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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Piúma
Prefeitura Municipal de Piúma
Pregão Eletrônico - 66/2021

P V MANHAES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento
42.729.969/0001-48 - Endereço: RUA ALVARO GRAIN - CEP: 28053130 - UF: RJ - Município: -
Telefone: (22) 99882-3337
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE 01

0001 CAMISA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM P Tecido: two
way. Composição: aprox 96%
Poliéster e 4% Elastano; Cor: azul
royal; Manga: curta; com gola
decote V; 01 bolso estampado,
tipo silkscreen, do lado esquerdo
superior: local no bolso
centralizado o brasão da prefeitura
de Piúma e Prefeitura de Piúma”,
em baixo Secretaria de Saúde e
mais abaixo (função do servidor).
2 bolsos na parte inferior frontal no
tamanho de 13cm de largura x
15cm de altura, pespontados, com
vista larga de 3 cm de largura;
barra da camisa pespontada com
3 cm de virar para dentro.

unissex propria 36,22 4.998,36

0002 CAMISA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM M Tecido: two
way. Composição: aprox 96%
Poliéster e 4% Elastano; Cor: azul
royal; Manga: curta; com gola
decote V; 01 bolso estampado,
tipo silkscreen, do lado esquerdo
superior: local no bolso
centralizado o brasão da prefeitura
de Piúma e Prefeitura de Piúma”,
em baixo Secretaria de Saúde e
mais abaixo (função do servidor).
2 bolsos na parte inferior frontal no
tamanho de 13cm de largura x
15cm de altura, pespontados, com
vista larga de 3 cm de largura;
barra da camisa pespontada com
3 cm de virar para dentro.

unissex propria 36,22 4.998,36

0003 CAMISA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM G Tecido: two
way. Composição: aprox 96%
Poliéster e 4% Elastano; Cor: azul
royal; Manga: curta; com gola
decote V; 01 bolso estampado,
tipo silkscreen, do lado esquerdo
superior: local no bolso
centralizado o brasão da prefeitura
de Piúma e Prefeitura de Piúma”,
em baixo Secretaria de Saúde e
mais abaixo (função do servidor).
2 bolsos na parte inferior frontal no
tamanho de 13cm de largura x
15cm de altura, pespontados, com
vista larga de 3 cm de largura;
barra da camisa pespontada com
3 cm de virar para dentro.

unissex propria 36,22 4.998,36

0004 CAMISA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM EG Tecido: two
way. Composição: aprox 96%
Poliéster e 4% Elastano; Cor: azul
royal; Manga: curta; com gola
decote V; 01 bolso estampado,
tipo silkscreen, do lado esquerdo
superior: local no bolso
centralizado o brasão da prefeitura
de Piúma e Prefeitura de Piúma”,
em baixo Secretaria de Saúde e
mais abaixo (função do servidor).
2 bolsos na parte inferior frontal no
tamanho de 13cm de largura x
15cm de altura, pespontados, com
vista larga de 3 cm de largura;
barra da camisa pespontada com
3 cm de virar para dentro.

unissex propria 36,22 4.998,36
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0005 CALÇA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM P Tecido: two
way. Composição aprox.: 96%
Poliéster, 4% Elastano, Cor: azul
royal. Cintura: com cadarço e
elástico; Barra: pespontada com 3
cm de virar para dentro.
Estampado, tipo silkscreen, do
lado esquerdo na parte superior
frontal o brasão da prefeitura de
Piúma e Prefeitura de Piúma”, em
baixo Secretaria de Saúde.

unissex propria 36,22 4.998,36

0006 CALÇA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM M Tecido: two
way. Composição aprox.: 96%
Poliéster, 4% Elastano, Cor: azul
royal. Cintura: com cadarço e
elástico; Barra: pespontada com 3
cm de virar para dentro.
Estampado, tipo silkscreen, do
lado esquerdo na parte superior
frontal o brasão da prefeitura de
Piúma e Prefeitura de Piúma”, em
baixo Secretaria de Saúde.

