movimento). Na cintura,
elástico de 04 cm de largura com aproximadamente 20
cm de comprimento (sentido horizontal) e lingüeta
reguladora, logo após término do elástico, medindo
aproximadamente
03
cm
de
largura
por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontal), das costas para frente, presa por velcro (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com
dois bolsos atrás, medindo aproximadamente 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm
de largura, presa com velcro de 02 cm por 08 cm de
comprimento. Faixas coloridas: Em 100% poliéster, nas
cores laranja e vermelha, medindo 02 cm de largura.
Será aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará
embutida na ombreira e na cava e a vermelha da cintura
para baixo. Nas mangas: Embutida na película até o
punho (laranja na frente e vermelha atrás, no meio da
manga, de forma que quando vestida fique na frente da
peça). Faixas refletivas: de 05 cm, na cor prata
(altamente reflexiva). Na frente e nas mangas: Logo
abaixo da cava dos logotipos do SAMU aplicados. Nas
pernas: Logo abaixo da joelheira (frente e costas). Nas
costas: No sentido vertical, aplicada em cima das
pregas, embutida na pala até a cintura (03 cm acima do
elástico). Bordados: Frente (Na altura do peito –
emblema do SAMU 192, medindo 07 cm por 11 cm)
logo acima do emblema deverá ser colocado fita
somente com a parte macia do velcro, com 10 cm de
comprimento por 02 cm de largura. Manga direita:
Emblema do SAMU 192, medindo 07 cm por 11 cm.
Manga esquerda: Bandeira (logomarca) de Goiânia,
medindo 07 cm por 11 cm, com os dizeres Goiânia
(abaixo da logomarca, em bordado branco). Logo acima
será bordado na cor branca o local do SAMU
(macrorregião). Costas: Emblema do SAMU 192,
medindo 15 cm por 25 cm, logo acima deverá ser
colocada 1 faixa de velcro (somente a parte macia) com
20 cm de comprimento e 04 cm de largura. O macacão
deverá ser confeccionado de acordo com as normas do
manual de identidade visual do SAMU.
MACACÃO SAMU 192: TAMANHO P Confeccionado em tecido composto por 70% fibra de
poliéster e 30% fibra de algodão, do tipo: tela Techno
Rip Stop, (padrão santista ou similar idêntico),
tingimento: fio tinto, cores firmes, resistentes ao uso e
lavagens, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual, na cor Azul
Marinho, padrão 519 da cartela de cores Pantone ou
perfeitamente similar. MODELO: Costuras duplas,
abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na
mesma cor do tecido. Frente: corte reto. Com gola baixa
tipo Padre, medindo 04 cm de altura, transpassada,
regulável com velcro. Acabamento arredondado. Com
ombreiras (proteção), forrada com fibra 6 mm e
matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala
das costas (embutida). Manga com dois bolsos (tipo
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profissional), pespontado com duas costuras. Abaixo
dos bolsos frontais, 03 cm, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura
aproximadamente (com prega fêmea no meio), com
lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2
cm de largura por 08cm de comprimento (devidamente
centralizado).
Abaixo
dos
bolsos
laterais,
aproximadamente 03 cm, será aplicado joelheira
(proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm,
forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: longas
acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta
reguladora com velcro. Com lingüeta interna medindo
aproximadamente 03 cm de largura por 20 cm de
comprimento, acabamento com caseado. Na parte
externa será colocado um botão (logo abaixo da
película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser
usado como mangas longas e curtas). Ou mangas
destacáveis com zíper, na altura do cotovelo (para
retirada da parte da manga), conter faixas refletiva de 04
cm de largura na cor prata, fechamento no punho por
tira em velcro. Costas: Com pala, com duas pregas
fundas (para dar movimento). Na cintura, elástico de 04
cm de largura com aproximadamente 20 cm de
comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora,
logo
após
termino
do
elástico,
medindo
aproximadamente
03
cm
de
largura
por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontal), das costas para frente, presa por velcro, (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com
