
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

 

 
NOMEAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR  

E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
 
 
O Fundo Municipal de Saúde, considerando que não houve manifestação de intenção de registro de 
preços das Secretarias/órgãos dentro do prazo estipulado, NOMEIA o Fundo Municipal de Saúde como 
ÓRGÃO GERENCIADOR no âmbito municipal, referente a realização de licitação pública na modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir 
elencados. 
 
OBJETO: Registro de Preços para Futura, Eventual e Parcelada Fornecimento de Vestuários Padronizados e 
outros Relacionados, destinados a suprir as necessidades de padronização visual dos departamentos 
pertencente ao Fundo Municipal de Saúde: UPA 24 horas, SAMU, UBS/USF e diversos programas do Ministério 
da Saúde. 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: São órgãos participantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante 
o referido Pregão:  
 

 Fundo Municipal de Saúde; 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2408/2013 (onde se encontra apensado o Processo nº 1922/2013 
também oriundo do Fundo Municipal de Saúde). 
 
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS: 
 
LOTE 01: JALECOS 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 50 UNID 

Jalecos em algodão ou Oxford, branco com manga longa, 04 bolsos, com 
identificação de cirurgiões dentistas e/ou auxiliar de saúde bucal, de 
uso obrigatório, com silk da logomarca Brasil Sorridente, marca do SUS, 
Ministério da Saúde, Governo Federal e Prefeitura no bolso superior 
direito, de acordo com modelo contido na página 05 do Manual de 
Aplicações Gráficas da Logomarca Brasil Sorridente – Ministério da 
Saúde. Tamanhos: P, M, G e GG em quantidades a definir. 

02 300 UNID 

Jalecos em algodão ou Oxford, branco com manga longa, gola na cor 
verde, 03 bolsos, com identificação de médicos, enfermeiros, cirurgiões 
dentistas, técnicos em enfermagem e auxiliar de saúde bucal, de uso 
obrigatório, com silk da logomarca Saúde da Família no bolso superior 
direito e na manga esquerda, marca do SUS, Ministério da Saúde, 
Governo Federal e na manga direita da Prefeitura de acordo com 
modelo contido na página 18 Manual do Uso da Marca Saúde da 
Família – Ministério da Saúde 2009. Tamanhos: P, M, G e GG em 
quantidades a definir. 

03 250 UNID 

Jalecos em algodão ou Oxford branco com manga longa, 03 bolsos, para 
médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, técnicos em enfermagem e 
auxiliar de saúde bucal, de uso obrigatório com silk da logomarca UPA 
24 horas com tamanho mínimo de 10 cm no bolso esquerdo, marca do 
SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal na manga esquerda, marca 
do Governo Estadual e Prefeitura na manga direita, de acordo com 
modelo contido na página 19 do Manual de Identidade Visual UPA 
24 HS versão 1.0 de Abril de 2012. Tamanhos: P, M, G e GG em 
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quantidades a definir. 
 
LOTE 02: CAMISETAS 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 600 UNID 

Camisetas brancas em malha piquet com góla tipo pólo na cor verde, 
mangas curtas, com silk da logomarca Estratégia Saúde da Família com 
tamanho mínimo de 05 cm na altura do peito do lado esquerdo, marca 
do SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal na manga esquerda, 
marca da Prefeitura na manga direita, de acordo com modelo contido 
na página 08 do Manual do Uso da Marca Saúde da Família – 
Ministério da Saúde 2009. Tamanhos: P, M, G e GG em quantidades a 
definir. 

02 400 UNID 

Camisetas brancas em malha PV com góla tipo careca verde, mangas 
longas, com silk da logomarca Estratégia Saúde da Família com 
tamanho mínimo de 05 cm na altura do peito do lado esquerdo, e 
identificação AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, marca do SUS, 
Ministério da Saúde e Governo Federal na manga esquerda, marca da 
Prefeitura na manga direita, de acordo com modelo contido na 
página 08 do Manual do Uso da Marca Saúde da Família – 
Ministério da Saúde 2009. Tamanhos: P, M, G e GG em quantidades a 
definir. 

03 600 UNID 

Camisetas brancas em malha PV com góla tipo careca na cor verde, 
mangas curtas, com silk da logomarca Estratégia Saúde da Família com 
tamanho mínimo de 05 cm na altura do peito do lado esquerdo, e 
identificação AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, marca do SUS, 
Ministério da Saúde e Governo Federal na manga esquerda, marca da 
Prefeitura na manga direita, de acordo com modelo contido na 
página 08 do Manual do Uso da Marca Saúde da Família – 
Ministério da Saúde 2009. Tamanhos: P, M, G e GG em quantidades a 
definir. 

