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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2018 – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 076/2018 – 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 2824, cujo objeto é Contratar serviço para confecção de Equipamento de Proteção Individual (EPI), para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e especificações constantes 

deste Edital e seus anexos. Todos os itens ficaram com os valores dentro da média dos valores estimados no 

processo. Diante dessas informações, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e 

AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

• FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA. - ME – CNPJ:10.460.635/0001-25

Item Qntd. Descrição Marca 
Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

01 10 und 

CAMISA DE BRIM 
Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% 
poliéster e 67% algodão, manga longa, gola 
esporte pespontada, frente aberta com fechamento 
através de botões e caseado no sentido vertical, 
mangas longas com bainha, um bolso chapado com 
cinco cantos na frente esquerda de quem veste, 
costas em tecido único, aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes do tecido; aplicação de logotipo 
no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e do tamanho da peça. 
Tamanho: M 
Destinam-se a atender as equipes de Agentes de 
Combate as Endemias que trabalham na aplicação 
de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, 
como as equipes de bloqueio de casos e de P.Es.

Frugatte 39,58 395,80 

02 90 und 

CAMISA DE BRIM 
Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% 
poliéster e 67% algodão, manga longa, gola 
esporte pespontada, frente aberta com fechamento 
através de botões e caseado no sentido vertical, 
mangas longas com bainha, um bolso chapado com 
cinco cantos na frente esquerda de quem veste, 
costas em tecido único, aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes do tecido; aplicação de logotipo 
no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e do tamanho da peça.

Frugatte 39,58 3.562,20 
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Tamanho: G 
Destinam-se a atender as equipes de Agentes de 
Combate as Endemias que trabalham na aplicação 
de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, 
como as equipes de bloqueio de casos e de P.Es.

03 100 und 

CAMISA DE BRIM 
Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% 
poliéster e 67% algodão, manga longa, gola 
esporte pespontada, frente aberta com fechamento 
através de botões e caseado no sentido vertical, 
mangas longas com bainha, um bolso chapado com 
cinco cantos na frente esquerda de quem veste, 
costas em tecido único, aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes do tecido; aplicação de logotipo 
no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e do tamanho da peça. 
Tamanho: GG 
Destinam-se a atender as equipes de Agentes de 
Combate as Endemias que trabalham na aplicação 
de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, 
como as equipes de bloqueio de casos e de P.Es.

Frugatte 39,58 3.958,00 

04 100 und 

CAMISA DE BRIM 
Camisa em tecido brim cáqui, composta de 33% 
poliéster e 67% algodão, manga longa, gola 
esporte pespontada, frente aberta com fechamento 
através de botões e caseado no sentido vertical, 
mangas longas com bainha, um bolso chapado com 
cinco cantos na frente esquerda de quem veste, 
costas em tecido único, aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes do tecido; aplicação de logotipo 
no bolso. Etiqueta de garantia total/confecção, 
identificação do tecido e do tamanho da peça. 
Tamanho: XG 
Destinam-se a atender as equipes de Agentes de 
Combate as Endemias que trabalham na aplicação 
de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, 
como as equipes de bloqueio de casos e de P.Es.

Frugatte 39,58 3.958,00 

09 10 und 

COLETE DE SUPERVISÃO
Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster 
e 67% algodão, na cor verde floresta (PANTONE 
326 C), fechamento com zíper de encaixe 
tratorado, com elásticos nas costas, com 04 bolsos, 
sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura 
do peito do lado esquerdo e direito, com lapela e 
fechamento com botão de pressão, 02 bolsos 
inferiores grandes (20 cm x 25,5 cm), tipo cargo, 
lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper. 
Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da 
Prefeitura no bolso superior esquerdo e nas costas 
a descrição da supervisão e do Departamento, 
conforme solicitação do órgão. 
TAMANHO: P - 62 cm comp., 106 cm cintura 
Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de 
Combate as Endemias.

Frugatte 38,30 383,00 
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10 20 und 

COLETE DE SUPERVISÃO
Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster 
e 67% algodão, na cor verde floresta (PANTONE 
326 C), fechamento com zíper de encaixe 
tratorado, com elásticos nas costas, com 04 bolsos, 
sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura 
do peito do lado esquerdo e direito, com lapela e 
fechamento com botão de pressão, 02 bolsos 
inferiores grandes (20 cm x 25,5 cm), tipo cargo, 
lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper. 
Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da 
Prefeitura no bolso superior esquerdo e nas costas 
a descrição da supervisão e do Departamento, 
conforme solicitação do órgão. 
TAMANHO: M - 64 cm comp., 110 cm cintura 
Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de 
Combate as Endemias.

Frugatte 38,30 766,00 

11 44 und 

COLETE DE SUPERVISÃO
Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster 
e 67% algodão, na cor verde floresta (PANTONE 
326 C), fechamento com zíper de encaixe 
tratorado, com elásticos nas costas, com 04 bolsos, 
sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura 
do peito do lado esquerdo e direito, com lapela e 
fechamento com botão de pressão, 02 bolsos 
inferiores grandes (20 cm x 25,5 cm), tipo cargo, 
lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper. 
Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da 
Prefeitura no bolso superior esquerdo e nas costas 
a descrição da supervisão e do Departamento, 
conforme solicitação do órgão. 
TAMANHO: G - 65 cm comp., 116 cm cintura. 
Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de 
Combate as Endemias.