dois bolsos atrás, medindo aproximadamente 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm
de largura, presa com velcro de 2 cm por 8cm de
comprimento. Faixas coloridas: Em 100% poliéster, nas
cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será
aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida
na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para
baixo. Nas mangas: Embutida na película até o punho
(laranja na frente e vermelha atrás). (no meio da manga,
de forma que quando vestida fique na frente da peça).
Faixas reflexivas: de 5 cm, na cor prata (altamente
reflexiva). Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava
dos logotipos do SAMU aplicados. Nas pernas: Logo
abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida
na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: Frente: Na altura do peito (emblema do
SAMU 192, medindo 07 cm por 11 cm) logo acima será
bordada na cor branca a função do servidor. Manga
direita: Emblema do SAMU 192, medindo 07 cm por 11
cm. Manga esquerda: Bandeira (logomarca) de Goiânia,
medindo 07 cm por 11 cm, com os dizeres Goiânia
abaixo da logomarca, Em bordado branco. Logo acima
será bordado na cor branca o local do SAMU
(macrorregião). Costas: Emblema do SAMU 192,
medindo 15 cm por 25 cm, logo acima será bordado na
cor branca a função do servidor.
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MACACÃO SAMU 192: TAMANHO M Confeccionado em tecido composto por 70% fibra de
poliéster e 30% fibra de algodão, do tipo: tela Techno
Rip Stop, (padrão santista ou similar idêntico),
tingimento: fio tinto, cores firmes, resistentes ao uso e
lavagens, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual, na cor Azul
Marinho, padrão 519 da cartela de cores Pantone ou
perfeitamente similar. MODELO: Costuras duplas,
abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na
mesma cor do tecido. Frente: corte reto. Com gola baixa
tipo Padre, medindo 04 cm de altura, transpassada,
regulável com velcro. Acabamento arredondado. Com
ombreiras (proteção), forrada com fibra 6 mm e
matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala
das costas (embutida). Manga com dois bolsos (tipo
profissional), pespontado com duas costuras. Abaixo
dos bolsos frontais, 03 cm, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura
aproximadamente (com prega fêmea no meio), com
lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2
cm de largura por 08cm de comprimento (devidamente
centralizado).
Abaixo
dos
bolsos
laterais,
aproximadamente 03 cm, será aplicado joelheira
(proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm,
forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: longas
acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta
reguladora com velcro. Com lingüeta interna medindo
aproximadamente 03 cm de largura por 20 cm de
comprimento, acabamento com caseado. Na parte
externa será colocado um botão (logo abaixo da
película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser
usado como mangas longas e curtas). Ou mangas
destacáveis com zíper, na altura do cotovelo (para
retirada da parte da manga), conter faixas refletiva de 04
cm de largura na cor prata, fechamento no punho por
tira em velcro. Costas: Com pala, com duas pregas
fundas (para dar movimento). Na cintura, elástico de 04
cm de largura com aproximadamente 20 cm de
comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora,
logo
após
termino
do
elástico,
medindo
aproximadamente
03
cm
de
largura
por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontal), das costas para frente, presa por velcro, (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com
dois bolsos atrás, medindo aproximadamente 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm
de largura, presa com velcro de 2 cm por 8cm de
comprimento. Faixas coloridas: Em 100% poliéster, nas
cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será
aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida
na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para
baixo. Nas mangas: Embutida na película até o punho
(laranja na frente e vermelha atrás). (no meio da manga,
de forma que quando vestida fique na frente da peça).
Faixas reflexivas: de 5 cm, na cor prata (altamente
reflexiva). Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava
