
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MARANHÃO

Nº PRODUTOS QTD UND

1 Calças para fardamento oxfor linho P/M/G 1.500 Unidade 89,00R$              
oitenta e nove

reais
R$ 133.500,00

cento e trinta e

três mil e

quinhentos reais

2 Blusas de malha 100% algodão com manga gola redonda P/M/G 2.000 Unidade 38,00R$              
trinta e oito

reais
R$ 76.000,00

setenta e seis

mil reais

3 Cortinas para divisoria hospitalar c trilhos 500 Metro 240,00R$            
duzentos e

quarenta reais
R$ 120.000,00

cento e vinte mil

reais

4 Calça para Centro Cirúrgico P, M, G brim leve 100% algodão 800 Unidade 143,00R$            
cento e quarenta

e três reais
R$ 114.400,00

cento e quatorze

mil e

quatrocentos 

reais

5 Calção masculino em cretone liso algodão 100%. Tamanho P/M/G 500 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 34.500,00

trinta e quatro

mil e quinhentos

reais

6 Camisa para Centro Cirúrgico P, M, G brim leve 100% algodão 800 Unidade 148,00R$            
cento e quarenta

e oito reais
R$ 118.400,00

cento e dezoito

mil e

quatrocentos 

reais

7 Camisas em V masculina em cretone 100% algodão com manga 500 Unidade 128,00R$            
cento e vinte e

oito reais
R$ 64.000,00

sessenta e

quatro mil reais

8 Macacão com mangas compridas estilo SAMU 100 Unidade 630,00R$            
seiscentos e

trinta reais
R$ 63.000,00

sessenta e três

mil reais

9
Camisola transpassada aberta com tiras em cretone liso super linhol 100%

algodão, 180 fios, tingimento hidantrene, cores. Tamanho P /M /G.
1.500 Unidade 110,00R$            cento e dez reais R$ 165.000,00

cento e sessenta

e cinco mil reais

10
Capote cirúrgico manga longa, punho e dedal, em brim leve tape 100%

algodão, sarja 2x1, tamanho P /M /G.
300 Unidade 190,00R$            

cento e noventa

reais
R$ 57.000,00

cinquenta e sete

mil reais

11 Blusas de malha 100% ALGA c/ manga gola RED P/M/G p campanhas 6.000 Unidade 38,00R$              
trinta e oito

reais
R$ 228.000,00

duzentos e vinte

e oito mil reais

12 Jalecos p cozinheira P, M, G aberto na frente tecido brim leve 100% algodão 300 Unidade 525,00R$            

quinhentos e

vinte e cinco

reais

R$ 157.500,00

cento e

cinquenta e sete

mil e quinhentos

reais

13
Lenções p pediatria cedro hospitalar 100% algodão medindo 1,50 x 1,00 com

elástico 
800 Unidade 126,00R$            

cento e vinte e

seis reais
R$ 100.800,00

cem mil e

oitocentos reais

14
Lenções p pediatria cedro hospitalar 100% algodão medindo 1,50 x 1,00 sem

elástico 
800 Unidade 112,00R$            

cento e doze

reais
R$ 89.600,00

oitenta e nove

mil e seiscentos

reais

15
Lençol com elástico em algodão cru hospitalar super tela 100% algodão, 180

fios, batida 60x60x20x20. Medindo 1,60 x 2,50.
1.500 Unidade 192,00R$            

cento e noventa

e dois reais
R$ 288.000,00

duzentos e

oitenta e oito

mil reais

16
Lençol sem elástico em algodão cru hospitalar super tela 100% algodão, 180

fios, batida 60x60x20x20. Medindo 1,60 x 2,50.
1.500 Unidade 204,00R$            

duzentos e

quatro reais
R$ 306.000,00

trezentos e seis

mil reais

17
Peça com 50 MT de Brim sola sol 100% algodão duas larguras para

confeccionar campo e pacotes cirúrgicos
50 Unidade 5.400,00R$         

cinco mil e

quatrocentos 

reais

R$ 270.000,00
duzentos e

setenta mil reais

18 calça de brim leve para serviços gerais P M G 300 Unidade 135,00R$            
cento e trinta e