unissex propria 36,22 4.998,36

0007 CALÇA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM G Tecido: two
way. Composição aprox.: 96%
Poliéster, 4% Elastano, Cor: azul
royal. Cintura: com cadarço e
elástico; Barra: pespontada com 3
cm de virar para dentro.
Estampado, tipo silkscreen, do
lado esquerdo na parte superior
frontal o brasão da prefeitura de
Piúma e Prefeitura de Piúma”, em
baixo Secretaria de Saúde.

unissex propria 36,22 4.998,36

0008 CALÇA PIJAMA CIRÚRGICO
UNISSEX - TAM EG Tecido: two
way. Composição aprox.: 96%
Poliéster, 4% Elastano, Cor: azul
royal. Cintura: com cadarço e
elástico; Barra: pespontada com 3
cm de virar para dentro.
Estampado, tipo silkscreen, do
lado esquerdo na parte superior
frontal o brasão da prefeitura de
Piúma e Prefeitura de Piúma”, em
baixo Secretaria de Saúde.

unissex propria 36,22 4.998,36

TOTAL DO LOTE R$ 39.986,88

TOTAL DO VENCEDOR R$ 39.986,88

PETTER UNIFORMES EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 16.996.110/0001-95 - Endereço: Rua Coronel Brito - CEP:
95880000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3712-3586
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0002 LOTE 02
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0009 MACACÃO SOCORRISTA
UNISSEX - TAM P Tecido: pré-
encolhido, tipo sarja 2/1, peso
aprox. 221g/m², largura 1,61,
composto por aprox. 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de
algodão, tipo terbrim ou similar,
tingimento em cores firmes,
resistentes ao uso e lavagens, na
cor azul marinho padrão 519 da
cartela de cores da santista ou
perfeitamente similar, de manga
longa; fechamento por zíper de
metal na parte da frente; gola: tipo
padre com regulagem em velcro;
bolsos: dois bolsos sobrepostos de
cada lado abaixo do cinto: um com
fechamento por zíper e outro com
fechamento com velcro; porta
caneta na lateral dos bolsos das
pernas (paralelo ao bolso com
velcro); mangas: bolso na manga
esquerda abaixo do ombro com
fechamento por zíper na parte
central, bordado acima a logo do
SUS com fundo branco; direita
bordado a bandeira do Brasil,
abaixo bordado o símbolo da
estrela da vida na cor padrão e
abaixo deste símbolo o dizer
SOCORRISTA” em caixa alta,
fonte arial, na cor branca; costas
do macacão centralizado o
símbolo da estrela da vida
bordado na cor padrão, acima do
símbolo da estrela da vida o dizer
SUPORTE BÁSICO DE VIDA”
bordado na cor branca, caixa alta,
na fonte arial. Frente: no peito do
lado esquerdo brasão da prefeitura
de Piúma e logo abaixo o dizer
Prefeitura de Piúma” bordado em
caixa alta, na fonte arial e do lado
direito velcro para tarjeta (12cm x
2,5cm); faixas refletivas: de 3 cm,
na cor prata, resistente (altamente
refletiva) na manga (acima do
acolchoado do cotovelo), frente
(altura do tórax), costas
lateralizado vertical de ambos
lados e pernas (abaixo do
acolchoado do joelho); proteção
acolchoada dupla de tecido nas
mangas (na altura do cotovelo),
nas pernas (na altura do joelho) e
nos ombros; cinto com ajuste na
cintura (velcro) e nas costas
(elástico); velcro para ajuste das
mangas nos punhos; faixas
coloridas: em 100% poliéster, na
cor vermelha, medindo 2cm de
largura. Será aplicada nas laterais,
sendo que uma faixa vermelha
ficará embutida na