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dos logotipos do SAMU aplicados. Nas pernas: Logo
abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida
na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: Frente: Na altura do peito (emblema do
SAMU 192, medindo 07 cm por 11 cm) logo acima será
bordada na cor branca a função do servidor. Manga
direita: Emblema do SAMU 192, medindo 07 cm por 11
cm. Manga esquerda: Bandeira (logomarca) de Goiânia,
medindo 07 cm por 11 cm, com os dizeres Goiânia
abaixo da logomarca, Em bordado branco. Logo acima
será bordado na cor branca o local do SAMU
(macrorregião). Costas: Emblema do SAMU 192,
medindo 15 cm por 25 cm, logo acima será bordado na
cor branca a função do servidor.
MACACÃO SAMU 192: TAMANHO G Confeccionado em tecido composto por 70% fibra de
poliéster e 30% fibra de algodão, do tipo: tela Techno
Rip Stop, (padrão santista ou similar idêntico),
tingimento: fio tinto, cores firmes, resistentes ao uso e
lavagens, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual, na cor Azul
Marinho, padrão 519 da cartela de cores Pantone ou
perfeitamente similar. MODELO: Costuras duplas,
abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na
mesma cor do tecido. Frente: corte reto. Com gola baixa
tipo Padre, medindo 04 cm de altura, transpassada,
regulável com velcro. Acabamento arredondado. Com
ombreiras (proteção), forrada com fibra 6 mm e
matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala
das costas (embutida). Manga com dois bolsos (tipo
profissional), pespontado com duas costuras. Abaixo
dos bolsos frontais, 03 cm, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura
aproximadamente (com prega fêmea no meio), com
lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2
cm de largura por 08cm de comprimento (devidamente
centralizado).
Abaixo
dos
bolsos
laterais,
aproximadamente 03 cm, será aplicado joelheira
(proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm,
forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: longas
acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta
reguladora com velcro. Com lingüeta interna medindo
aproximadamente 03 cm de largura por 20 cm de
comprimento, acabamento com caseado. Na parte
externa será colocado um botão (logo abaixo da
película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser
usado como mangas longas e curtas). Ou mangas
destacáveis com zíper, na altura do cotovelo (para
retirada da parte da manga), conter faixas refletiva de 04
cm de largura na cor prata, fechamento no punho por
tira em velcro. Costas: Com pala, com duas pregas
fundas (para dar movimento). Na cintura, elástico de 04
cm de largura com aproximadamente 20 cm de
comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora,
logo
após
termino
do
elástico,
medindo
aproximadamente
03
cm
de
largura
por
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aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontal), das costas para frente, presa por velcro, (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com
dois bolsos atrás, medindo aproximadamente 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm
de largura, presa com velcro de 2 cm por 8cm de
comprimento. Faixas coloridas: Em 100% poliéster, nas
cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será
aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida
na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para
baixo. Nas mangas: Embutida na película até o punho
(laranja na frente e vermelha atrás). (no meio da manga,
de forma que quando vestida fique na frente da peça).
Faixas reflexivas: de 5 cm, na cor prata (altamente
reflexiva). Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava
dos logotipos do SAMU aplicados. Nas pernas: Logo
abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida
na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: Frente: Na altura do peito (emblema do
SAMU 192, medindo 07 cm por 11 cm) logo acima será
bordada na cor branca a função do servidor. Manga
direita: Emblema do SAMU 192, medindo 07 cm por 11
cm. Manga esquerda: Bandeira (logomarca) de Goiânia,
medindo 07 cm por 11 cm, com os dizeres Goiânia
abaixo da logomarca, Em bordado branco. Logo acima
será bordado na cor branca o local do SAMU
(macrorregião). Costas: Emblema do SAMU 192,
medindo 15 cm por 25 cm, logo acima será bordado na