cinco reais
R$ 40.500,00

quarenta mil e

quinhentos reais

19 Coletes 300 Unidade 75,00R$              
setenta e cinco

reais
R$ 22.500,00

vinte e dois mil

e quinhentos

reais

20
P (38) - Macacão do SAMU – cor marinho, de mangas longas, pano Brim,

contendo identificação bordada frente e verso. 
5 Unidade 590,00R$            

quinhentos e

noventa reais
R$ 2.950,00

dois mil,

novecentos e

cinquenta reais

21
M (38) - Macacão do SAMU – cor marinho, de mangas longas, pano Brim,

contendo identificação bordada frente e verso. 
8 Unidade 590,00R$            

quinhentos e

noventa reais
R$ 4.720,00

quatro mil,

setecentos e

vinte reais

ORÇAMENTO

P.UNIT. P. TOTAL
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22
M (40) – Macacão do SAMU – cor marinho, de mangas longas, pano Brim,

contendo identificação bordada frente e verso. 
8 Unidade 590,00R$            

quinhentos e

noventa reais
R$ 4.720,00

quatro mil,

setecentos e

vinte reais

23
M (42) – Macacão do SAMU – cor marinho, de mangas longas, pano Brim,

contendo identificação bordada frente e verso. 
6 Unidade 590,00R$            

quinhentos e

noventa reais
R$ 3.540,00

três mil,

quinhentos e

quarenta reais

24
G (44) – Macacão do SAMU – cor marinho, de mangas longas, pano Brim,

contendo identificação bordada frente e verso. 
6 Unidade 590,00R$            

quinhentos e

noventa reais
R$ 3.540,00

três mil,

quinhentos e

quarenta reais

25
G (42) – Macacão do SAMU – cor marinho, de mangas longas, pano Brim,

contendo identificação bordada frente e verso. 
6 Unidade 590,00R$            

quinhentos e

noventa reais
R$ 3.540,00

três mil,

quinhentos e

quarenta reais

26
G (54) - Macacão do SAMU – cor marinho, de mangas longas, pano Brim,

contendo identificação bordada frente e verso. 
6 Unidade 590,00R$            

quinhentos e

noventa reais
R$ 3.540,00

três mil,

quinhentos e

quarenta reais

27
Camisa de malha algodão cor azul ou branca, de gola redonda com manga ,

no padrão SAMU.
80 Unidade 38,00R$              

trinta e oito

reais
R$ 3.040,00

três mil e

quarenta reais

28 Calçado fechado do tipo bota ou conturno TAMANHO 35 8 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.344,00

mil trezentos e

quarenta e

quatro reais

29 Calçado fechado do tipo bota ou conturno TAMANHO 37 5 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 840,00

oitocentos e

quarenta reais

30 Calçado fechado do tipo bota ou conturno TAMANHO 38 6 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.008,00 mil e oito reais

31 Calçado fechado do tipo bota ou conturno TAMANHO 39 8 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.344,00

mil trezentos e

quarenta e

quatro reais

32 Calçado fechado do tipo bota ou conturno TAMANHO 41 8 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.344,00

mil trezentos e

quarenta e

quatro reais

33 Calçado fechado do tipo bota ou conturno TAMANHO 43 6 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.008,00 mil e oito reais

34 Camisa de tergal em algodão em V para serviços gerais P M G 300 Unidade 117,00R$            
cento e

dezessete reais
R$ 35.100,00

trinta e cinco mil 

e cem reais

35 Camisa manga curta de malha gola polo, com identificação (P) 30 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 2.070,00

dois mil e

setenta reais

36 Camisa manga curta de malha gola polo, com identificação (M) 92 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 6.348,00

seis mil,

trezentos e

quarenta e oito

reais

37 Camisa manga curta de malha gola polo, com identificação (G) 71 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 4.899,00

quatro mil,

oitocentos e

noventa e nove

reais

38 Camisa manga curta de malha gola polo, com identificação (GG) 24 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 1.656,00

mil seiscentos e

cinquenta e seis

reais

39 Camisa de malha manga longa, gola V, com identificação (P) 30 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 2.070,00

dois mil e

setenta reais

40 Camisa de malha manga longa, gola V, com identificação (M) 87 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 6.003,00

seis mil e três

reais

41 Camisa de malha manga longa, gola V, com identificação (G) 71 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 4.899,00