Macacão Petter Uniformes 270,00 8.100,00
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0010 MACACÃO SOCORRISTA
UNISSEX - TAM M Tecido: pré-
encolhido, tipo sarja 2/1, peso
aprox. 221g/m², largura 1,61,
composto por aprox. 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de
algodão, tipo terbrim ou similar,
tingimento em cores firmes,
resistentes ao uso e lavagens, na
cor azul marinho padrão 519 da
cartela de cores da santista ou
perfeitamente similar, de manga
longa; fechamento por zíper de
metal na parte da frente; gola: tipo
padre com regulagem em velcro;
bolsos: dois bolsos sobrepostos de
cada lado abaixo do cinto: um com
fechamento por zíper e outro com
fechamento com velcro; porta
caneta na lateral dos bolsos das
pernas (paralelo ao bolso com
velcro); mangas: bolso na manga
esquerda abaixo do ombro com
fechamento por zíper na parte
central, bordado acima a logo do
SUS com fundo branco; direita
bordado a bandeira do Brasil,
abaixo bordado o símbolo da
estrela da vida na cor padrão e
abaixo deste símbolo o dizer
SOCORRISTA” em caixa alta,
fonte arial, na cor branca; costas
do macacão centralizado o
símbolo da estrela da vida
bordado na cor padrão, acima do
símbolo da estrela da vida o dizer
SUPORTE BÁSICO DE VIDA”
bordado na cor branca, caixa alta,
na fonte arial. Frente: no peito do
lado esquerdo brasão da prefeitura
de Piúma e logo abaixo o dizer
Prefeitura de Piúma” bordado em
caixa alta, na fonte arial e do lado
direito velcro para tarjeta (12cm x
2,5cm); faixas refletivas: de 3 cm,
na cor prata, resistente (altamente
refletiva) na manga (acima do
acolchoado do cotovelo), frente
(altura do tórax), costas
lateralizado vertical de ambos
lados e pernas (abaixo do
acolchoado do joelho); proteção
acolchoada dupla de tecido nas
mangas (na altura do cotovelo),
nas pernas (na altura do joelho) e
nos ombros; cinto com ajuste na
cintura (velcro) e nas costas
(elástico); velcro para ajuste das
mangas nos punhos; faixas
coloridas: em 100% poliéster, na
cor vermelha, medindo 2cm de
largura. Será aplicada nas laterais,
sendo que uma faixa vermelha
ficará embutida na

Macacão Petter Uniformes 270,00 8.100,00
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0011 MACACÃO SOCORRISTA
UNISSEX - TAM G Tecido: pré-
encolhido, tipo sarja 2/1, peso
aprox. 221g/m², largura 1,61,
composto por aprox. 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de
algodão, tipo terbrim ou similar,
tingimento em cores firmes,
resistentes ao uso e lavagens, na
cor azul marinho padrão 519 da
cartela de cores da santista ou
perfeitamente similar, de manga
longa; fechamento por zíper de
metal na parte da frente; gola: tipo
padre com regulagem em velcro;
bolsos: dois bolsos sobrepostos de
cada lado abaixo do cinto: um com
fechamento por zíper e outro com
fechamento com velcro; porta
caneta na lateral dos bolsos das
pernas (paralelo ao bolso com
velcro); mangas: bolso na manga
esquerda abaixo do ombro com
fechamento por zíper na parte
central, bordado acima a logo do
SUS com fundo branco; direita
bordado a bandeira do Brasil,
abaixo bordado o símbolo da
estrela da vida na cor padrão e
abaixo deste símbolo o dizer
SOCORRISTA” em caixa alta,
fonte arial, na cor branca; costas
do macacão centralizado o
símbolo da estrela da vida
bordado na cor padrão, acima do
símbolo da estrela da vida o dizer
SUPORTE BÁSICO DE VIDA”
bordado na cor branca, caixa alta,
na fonte arial. Frente: no peito do
lado esquerdo brasão da prefeitura
de Piúma e logo abaixo o dizer
Prefeitura de Piúma” bordado em
caixa alta, na fonte arial e do lado
direito velcro para tarjeta (12cm x
2,5cm); faixas refletivas: de 3 cm,
na cor prata, resistente (altamente
refletiva) na manga (acima do
acolchoado do cotovelo), frente
(altura do tórax), costas
lateralizado vertical de ambos
lados e pernas (abaixo do
acolchoado do joelho); proteção
acolchoada dupla de tecido nas
mangas (na altura do cotovelo),
nas pernas (na altura do joelho) e
nos ombros; cinto com ajuste na
cintura (velcro) e nas costas
(elástico); velcro para ajuste das
mangas nos punhos; faixas
coloridas: em 100% poliéster, na
cor vermelha, medindo 2cm de
largura. Será aplicada nas laterais,
sendo que uma faixa vermelha
ficará embutida na