cor branca a função do servidor.
MACACÃO SAMU 192: TAMANHO GG Confeccionado em tecido composto por 70% fibra de
poliéster e 30% fibra de algodão, do tipo: tela Techno
Rip Stop, (padrão santista ou similar idêntico),
tingimento: fio tinto, cores firmes, resistentes ao uso e
lavagens, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual, na cor Azul
Marinho, padrão 519 da cartela de cores Pantone ou
perfeitamente similar. MODELO: Costuras duplas,
abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na
mesma cor do tecido. Frente: corte reto. Com gola baixa
tipo Padre, medindo 04 cm de altura, transpassada,
regulável com velcro. Acabamento arredondado. Com
ombreiras (proteção), forrada com fibra 6 mm e
matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala
das costas (embutida). Manga com dois bolsos (tipo
profissional), pespontado com duas costuras. Abaixo
dos bolsos frontais, 03 cm, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura
aproximadamente (com prega fêmea no meio), com
lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2
cm de largura por 08cm de comprimento (devidamente
centralizado).
Abaixo
dos
bolsos
laterais,
aproximadamente 03 cm, será aplicado joelheira
(proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm,
forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: longas
acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta
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reguladora com velcro. Com lingüeta interna medindo
aproximadamente 03 cm de largura por 20 cm de
comprimento, acabamento com caseado. Na parte
externa será colocado um botão (logo abaixo da
película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser
usado como mangas longas e curtas). Ou mangas
destacáveis com zíper, na altura do cotovelo (para
retirada da parte da manga), conter faixas refletiva de 04
cm de largura na cor prata, fechamento no punho por
tira em velcro. Costas: Com pala, com duas pregas
fundas (para dar movimento). Na cintura, elástico de 04
cm de largura com aproximadamente 20 cm de
comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora,
logo
após
termino
do
elástico,
medindo
aproximadamente
03
cm
de
largura
por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontal), das costas para frente, presa por velcro, (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com
dois bolsos atrás, medindo aproximadamente 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm
de largura, presa com velcro de 2 cm por 8cm de
comprimento. Faixas coloridas: Em 100% poliéster, nas
cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será
aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida
na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para
baixo. Nas mangas: Embutida na película até o punho
(laranja na frente e vermelha atrás). (no meio da manga,
de forma que quando vestida fique na frente da peça).
Faixas reflexivas: de 5 cm, na cor prata (altamente
reflexiva). Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava
dos logotipos do SAMU aplicados. Nas pernas: Logo
abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida
na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: Frente: Na altura do peito (emblema do
SAMU 192, medindo 07 cm por 11 cm) logo acima será
bordada na cor branca a função do servidor. Manga
direita: Emblema do SAMU 192, medindo 07 cm por 11
cm. Manga esquerda: Bandeira (logomarca) de Goiânia,
medindo 07 cm por 11 cm, com os dizeres Goiânia
abaixo da logomarca, Em bordado branco. Logo acima
será bordado na cor branca o local do SAMU
(macrorregião). Costas: Emblema do SAMU 192,
medindo 15 cm por 25 cm, logo acima será bordado na
cor branca a função do servidor.
MACACÃO SAMU 192: TAMANHO EXG Confeccionado em tecido composto por 70% fibra de
poliéster e 30% fibra de algodão, do tipo: tela Techno
Rip Stop, (padrão santista ou similar idêntico),
tingimento: fio tinto, cores firmes, resistentes ao uso e
lavagens, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros
defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual, na cor Azul
Marinho, padrão 519 da cartela de cores Pantone ou
perfeitamente similar. MODELO: Costuras duplas,
abertura frontal, com zíper aparente (máster fino) na
mesma cor do tecido. Frente: corte reto. Com gola baixa
tipo Padre, medindo 04 cm de altura, transpassada,