quatro mil,

oitocentos e

noventa e nove

reais

42 Camisa de malha manga longa, gola V, com identificação (GG) 25 Unidade 69,00R$              
sessenta e nove

reais
R$ 1.725,00

mil setecentos e

vinte e cinco

reais

43 Boné, com identificação (P) 75 Unidade 35,00R$              
trinta e cinco

reais
R$ 2.625,00

dois mil,

seiscentos e

vinte e cinco

reais

44 Boné, com identificação (M) 115 Unidade 35,00R$              
trinta e cinco

reais
R$ 4.025,00

quatro mil e

vinte e cinco

reais
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45 Boné, com identificação (G) 105 Unidade 35,00R$              
trinta e cinco

reais
R$ 3.675,00

três mil,

seiscentos e

setenta e cinco

reais

46 Boné, com identificação (GG) 80 Unidade 35,00R$              
trinta e cinco

reais
R$ 2.800,00

dois mil e

oitocentos reais

47 Mochila de material impermeável, com identificação 150 Unidade 79,00R$              
setenta e nove

reais
R$ 11.850,00

onze mil,

oitocentos e

cinquenta reais

48 Bolsa de tecido brim com identificação 200 Unidade 240,00R$            
duzentos e

quarenta reais
R$ 48.000,00

quarenta e oito

mil reais

49 Colete de brim com identificação (P) 30 Unidade 125,00R$            
cento e vinte e

cinco reais
R$ 3.750,00

três mil,

setecentos e

cinquenta reais

50 Colete de brim com identificação (M) 62 Unidade 125,00R$            
cento e vinte e

cinco reais
R$ 7.750,00

sete mil,

setecentos e

cinquenta reais

51 Colete de brim com identificação (G) 55 Unidade 125,00R$            
cento e vinte e

cinco reais
R$ 6.875,00

seis mil,

oitocentos e

setenta e cinco

reais

52 Colete de brim com identificação (GG) 20 Unidade 125,00R$            
cento e vinte e

cinco reais
R$ 2.500,00

dois mil e

quinhentos reais

53 Calcinha para balança de tecido brim 150 Unidade 28,00R$              vinte e oito reais R$ 4.200,00
quatro mil e

duzentos reais

54 Redinha para balança de tecido brim 150 Unidade 190,00R$            
cento e noventa

reais
R$ 28.500,00

vinte e oito mil e 

quinhentos reais

55 Calça de brim (36) AGENTES DE ENDEMIAS 3 Unidade 165,00R$            
cento e sessenta

e cinco reais
R$ 495,00

quatrocentos e

noventa e cinco

reais

56 Calça de brim (38) AGENTES DE ENDEMIAS 6 Unidade 165,00R$            
cento e sessenta

e cinco reais
R$ 990,00

novecentos e

noventa reais

57 Calça de brim (40) AGENTES DE ENDEMIAS 12 Unidade 165,00R$            
cento e sessenta

e cinco reais
R$ 1.980,00

mil novecentos e

oitenta reais

58 Calça de brim (42) AGENTES DE ENDEMIAS 12 Unidade 165,00R$            
cento e sessenta

e cinco reais
R$ 1.980,00

mil novecentos e

oitenta reais

59 Calça de brim (44) AGENTES DE ENDEMIAS 6 Unidade 165,00R$            
cento e sessenta

e cinco reais
R$ 990,00

novecentos e

noventa reais

60 Calça de brim (46) AGENTES DE ENDEMIAS 4 Unidade 165,00R$            
cento e sessenta

e cinco reais
R$ 660,00

seiscentos e

sessenta reais

61 Bota (34) 3 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 504,00

quinhentos e

quatro reais

62 Bota (35) 3 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 504,00

quinhentos e

quatro reais

63 Bota (36) 8 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.344,00

mil trezentos e

quarenta e

quatro reais

64 Bota (37) 6 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.008,00 mil e oito reais

65 Bota (38) 3 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 504,00

quinhentos e

quatro reais

66 Bota (39) 8 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.344,00

mil trezentos e

quarenta e

quatro reais

67 Bota (40) 6 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.008,00 mil e oito reais
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68 Bota (41) 4 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 672,00

seiscentos e

setenta e dois

reais

69 Bota (42) 8 Unidade 168,00R$            
cento e sessenta

e oito reais
R$ 1.344,00

mil trezentos e

quarenta e

quatro reais

70 Guarda chuva 160 Unidade 50,00R$              cinquenta reais R$ 8.000,00 oito mil reais

1. Observações:

1.1 Prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias.

2. Declaração

3. Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA - (ML COMERCIO)

