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1 

E D I T A L  D E  DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 033/2022. 

 

O Município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento 

legal no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, expede o presente ato, de dispensa de procedimento licitatório. 

 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de jalecos para suprir as necessidades 

dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Item Produto/serviço Esp. Qtd. Preço Unit. Preço total 

1 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em verde tamanho P 

Unid. 1  R$      110,00   R$         110,00  

2 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em verde tamanho M 

Unid. 14  R$      110,00   R$      1.540,00  

3 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em verde tamanho G 

Unid. 10  R$      110,00   R$      1.100,00  

4 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em verde tamanho GG 

Unid. 1  R$      110,00   R$         110,00  

5 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em verde XGG tamanho  

Unid. 2  R$      110,00   R$         220,00  

6 Jaleco de seletel, Cavado branco, em frente ao 
bolso com bordado de brasão municipal GG 

Unid. 1  R$        70,00   R$          70,00  

7 Jaleco de seletel, Cavado Lilás, em frente ao 
bolso com bordado de brasão municipal G 

Unid. 2  R$        70,00   R$         140,00  

8 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, sem 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
tamanho P 

Unid. 2  R$      100,00   R$         200,00  

9 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em vinho tamanho GG 

Unid. 1  R$      110,00   R$         110,00  
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10 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em vinho tamanho G Masculino 

Unid. 2  R$      110,00   R$         220,00  

11 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em vinho tamanho XG 

Unid. 2  R$      110,00   R$         220,00  

12 

Jaleco de seletel, gola padre com punho, com 
detalhes na gola, em frente ao bolso e cinto 
trançado com bordado de brasão municipal no 
bolso e logo rede bem cuidar em manga direita, 
detalhes em vinho tamanho M 

Unid. 2  R$      110,00   R$         220,00  

                                                                                       VALOR TOTAL DOS ITENS            4.260,00  

 

Justificativa: A presente contratação está amparada no artigo 24, II, da Lei Federal 

8.666/93, no qual dispõe a respeito das contratações de forma direta e que não 

ultrapassem o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

 

Da Dotação orçamentária:  

09.03 – Fundo Municipal Saúde – Recurso Estadual  

33.90.30.23.00.00 – Material Uniformes, tecidos e Aviamentos 

2285 – Atenção Básica PIES 4011 

Reduzido para pagamento: 5378 Rede bem cuidar 

Reduzido: 22580 Vínculo: 4011 

 

Do Prazo: O prazo de vigência do contrato será até a data de 18 novembro de 2022. 

 

Do Pagamento: O valor pago pelo objeto contratado será de R$ 4.260,00 (quatro mil 

duzentos e sessenta reais). O pagamento será efetuado à vista, após a entrega do 

objeto, em moeda corrente nacional, mediante apresentação da fatura fiscal, deduzidos 

os tributos legais. Na fatura fiscal devem constar o número do processo licitatório, o 

número do contrato administrativo e a informação da conta corrente para pagamento. 

  

Empresa: MANRI CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 09.128.292/0001-17, com 

sede na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 832, centro, CEP 99700-000, Erechim/RS, fone 

(54) 3321-0000. 

 

    São Valentim, 19 de outubro de 2022. 

 

CLAUDIMIR PANIZ 

Prefeito Municipal 

 
ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM EXAMINADOS E 
APROVADOS. 

 