04 150 UNID 

Camisetas brancas em malha piquet com góla tipo pólo branca com silk 
da logomarca UPA 24 horas com tamanho mínimo de 09 cm na altura do 
peito do lado esquerdo, marca do SUS, Ministério da Saúde e Governo 
Federal na manga esquerda, marca do Governo Estadual e Prefeitura na 
manga direita, de acordo com modelo contido na página 20 do 
Manual de Identidade Visual UPA 24 HS versão 1.0 de Abril de 
2012. Tamanhos: P, M, G e GG em quantidades a definir. 

05 300 UNID 

Camisetas de manga curta em malha PV com logomarca do SAMU com 
medida aproximada de 10 cm na altura do peito no lado esquerdo. 
Tamanhos: P, M, G e GG em quantidades a definir. 

06 60 UNID 

Camisetas brancas em malha piquet com góla tipo pólo branca com silk 
da logomarca da Prefeitura com tamanho mínimo de 09 cm na altura do 
peito do lado esquerdo, marca do SUS, e FISIOTERAPIA na manga 
direita, de acordo com modelo a ser apresentado pela Contratante 
ao licitante vencedor.Tamanhos: P, M, G e GG em quantidades a 
definir. 

07 300 UNID 

Camisetas em malha PV na cor branca com silk na altura do peito no 
lado esquerdo, Agente de Controle e Combate a Dengue, Secretaria 
Municipal de Saúde, agentes de endemias. Tamanhos: P, M, G e GG em 
quantidades a definir. 

08 200 UNID 

Camiseta de malha PV 67% poliéster, 33% viscose, na cor branca, gola 
redonda, mangas longas, arte com pintura em policromia, frente e 
costa, tamanho G. (para os Agentes de Vigilância a Saúde - Dengue) 

09 200 UNID Camiseta de malha PV 67% poliéster, 33% viscose, na cor branca, gola 
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redonda, mangas curtas, arte com pintura em policromia, frente e costa, 
tamanho GG. (para os Agentes de Vigilância a Saúde - Dengue) 

10 1.000 UND 

Camiseta de malha PV 67% poliéster, 33% viscose, na cor branca, gola 
redonda, mangas curtas, arte com pintura em policromia, frente e costa, 
tamanho G. (para os Agentes de Vigilância a Saúde - Dengue) 

11 1.500 UNID 

Camiseta de malha PV 67% poliéster, 33% viscose, na cor branca, gola 
redonda, mangas curtas, arte com pintura em policromia, frente e costa, 
tamanho M. (para os Agentes de Vigilância a Saúde - Dengue) 

12 1.000 UNID 

Camiseta de malha PV 67% poliéster, 33% viscose, na cor branca, gola 
redonda, mangas curtas, arte com pintura em policromia, frente e costa, 
tamanho P. (para os Agentes de Vigilância a Saúde - Dengue) 

 
LOTE 03: BONES 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 500 UNID 

Bonés em brim pesado ou tectel na cor verde, de acordo com modelo 
contido na página 17 do Manual do Uso da Marca Saúde da Família 
– Ministério da Saúde 2009. 

 
LOTE 04: LENÇOL E FRONHAS 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 150 UNID 

Lençol tamanho solteiro (mínimo 90 cm x 2,10 cm) com elástico, em 
tecido 100% algodão, 150 fios, para uso em macas e camas tipo fawler, 
em tom verde claro com logomarca padrão em silk monocromático de 
acordo com modelo contido na página 07 do Manual de Identidade 
Visual UPA 24 HS versão 1.0 de Abril de 2012. 

02 150 UNID 

Lençol tamanho solteiro (mínimo 90 cm x 2,10 cm) sem elástico, em 
tecido 100% algodão, 150 fios, para uso em macas e camas tipo fawler, 
em tom verde claro com logomarca padrão em silk monocromático de 
acordo com modelo contido na página 07 do Manual de Identidade 
Visual UPA 24 HS versão 1.0 de Abril de 2012. 

03 150 UNID 

Fronhas tamanho padrão, em tecido 100% algodão, 150 fios, em tom 
verde claro com logomarca padrão em silk monocromático de acordo 
com modelo contido na página 07 do Manual de Identidade Visual 
UPA 24 HS versão 1.0 de Abril de 2012. 

 
LOTE 05: CAMISOLAS 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 120 UNID 
Camisolas ginecológicas em tecido 100% algodão, 150 fios, em tom 
verde claro. Modelo e tamanho a ser fornecido pela Contratante 

 
 
LOTE 06: MOCHILAS 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 200 UNID 

Mochila em nylon 600 na cor verde, de acordo com porta balança, 
bolsas laterais, alça de mão, alças para ombro acolchoadas, e 
fechamento em zíper de acordo com modelo contido na página 20 do 
Manual do Uso da Marca Saúde da Família – Ministério da Saúde 
2009. 