Endereço: Av São Sebastiaão - 4869 - 64.204-035 - Reis Veloso - Parnaíba

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Telefone: (86) 3221-1137

Banco: Banco do Brasil - Agência: 3507-6 - Conta corrente: 81247-1

Conta-Corrente: E-mail: mlcomercio16@gmail.com

4. Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS / 984.834.393-87 / 2.229.034/SSP-PI

TERESINA – PI, 18 DE JANEIRO DE 2022.

________________________________________

MAURICIO & LUANA LTDA - (ML COMERCIO)

CNPJ:25.329.948/0001-16

2.2 Declaro expressamente ter pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação de serviços do objeto.

2.1 Declaro expressamente estarem incluídos no preço todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,

incidentes sobre o objeto deste pregão.

TOTAL
R$ 2.699.825,00

dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais
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V09:22 COMERCIO 
R. DOUTOR AREA LEAO • N – 880 

CNPJ: 38.328.298/0001-36 

FONE: 86 8866-6775 

 

 

 

ORÇAMENTO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA 

DATA: 31/01/2022 

 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT V.UNIT 
V. UNIT. 

EXTENSO 
V. TOTAL 

V. TOTAL 

EXTENSO 

 
1 

 
Calças para fardamento oxfor linho P/M/G 

 
Unidade 

 
1500 

 
R$ 89,90 

oitenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 134.850,00 

cento  e  trinta  e 

quatro mil, 

oitocentos e 

cinquenta reais 

2 
Blusas de malha 100% algodão com manga 

gola redonda P/M/G 
Unidade 2000 R$ 39,90 

trinta e nove reais 

e noventa 
cdeunzetanvtos e 

R$ 79.800,00 
setenta e nove mil 

e oitocentos reais 

3 Cortinas para divisoria hospitalar c trilhos Metro 500 R$ 245,00 quarenta e cinco 

reais 

R$ 122.500,00 

cento  e  vinte  e 

dois mil e 

quinhentos reais 

 
4 

 
Calça para Centro Cirúrgico P, M, G brim 

leve 100% algodão 

 
Unidade 

 
800 

 
R$ 142,90 

cento e quarenta e 

dois reais e 

noventa centavos 

 
R$ 114.320,00 

cento e quatorze 

mil, trezentos e 

vinte reais 

 
5 

 

Calção masculino em cretone liso algodão 

100%. Tamanho P/M/G 

 
Unidade 

 
500 

 
R$ 69,90 

sessenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 34.950,00 

trinta e quatro 

mil, novecentos e 

cinquenta reais 

 
 

6 

 
Camisa para Centro Cirúrgico P, M, G brim 

leve 100% algodão 

 
 

Unidade 

 
 

800 

 
 

R$ 149,90 

 

cento e quarenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

 
 

R$ 119.920,00 

 

cento e dezenove 

mil, novecentos e 

vinte reais 

7 
Camisas em V masculina em cretone 100% 

algodão com manga 
Unidade 500 R$ 127,90 

cento  e  vinte  e 

sete reais e 

sneoivsecnetnatocsentavos e 

R$ 63.950,00 o 

8 Macacão com mangas compridas estilo SAMU Unidade 100 R$ 619,90 dezenove reais e 

noventa centavos 

R$ 61.990,00 
sessenta e um mil, 
novecentos e 

noventa reais 

 
9 

Camisola transpassada aberta com tiras em 

cretone liso super linhol 100% algodão, 180 

fios, tingimento hidantrene, cores. 

Tamanho P /M /G. 

 
Unidade 

 
1500 

 
R$ 114,90 

cento e quatorze 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 172.350,00 

cento e setenta e 

dois mil, trezentos 

e cinquenta reais 

 
10 

Capote cirúrgico manga longa, punho e 

dedal, em brim leve tape 100% algodão, 

sarja 2x1, tamanho P /M /G. 