Frugatte 38,30 1.685,20 

12 18 und 

COLETE DE SUPERVISÃO
Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster 
e 67% algodão, na cor verde floresta (PANTONE 
326 C), fechamento com zíper de encaixe 
tratorado, com elásticos nas costas, com 04 bolsos, 
sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura 
do peito do lado esquerdo e direito, com lapela e 
fechamento com botão de pressão, 02 bolsos 
inferiores grandes (20 cm x 25,5 cm), tipo cargo, 
lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper. 
Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da 
Prefeitura no bolso superior esquerdo e nas costas 
a descrição da supervisão e do Departamento, 
conforme solicitação do órgão. 
A QUEM SE DESTINA: Supervisores 
TAMANHO: GG - 66 cm comp., 126 cm 
cintura. 

Frugatte 38,30 689,40 

13 08 und 
COLETE DE SUPERVISÃO
Colete em tecido brim, composto de 33% poliéster 
e 67% algodão, na cor verde floresta (PANTONE 

Frugatte 38,30 306,40 
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326 C), fechamento com zíper de encaixe 
tratorado, com elásticos nas costas, com 04 bolsos, 
sendo 02 superiores (10,5 cm x 12 cm), na altura 
do peito do lado esquerdo e direito, com lapela e 
fechamento com botão de pressão, 02 bolsos 
inferiores grandes (20 cm x 25,5 cm), tipo cargo, 
lado direito e esquerdo, com fechamento em zíper. 
Personalização (motivo): Serigrafia do brasão da 
Prefeitura no bolso superior esquerdo e nas costas 
a descrição da supervisão e do Departamento, 
conforme solicitação do órgão. 
TAMANHO: EG - 69 cm comp., 135 cm 
cintura. 
Destinam-se aos Supervisores dos Agentes de 
Combate as Endemias.

Total: R$ 15.704,00 (Quinze mil setecentos e quatro reais)

• PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME –
CNPJ:19.611.064/0001-57

Item Qntd. Descrição Marca 
Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

05 60 und 

CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)
Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 
100 % algodão ou misto com poliéster 65 % do 
peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado 
por japona, com mangas longas, elásticos nos 
punhos, abertura frontal com botão de pressão, 
com lapela de proteção, com cordonel na barra 
para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas 
pernas (perneira), com elástico total na cintura e 
cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo 
árabe, saia de 35 cm, fechamento 
aproximadamente 12 cm costurado.  
Deverá constar nº do CA. 
Tamanho: G 
Destinam-se a atender as equipes de Agentes de 
Combate as Endemias que trabalham na aplicação 
de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, 
como as equipes de bloqueio de casos e de P.Es.

Andres 53,33 3.199,80 

06 50 und 

CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)
Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 
100 % algodão ou misto com poliéster 65 % do 
peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado 
por japona, com mangas longas, elásticos nos 
punhos, abertura frontal com botão de pressão, 
com lapela de proteção, com cordonel na barra 
para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas 
pernas (perneira), com elástico total na cintura e 
cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo 
árabe, saia de 35 cm, fechamento 
aproximadamente 12 cm costurado.  
Deverá constar nº do CA. 
Tamanho: GG 

Andres 55,48 2.774,00 
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Destinam-se a atender as equipes de Agentes de 
Combate as Endemias que trabalham na aplicação 
de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, 
como as equipes de bloqueio de casos e de P.Es.

07 30 und 

CONJUNTO DE SEGURANÇA (EPI)
Conjunto de segurança, confeccionado em tecido 
100 % algodão ou misto com poliéster 65 % do 
peso, com aplicação de hidrorrepelente, formado 
por japona, com mangas longas, elásticos nos 
punhos, abertura frontal com botão de pressão, 
com lapela de proteção, com cordonel na barra 
para ajuste, sem bolsos; calça com reforço nas 
pernas (perneira), com elástico total na cintura e 
cordão (barguilha falsa), sem bolsos; boné tipo 
árabe, saia de 35 cm, fechamento 
aproximadamente 12 cm costurado.  
Deverá constar nº do CA. 
Tamanho: XG 
Destinam-se a atender as equipes de Agentes de 
Combate as Endemias que trabalham na aplicação 
de inseticida com bombas manuais ou motorizadas, 
como as equipes de bloqueio de casos e de P.Es.

Andres 55,48 1.664,40 

08 1.460 
und 

CHAPÉU AUSTRALIANO
Chapéu australiano confeccionado em tecido brim 
cáqui pré-encolhido, sanforizado máximo de 3% 
após três lavagens, aba total, composto de 100% 
algodão. 
Tamanho: Único   
Destinam-se aos Agentes de Endemias, Laçadores, 
Supervisores de Endemias.

Andres 19,42 28.353,20 

Total: R$ 35.991,40 (Trinta e cinco mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos) 

Valor Total: R$ 51.695,40 (Cinquenta e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) 

Goiânia, 16 de janeiro de 2019. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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