Macacão Petter Uniformes 270,00 8.100,00
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0012 MACACÃO SOCORRISTA
UNISSEX - TAM EG Tecido: pré-
encolhido, tipo sarja 2/1, peso
aprox. 221g/m², largura 1,61,
composto por aprox. 67% fibra de
poliéster e 33% de fibra de
algodão, tipo terbrim ou similar,
tingimento em cores firmes,
resistentes ao uso e lavagens, na
cor azul marinho padrão 519 da
cartela de cores da santista ou
perfeitamente similar, de manga
longa; fechamento por zíper de
metal na parte da frente; gola: tipo
padre com regulagem em velcro;
bolsos: dois bolsos sobrepostos de
cada lado abaixo do cinto: um com
fechamento por zíper e outro com
fechamento com velcro; porta
caneta na lateral dos bolsos das
pernas (paralelo ao bolso com
velcro); mangas: bolso na manga
esquerda abaixo do ombro com
fechamento por zíper na parte
central, bordado acima a logo do
SUS com fundo branco; direita
bordado a bandeira do Brasil,
abaixo bordado o símbolo da
estrela da vida na cor padrão e
abaixo deste símbolo o dizer
SOCORRISTA” em caixa alta,
fonte arial, na cor branca; costas
do macacão centralizado o
símbolo da estrela da vida
bordado na cor padrão, acima do
símbolo da estrela da vida o dizer
SUPORTE BÁSICO DE VIDA”
bordado na cor branca, caixa alta,
na fonte arial. Frente: no peito do
lado esquerdo brasão da prefeitura
de Piúma e logo abaixo o dizer
Prefeitura de Piúma” bordado em
caixa alta, na fonte arial e do lado
direito velcro para tarjeta (12cm x
2,5cm); faixas refletivas: de 3 cm,
na cor prata, resistente (altamente
refletiva) na manga (acima do
acolchoado do cotovelo), frente
(altura do tórax), costas
lateralizado vertical de ambos
lados e pernas (abaixo do
acolchoado do joelho); proteção
acolchoada dupla de tecido nas
mangas (na altura do cotovelo),
nas pernas (na altura do joelho) e
nos ombros; cinto com ajuste na
cintura (velcro) e nas costas
(elástico); velcro para ajuste das
mangas nos punhos; faixas
coloridas: em 100% poliéster, na
cor vermelha, medindo 2cm de
largura. Será aplicada nas laterais,
sendo que uma faixa vermelha
ficará embutida n

Macacão Petter Uniformes 270,00 8.100,00

0013 TARGETA DE IDENTIFICAÇÃO
DE MACACÃO Compõe-se de
uma faixa RETANGULAR
emborrachada, sobre um suporte
imitando tecido pré encolhido, tipo
sarja 2/1 e deve ser aplicada na
parte esquerda superior do tórax
por meio de velcro na cor azul
marinho padrão 519 da cartela de
cores santista ou ou perfeitamente
similar, 10 mm abaixo da costura.
Comprimento de ponta a ponta
maior de 12cm. Largura de: 2,5cm.
A descrição interna deverá conter
o nome do profissional, função,
tipo sanguíneo e fator RH, na cor
branco, em caixa alta, fonte arial
com espaço aproximado de 3mm
da borda com letras aprox. de
10mm. Composição: Cloreto de
polivinila (PVC), pelo processo de
moldagem a quente.

Tarjeta Petter Uniformes 7,00 70,00

TOTAL DO LOTE R$ 32.470,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 32.470,00

Valor Total: R$ 72.456,88