 
Unidade 

 
300 

 
R$ 175,90 

cento e setenta e 

cinco reais e 

noventa centavos 

 
R$ 52.770,00 

cinquenta e dois 

mil, setecentos e 

setenta reais 

11 
Blusas de malha 100% ALGA c/ manga gola 

RED P/M/G p campanhas 
Unidade 6000 R$ 38,90 

trinta e oito reais 

e noventa 
centavos 

R$ 233.400,00 

duzentos e trinta e 

três mil e 

quatrocentos reais 

 
12 

 
Jalecos p cozinheira P, M, G aberto na 

frente tecido brim leve 100% algodão 

 
Unidade 

 
300 

 
R$ 519,00 

 
quinhentos e 

dezenove reais 

 
R$ 155.700,00 

cento e cinquenta 

e cinco mil e 

setecentos reais 

 
13 

 

Lenções p pediatria cedro hospitalar 100% 

algodão medindo 1,50 x 1,00 com elástico 

 
Unidade 

 
800 

 
R$ 124,90 

cento e vinte e 

quatro reais e 

noventa centavos 

 
R$ 99.920,00 

noventa e nove 

mil, novecentos e 

vinte reais 

 
14 

 

Lenções p pediatria cedro hospitalar 100% 

algodão medindo 1,50 x 1,00 sem elástico 

 
Unidade 

 
800 

 
R$ 114,90 

cento e quatorze 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 91.920,00 

noventa e um mil, 

novecentos e vinte 

reais 
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15 

 

Lençol com elástico em algodão cru 

hospitalar super tela 100% algodão, 180 fios, 

batida 60x60x20x20. Medindo 1,60 x 2,50. 

 
 

Unidade 

 
 

1500 

 
 

R$ 199,90 

 

cento e noventa e 

nove reais e 

noventa centavos 

 
 

R$ 299.850,00 

duzentos e 

noventa e nove 

mil, oitocentos e 

cinquenta reais 

 
 

16 

 

Lençol sem elástico em algodão cru 

hospitalar super tela 100% algodão, 180 fios, 

batida 60x60x20x20. Medindo 1,60 x 2,50. 

 
 

Unidade 

 
 

1500 

 
 

R$ 209,90 

 

duzentos e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 314.850,00 

trezentos e 

quatorze mil, 

oitocentos e 

cinquenta reais 

 
 

17 

 

Peça com 50 MT de Brim sola sol 100% 

algodão duas larguras para confeccionar 

campo e pacotes cirúrgicos 

 
 

Unidade 

 
 

50 

 
 

R$ 5.299,90 

cinco mil, 

duzentos e 

noventa e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 264.995,00 

duzentos e 

sessenta e quatro 

mil, novecentos e 

noventa e cinco 

reais 

18 
calça de brim leve para serviços gerais P M 

G 
Unidade 300 R$ 134,90 

cento  e  trinta  e 

quatro reais e 
oniotveennttaaecdeonitsavreoasis 

R$ 40.470,00 

quarenta mil, 

quatrocentos e 
sveintteentea qreuatsro mil, 

19 Coletes Unidade 300 R$ 82,75 e setenta e cinco 

centavos 

R$ 24.825,00 oitocentos e vinte 

e cinco reais 

 

20 

P (38) - Macacão do SAMU – cor marinho, de 

mangas longas, pano Brim, contendo 

identificação bordada frente e verso. 

 

Unidade 

 

5 

 
R$ 594,90 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 2.974,50 

dois mil, 

novecentos e 

setenta e quatro 

reais  e  cinquenta 
centavos 

 
 

21 

 

M (38) - Macacão do SAMU – cor marinho, de 

mangas longas, pano Brim, contendo 

identificação bordada frente e verso. 

 
 

Unidade 

 
 

8 

 
 

R$ 594,90 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 4.759,20 

quatro mil, 

setecentos e 

cinquenta e nove 

reais     e     vinte 
centavos 

 
 

22 

 

M (40) – Macacão do SAMU – cor marinho, de 

mangas longas, pano Brim, contendo 

identificação bordada frente e verso. 

 
 

Unidade 

 
 

8 

 
 

R$ 594,90 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 4.759,20 

quatro mil, 

setecentos e 

cinquenta e nove 

reais e vinte 

centavos 

 

23 

 

M (42) – Macacão do SAMU – cor marinho, de 

mangas longas, pano Brim, contendo 

identificação bordada frente e verso. 