FARP

R$ 213,50

R$ 4.270,00
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regulável com velcro. Acabamento arredondado. Com
ombreiras (proteção), forrada com fibra 6 mm e
matelassada, embutida na gola, indo da frente até a pala
das costas (embutida). Manga com dois bolsos (tipo
profissional), pespontado com duas costuras. Abaixo
dos bolsos frontais, 03 cm, será confeccionado os bolsos
laterais, medindo 19 cm de largura por 20 cm de altura
aproximadamente (com prega fêmea no meio), com
lapela medindo 07 cm de largura, presa com velcro de 2
cm de largura por 08cm de comprimento (devidamente
centralizado).
Abaixo
dos
bolsos
laterais,
aproximadamente 03 cm, será aplicado joelheira
(proteção), oval medindo aproximadamente 22 cm,
forrada com fibra 6 mm e matelassada. Mangas: longas
acabamento corte reto nos punhos, com lingüeta
reguladora com velcro. Com lingüeta interna medindo
aproximadamente 03 cm de largura por 20 cm de
comprimento, acabamento com caseado. Na parte
externa será colocado um botão (logo abaixo da
película) para prender a lingüeta (de forma que possa ser
usado como mangas longas e curtas). Ou mangas
destacáveis com zíper, na altura do cotovelo (para
retirada da parte da manga), conter faixas refletiva de 04
cm de largura na cor prata, fechamento no punho por
tira em velcro. Costas: Com pala, com duas pregas
fundas (para dar movimento). Na cintura, elástico de 04
cm de largura com aproximadamente 20 cm de
comprimento (sentido horizontal) e lingüeta reguladora,
logo
após
termino
do
elástico,
medindo
aproximadamente
03
cm
de
largura
por
aproximadamente 15 cm de comprimento (sentido
horizontal), das costas para frente, presa por velcro, (de
forma que a peça possa ser ajustada na cintura). Com
dois bolsos atrás, medindo aproximadamente 15 cm de
largura por 17 cm de altura, com lapela medindo 07 cm
de largura, presa com velcro de 2 cm por 8cm de
comprimento. Faixas coloridas: Em 100% poliéster, nas
cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura. Será
aplicada nas laterais, sendo que a laranja ficará embutida
na ombreira e na cava e a vermelha da cintura para
baixo. Nas mangas: Embutida na película até o punho
(laranja na frente e vermelha atrás). (no meio da manga,
de forma que quando vestida fique na frente da peça).
Faixas reflexivas: de 5 cm, na cor prata (altamente
reflexiva). Na frente e nas mangas: Logo abaixo da cava
dos logotipos do SAMU aplicados. Nas pernas: Logo
abaixo da joelheira (frente e costas). Nas costas: No
sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida
na pala até a cintura (03 cm acima do elástico).
Bordados: Frente: Na altura do peito (emblema do
SAMU 192, medindo 07 cm por 11 cm) logo acima será
bordada na cor branca a função do servidor. Manga
direita: Emblema do SAMU 192, medindo 07 cm por 11
cm. Manga esquerda: Bandeira (logomarca) de Goiânia,
medindo 07 cm por 11 cm, com os dizeres Goiânia
abaixo da logomarca, Em bordado branco. Logo acima
será bordado na cor branca o local do SAMU
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(macrorregião). Costas: Emblema do SAMU 192,
medindo 15 cm por 25 cm, logo acima será bordado na
cor branca a função do servidor.
VALOR TOTAL: R$ 151.585,00 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

 FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 10.460.635/0001-25 (Ata SRP n° 115/2021)
ITEM

07

QTD.

500
und

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
BONÉ - Confeccionado em tecido composto por
70% fibra de poliéster e 30% fibra de algodão,
do tipo: tela Techno Rip Stop, (padrão santista
ou similar idêntico), tingimento: fio tinto, cores
firmes, resistentes ao uso e lavagens, isento de
manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos
prejudiciais ao bom aspecto visual, na cor Azul
Marinho, padrão 519 da cartela de cores Pantone
ou perfeitamente similar, modelo BASEBALL,
com entretela frontal, com regulador em tiras
com velcro ou similar, aplicação da logomarca
do SAMU, bordada na parte frontal, na parte
lateral direita bordada SAMU 192 e parte
traseira SAMU 192. Tamanho único. Perfeito
acabamento interno e externo.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

FRUGATTE

R$ 16,00

R$ 8.000,00

VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais)

 D.T.S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.625.546/0001-45 (Ata SRP n°
116/2021)
ITEM

08

09

QTD.