 
LOTE 07: MACACÕES 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 250 UNID 
Macacões SAMU confeccionados em polycotton ou tecido tipo Rip Stop 
cor azul marinho, com abertura frontal com zíper aparente, gola tipo 
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padre, trespassada regulável com velcro, ombreiras de proteção 
forradas e matelassadas, dois bolsos para descanso de mão, dois bolsos 
na altura das coxas com pregras tipo fêmea no meio, presa com velcro, 
cinto com ajuste na cintura com velcro e nas costas com elástico, 
acabamento reto nos punhos com lingueta reguladora com velcro, 
mangas destacáveis com velcro, pregas nas costas permitindo 
ampliação de movimentos, faixas finas laranja e vermelha nas laterais, 
faixa reflexiva de 5 cm nas costas, tórax, braços e pernas na cor prata, 
zíperes em poliéster e costuras duplas. Identificação de médico 
(página 26), enfermeiro (página 27), técnico em enfermagem 
(página 28) e condutor (página 29), de acordo com o Manual de 
Identidade Visual SAMU 192 – Ministério da Saúde. Tamanhos: P, M, 
G e GG em quantidades a definir. 

 
LOTE 08: BOTAS 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 150 UNID 

Botas de couro cano curto SAMU, com solado de borracha de alta 
resistência colado e costurado, com protetor de tornozelo e peito de pé, 
com detalhes refletivos em 3D, com forro totalmente acolchoado de 
acordo com o Manual de Identidade Visual SAMU 192 – Ministério 
da Saúde. Tamanhos: de 35 a 45 em quantidades a definir. 

 
LOTE 09: CHAPEU 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 150 UNID 

Chapéu tipo australiano para agentes de endemias confeccionado em 
brim 100% algodão na cor cáqui, com cordão em polipropileno e silk da 
logomarca SUS/FNS. 

 
LOTE 10: BOLSAS 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 100 UNID 

Bolsas para agentes de endemias brim na cor amarela com divisão 
interna e um bolso externo com tampa e dois fechos em metal, espaço 
frontal para silk da logomarca SUS/FNS. 

 
LOTE 11: CALÇA COMPRIDA 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 100 UNID 

Calça comprida com zíper, bolso frontal direito e esquerdo, bolsos 
traseiros direito e esquerdo, em tecido brim na cor caqui. (para os 
Agentes de Vigilância a Saúde - Dengue) 

 
LOTE 12: FAIXA DE TECIDO MORIM 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO 

01 250 UNID 
Faixa de tecido morim com 2,00 x 0,80 e com tala de madeira nas 
laterais 

02 250 UNID 
Faixa de tecido morim com 5,00 x 0,80 e com tala de madeira nas 
laterais 

 
PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: As 

quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do Contrato, 

reservando-se ao Fundo Municipal de Saúde o direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar 

necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 

especificados. Os materiais solicitados deverão ser entregues em ate 05 (cinco) dias após o 

encaminhamento do pedido de compras emitido pelo setor de Compras do Fundo Municipal de Saúde e 
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deverão ser 100% novos: não serão aceitos produtos que tenham alguma de suas peças usadas, recicladas, 

processadas, recondicionadas, descosturadas, rasgadas; etc. Na hipótese de substituição: a Contratada 

deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; e os materiais deverão ser 

entregues junto ao Almoxarifado Central da Saúde, situado na Avenida Guaporé, nº 1796, centro, Gurupi-

TO, telefone (63) 3316-1776 – A/C: de César Ciel. 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado 
mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que será emitida ao final de cada mês, 
onde serão conferidas e atestadas por responsável da Prefeitura Municipal, juntamente com a Requisição 
de Fornecimento emitida pela Secretaria/Órgão responsável pelo pedido, devidamente assinada por 
servidor público municipal devidamente identificado e autorizado, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela licitante fornecedora.  
O prazo máximo para a efetivação do pagamento será até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo Funcionário competente, designado para receber as mercadorias.  
É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a 
Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão 
à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos Órgãos/Secretarias Participantes e Órgão 
Gerenciador. 
 
Encaminhe-se à CPL para providencias acerca de realização da Licitação nos tramites legais.   

 
 
 
 
 

Gurupi-TO, Fundo Municipal de Saúde, aos 22 dias do mês de julho de 2013. 
 

 
 
 
 
 

Diego Lorenzi Agnolin 
Secretário de Municipal de Saúde 