 

Unidade 

 

6 

 

R$ 594,90 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e noventa 

centavos 

 

R$ 3.569,40 

três mil, 

quinhentos e 

sessenta e nove 

reais  e  quarenta 
centavos 

 
 

24 

 

G (44) – Macacão do SAMU – cor marinho, de 

mangas longas, pano Brim, contendo 

identificação bordada frente e verso. 

 
 

Unidade 

 
 

6 

 
 

R$ 594,90 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 3.569,40 

três mil, 

quinhentos e 

sessenta e nove 

reais e quarenta 

centavos 

 

25 

G (42) – Macacão do SAMU – cor marinho, de 

mangas longas, pano Brim, contendo 

identificação bordada frente e verso. 

 

Unidade 

 

6 

 

R$ 594,90 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e noventa 

centavos 

 

R$ 3.569,40 

três mil, 

quinhentos e 

sessenta e nove 

reais  e  quarenta 
centavos 

 
 

26 

 

G (54) - Macacão do SAMU – cor marinho, de 

mangas longas, pano Brim, contendo 

identificação bordada frente e verso. 

 
 

Unidade 

 
 

6 

 
 

R$ 594,90 

quinhentos e 

noventa e quatro 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 3.569,40 

três mil, 

quinhentos e 

sessenta e nove 

reais e quarenta 

centavos 

 
27 

Camisa de malha algodão cor azul ou 

branca, de gola redonda com manga , no 

padrão SAMU. 

 
Unidade 

 
80 

 
R$ 39,90 

trinta e nove reais 

e noventa 

centavos 

 
R$ 3.192,00 

três mil, cento e 

noventa e dois 

reais 

 
28 

 

Calçado fechado do tipo bota ou conturno 

TAMANHO 35 

 
Unidade 

 
8 

 
R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

 
R$ 1.359,20 

mil   trezentos   e 

cinquenta e nove 

reais e vinte 
o
ce
it
n
o
t
c
a
e
v
n
o
t
s
os e 

29 
Calçado fechado do tipo bota ou conturno 

TAMANHO 37 
Unidade 5 R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

R$ 849,50 quarenta e nove 

reais e cinquenta 
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30 
Calçado fechado do tipo bota ou conturno 

TAMANHO 38 
Unidade 6 R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

R$ 1.019,40 

mil   e   dezenove 

reais  e  quarenta 

 
31 

Calçado fechado do tipo bota ou conturno 

TAMANHO 39 

 
Unidade 

 
8 

 

R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

 

R$ 1.359,20 

m
ce

i
n
l 
tav

t
o
re
s
zentos    e 

cinquenta e nove 

reais e vinte 

centavos 

 

32 
Calçado fechado do tipo bota ou conturno 

TAMANHO 41 

 

Unidade 
 

8 

 

R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

 

R$ 1.359,20 

mil   trezentos   e 
cinquenta e nove 

reais e vinte 
m
ce

i
n
l 
tav

e
os 

dezenove 

33 
Calçado fechado do tipo bota ou conturno 

TAMANHO 43 
Unidade 6 R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

R$ 1.019,40 reais e quarenta 

centavos 

 
34 

 
Camisa de tergal em algodão em V para 

serviços gerais P M G 

 
Unidade 

 
300 

 
R$ 114,90 

cento e quatorze 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 34.470,00 

trinta e quatro 

mil, quatrocentos 

e setenta reais 

FARDAMENTO ACS E AGENTE DE ENDEMIAS 

 
35 

 

Camisa manga curta de malha gola polo, 

com identificação (P) 

 
Unidade 

 
30 

 
R$ 69,90 

sessenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 2.097,00 

 

dois mil e noventa 

e sete reais 

 
 

36 

 
Camisa manga curta de malha gola polo, 

com identificação (M) 

 
 

Unidade 

 
 

92 

 
 

R$ 69,90 

 

sessenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 6.430,80 

seis mil, 

quatrocentos e 

trinta reais e 

oitenta centavos 

 
 

37 

 
Camisa manga curta de malha gola polo, 

com identificação (G) 

 
 

Unidade 

 
 

71 

 
 

R$ 69,90 

 

sessenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
 

R$ 4.962,90 

quatro mil, 

novecentos e 

sessenta e dois 

reais e noventa 

centavos 

 
38 

 