140
und

300
und

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

CAMISETA SAMU – TAMANHO P - na cor
azul marinho, manga curta, malha PV, fio 30 ou
superior, gola redonda, com as seguintes
serigrafias: no peito lado esquerdo o emblema do
SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11cm e
acima a função do profissional. Nas costas
SAMU 192 em duas cores medindo12x25cm.

DTS

R$ 11,80

R$ 1.652,00

DTS

R$ 11,80

R$ 3.540,00

CAMISETA SAMU – TAMANHO M - na cor
azul marinho, manga curta, malha PV, fio 30 ou
superior, gola redonda, com as seguintes
serigrafias: no peito lado esquerdo o emblema do
SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11cm e
acima a função do profissional. Nas costas
SAMU 192 em duas cores medindo12x25cm.
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10

11

12

200
und

50
und

50
und

CAMISETA SAMU – TAMANHO G - na cor
azul marinho, manga curta, malha PV, fio 30ou
superior, gola redonda, com as seguintes
serigrafias: no peito lado esquerdo o emblema do
SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11cm e
acima a função do profissional. Nas costas
SAMU 192 em duas cores medindo12x25cm.

DTS

R$ 11,90

R$ 2.380,00

CAMISETA SAMU – TAMANHO GG - na
cor azul marinho, manga curta, malha PV, fio 30
ou superior, gola redonda, com as seguintes
serigrafias: no peito lado esquerdo o emblema do
SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11cm e
acima a função do profissional. Nas costas
SAMU 192 em duas cores medindo12x25cm.

DTS

R$ 11,95

R$ 597,50

DTS

R$ 11,98

R$ 599,00

CAMISETA SAMU – TAMANHO EXG - na
cor azul marinho, manga curta, malha PV, fio 30
ou superior, gola redonda, com as seguintes
serigrafias: no peito lado esquerdo o emblema do
SAMU 192 em duas cores, medindo 7x11cm e
acima a função do profissional. Nas costas
SAMU 192 em duas cores medindo12x25cm.

VALOR TOTAL: R$ 8.768,50 (oito mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

 OPERACIONAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 30.249.208/0001-00 (Ata SRP n°
117/2021)
ITEM

13

14

QTD.

16
par

50
par

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
BOTA SAMU TAMANHO 34-35 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
BOTA SAMU TAMANHO 36-37 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

Operacionais
Calçados

R$ 192,00

R$ 3.072,00

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 9.750,00
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resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).

15

16

17

18

85
par

104
par

81
par

61
par

BOTA SAMU TAMANHO 37-38 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
BOTA SAMU TAMANHO 38-39 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
BOTA SAMU TAMANHO 39-40 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
BOTA SAMU TAMANHO 40-41 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 16.575,00

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 20.280,00

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 15.795,00

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 11.895,00
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biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).

19

20

21

22

75
par

30
Par

26
par

10
par

BOTA SAMU TAMANHO 41-42 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
BOTA SAMU TAMANHO 42-43 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
BOTA SAMU TAMANHO 43-44 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura
aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
BOTA SAMU TAMANHO 44-45 - De cano longo,
cor preta, 100% couro, cano com fechamento em
zíper, forro de isolamento interno, forro almofadado,
forro de gaspea, velcro, palmilha de montagem,
palmilha de limpeza (palmilha em gel com espessura

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 14.625,00

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 5.850,00

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 5.070,00

Operacionais
Calçados

R$ 195,00

R$ 1.950,00
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aproximada de 5,0mm, para conforto e redução de
impacto), bainha, caneleira refletivo, contra forte,
biqueira, espuma e elástico na parte superior traseira,
solado de borracha tipo amazonas, borracha em látex
resistente a 300°C, com forro acoplado, macio e
resistente. Porta treco nas duas botas (bainha).
Logomarca do SAMU. Embaladas individualmente
em caixas (par). Garantia mínima de 90 (noventa
dias).
VALOR TOTAL: R$ 104.862,00 (cento e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais)

Valor Total: R$ 273.215,50 (duzentos e setenta e três mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde
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