Camisa manga curta de malha gola polo, 

com identificação (GG) 

 
Unidade 

 
24 

 
R$ 69,90 

sessenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 1.677,60 

mil   seiscentos   e 

setenta e sete 

reais e sessenta 

centavos 

39 
Camisa de malha manga longa, gola V, com 

identificação (P) 
Unidade 30 R$ 69,90 

sessenta   e   nove 

reais   e   noventa 
scesnsteanvtoas   e    nove 

R$ 2.097,00 
dois mil e noventa 

e sete reais 

40 
Camisa de malha manga longa, gola V, com 

identificação (M) 
Unidade 87 R$ 69,90 reais e noventa 

centavos 

R$ 6.081,30 

seis mil e oitenta e 

um reais e trinta 

centavos 

 
41 

 
Camisa de malha manga longa, gola V, com 

identificação (G) 

 
Unidade 

 
71 

 
R$ 69,90 

sessenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 4.962,90 

quatro mil, 

novecentos e 

sessenta e dois 

reais e noventa 

centavos 

 
42 

Camisa de malha manga longa, gola V, com 

identificação (GG) 

 
Unidade 

 
25 

 
R$ 69,90 

sessenta e nove 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 1.747,50 

mil  setecentos  e 

quarenta e sete 

reais e cinquenta 

centavos 

 
43 

 
Boné, com identificação (P) 

 
Unidade 

 
75 

 
R$ 36,90 

trinta e seis reais 

e noventa 

centavos 

 
R$ 2.767,50 

dois mil, 
setecentos e 

sessenta e sete 

reais e cinquenta 

centavos 

 
44 

 
Boné, com identificação (M) 

 
Unidade 

 
115 

 
R$ 36,90 

trinta e seis reais 

e noventa 

centavos 

 
R$ 4.243,50 

quatro mil, 

duzentos e 

quarenta e três 

reais e cinquenta 

 

45 

 

Boné, com identificação (G) 

 

Unidade 

 

105 

 

R$ 36,90 

trinta e seis reais 

e noventa 

centavos 

 

R$ 3.874,50 

três mil, 

oitocentos e 

setenta e quatro 

reais  e  cinquenta 
centavos         

mil,
 

46 Boné, com identificação (GG) Unidade 80 R$ 36,90 

trinta e seis reais 

e noventa 
centavos 

R$ 2.952,00 

dois 

novecentos e 

cinquenta e dois 
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47 

 

Mochila de material impermeável, com 

identificação 

 
Unidade 

 
150 

 
R$ 77,90 

setenta e sete 

reais e noventa 

centavos 

 
R$ 11.685,00 

onze mil, 

seiscentos e 

oitenta   e   cinco 

48 Bolsa de tecido brim com identificação Unidade 200 R$ 238,90 

duzentos e trinta e 

oito reais e 

noventa centavos 

R$ 47.780,00 
q
re
u
a
a
i
r
s
enta    e    sete 

mil, setecentos e 

o
tr
i
ê
te
s
nta reais    

mil,
 

49 Colete de brim com identificação (P) Unidade 30 R$ 122,90 
cento  e  vinte  e 

dois reais e 

noventa centavos 

R$ 3.687,00 
seiscentos e 

oitenta e sete 

reais 

 
50 

 
Colete de brim com identificação (M) 

 
Unidade 

 
62 

 
R$ 122,90 

cento e vinte e 

dois reais e 

noventa centavos 

 
R$ 7.619,80 

sete mil, 
seiscentos e 

dezenove reais e 

oitenta centavos 

 

51 

 

Colete de brim com identificação (G) 

 

Unidade 

 

55 

 

R$ 122,90 

cento e vinte e 

dois reais e 

noventa centavos 

 

R$ 6.759,50 

seis mil, 

setecentos e 

cinquenta e nove 

reais  e  cinquenta 
centavos         

mil,
 

52 Colete de brim com identificação (GG) Unidade 20 R$ 122,90 

cento  e  vinte  e 

dois reais e 

vnionvteentea ncoevnetavreoasis 

R$ 2.458,00 

dois 

quatrocentos e 

qciunaqturoenta e oitomil, 

53 Calcinha para balança de tecido brim Unidade 150 R$ 29,90 e noventa 
centoaveosnoventa  e 

R$ 4.485,00 quatrocentos e 

vointetentaeencoinveco mil, 

54 Redinha para balança de tecido brim Unidade 150 R$ 199,90 nove reais e 
noventa centavos 

R$ 29.985,00 novecentos e 
oitenta e cinco 

 
55 

 
Calça de brim (36) AGENTES DE ENDEMIAS 

 
Unidade 

 
3 

 
R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

noventa centavos 

 
R$ 509,70 

quinhentos e nove 

reais e setenta 

centavos 

56 Calça de brim (38) AGENTES DE ENDEMIAS Unidade 6 R$ 169,90 

cento e sessenta e 

nove reais e 

cneonvetontea sceesnsteanvtoas e 

R$ 1.019,40 

mil   e   dezenove 

reais  e  quarenta 
dceonistamvoils e  trinta  e 

57 Calça de brim (40) AGENTES DE ENDEMIAS Unidade 12 R$ 169,90 nove reais e 

cneonvetontea sceesnsteanvtoas e 

R$ 2.038,80 oito reais e oitenta 

dceonistamvoils e  trinta  e 

58 Calça de brim (42) AGENTES DE ENDEMIAS Unidade 12 R$ 169,90 nove reais e 

cneonvetontea sceesnsteanvtoas e 
R$ 2.038,80 oito reais e oitenta 

mceinl taveos dezenove 

59 Calça de brim (44) AGENTES DE ENDEMIAS Unidade 6 R$ 169,90 nove reais e 

cneonvetontea sceesnsteanvtoas e 

R$ 1.019,40 reais e quarenta 

sceinstcaevnotsos e 

60 Calça de brim (46) AGENTES DE ENDEMIAS Unidade 4 R$ 169,90 nove reais e 

cneonvetontea sceesnsteanvtoas e 

R$ 679,60 setenta e nove 

qreuaaitsroecseenstsoesnta   e 

61 Bota (34) Unidade 3 R$ 165,90 cinco reais e 

cneonvetontea sceesnsteanvtoas e 

R$ 497,70 noventa e sete 

qreuaaitsroecseentteonsta     e 

62 Bota (35) Unidade 3 R$ 165,90 cinco reais e 

noventa centavos 

R$ 497,70 noventa e sete 

reais e setenta 

 
63 

 
Bota (36) 

 
Unidade 

 
8 

 
R$ 165,90 

cento e sessenta e 

cinco reais e 

noventa centavos 

 
R$ 1.327,20 

mil   trezentos   e 

vinte e sete reais 

e vinte centavos 

64 Bota (37) Unidade 6 R$ 165,90 

cento e sessenta e 

cinco reais e 

cneonvetontea sceesnsteanvtoas e 

R$ 995,40 

novecentos e 

noventa e cinco 

qreuaaitsroecqeunatoresnta  e 

65 Bota (38) Unidade 3 R$ 165,90 cinco reais e 

noventa centavos 

R$ 497,70 noventa e sete 

reais e setenta 

 
66 

 
Bota (39) 

 
Unidade 

 
8 

 
R$ 165,90 

cento e sessenta e 

cinco reais e 

noventa centavos 

 
R$ 1.327,20 

mil   trezentos   e 

vinte e sete reais 

e vinte centavos 

67 Bota (40) Unidade 6 R$ 165,90 

cento e sessenta e 

cinco reais e 

noventa centavos 

R$ 995,40 

novecentos e 

noventa e cinco 

s
r
e
a
is
i
c
s
e
e
nt

q
o
u
s
arenta  

e
 

 
68 

 
Bota (41) 

 
Unidade 

 
4 

 
R$ 165,90 

cento e sessenta e 

cinco reais e 

noventa centavos 

 
R$ 663,60 

sessenta e três 

reais e sessenta 

centavos 
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69 

 
Bota (42) 

 
Unidade 

 
8 

 
R$ 165,90 

cento e sessenta e 

cinco reais e 

noventa centavos 

 
R$ 1.327,20 

mil trezentos e 

vinte e sete reais 

e vinte centavos 

70 Guarda chuva Unidade 160 R$ 63,00 
sessenta e três 

reais 
R$ 10.080,00 

dez mil e oitenta 

reais 

VALOR TOTAL R$ 2.738.597,00 

dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais 

 

 
Validade da proposta de 30 (trinta) dias. 
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