
 

Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC 

CNPJ: 82.561.093/0001-98 

Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Compras 

 

 

    

TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II 

 
1. OBJETO 

1.1 Contratação (ões) de empresa (s) para aquisição de uniformes/EPI padronizados para a 

Unidade de Suporte Básico do SAMU 19, para o Pelotão de Policia Militar de São Joaquim/SC e 

Corpo de Bombeiros de São Joaquim/SC a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde e do Pelotão de Polícia Militar de São Joaquim/SC e Corpo de Bombeiros de São 

Joaquim/SC. 

Segue em anexo documentação com o descritivo minucioso. 

SAMU 
Item Qtd Descritivo Lageseg 

Uniforme 
Profossional Ltda. 

(Valor Unitário) 

BKS 
Uniformes 

(Valor 
Unitário) 

Faccina 
Daltora (Valor 

Unitário)  

Média 
Unitária 

Média Total 

1 15 Boné Padrão SAMU - Boné 
confeccionado com tecido terbrin, cor 
azul marinho, modelo baseball, com 
entretela frontal, com regulador em tira, 
aplicação de logomarca “SAMU 192”, em 
tamanho único, com perfeito 
acabamento interno e externo. 

R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 35,00 R$ 31,66 R$ 474,90 

2 40 Camiseta Padrão SAMU - Modelo 
tradicional, decote redondo, em malha 
tecida com 33% dos fios em poliéster e 
67% de viscose, fio penteado, na cor azul 
marinho, manga curta.  
Bordado: Emblema do SAMU, versão 
vertical, bordado na parte frontal lado 
superior esquerdo medindo 10cm x 7cm. 
Bordado posterior centralizado Inter 
escapular medindo 25cm x 14cm.  

R$ 65,00 R$ 30,00 R$ 35,00 R$ 32,50 R$ 1.300,00 

3 30 Macacão em Brim Padrão SAMU - 
Tecido: Confeccionado em tecido 
profissional Polycedrobrim 67% Algodão 
e 33% Poliester, tingimento em cores 
firmes, resistentes ao uso e lavagens, na 
cor azul marinho padrão 519 da cartela 
de cores da Santista ou perfeitamente 
similar. Costuras duplas. Abertura 
frontal, com zíper aparente (máster fino) 
na mesma cor do tecido. Frente: corte 
reto. Com gola Padre, medindo 03 cm de 
altura, transpassada, regulável com 
velcro. Com ombreiras (proteção) nos 
ombros, forrada com fibra 6 mm e 
matelassada, Embutida na gola, indo da 
frente até a pala das costas (embutida). 
Com dois bolsos (tipo profissional), 
medindo 28 cm de altura por 20 cm de 
largura abertura da boca medindo 23 cm 
(tipo faca), Pespontado com duas 
costuras.  
03 cm abaixo dos bolsos frontais, será 
confeccionado os bolsos laterais, 

R$ 350,00 R$254,00 R$ 350,00 R$ 318,00 9.540,00 
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medindo 19 cm de largura por 20 cm de 
altura (com prega fêmea no meio), com 
lapela medindo 07 cm de largura, presa 
com velcro de 2 cm de largura por 08 cm 
de comprimento (devidamente 
centralizado).  
03 cm abaixo dos bolsos laterais, será 
aplicado joelheira (proteção), oval 
medindo aproximadamente 22 cm, 
forrada com fibra 6 mm e matelassada. 
Mangas: acabamento corte reto nos 
punhos, com lingueta reguladora com 
velcro. Medindo 03 cm de largura por 17 
cm de comprimento. Com lingueta 
interna medindo 03 cm de largura por 20 
cm de comprimento, acabamento com 
caseado. Na parte externa será colocado 
um botão (logo abaixo da película) para 
prender a lingueta (de forma que possa 
ser usado como mangas longas e curtas).  
Costas: Com pala, com duas pregas 
fundas (para dar movimento). Na cintura, 
elástico de 4 cm de largura com 
aproximadamente 20 cm de 
comprimento (sentido horizontal) e 
lingueta reguladora, logo após termino 
do elástico, medindo 03 cm de largura 
por aproximadamente 15 cm de 
comprimento (sentido horizontal),das 
costas para frente, presa por velcro ( de 
forma que a peça possa ser ajustada na 
cintura). Com dois bolsos atrás , medindo 
15 cm de largura por 17 cm de altura, 
com lapela medindo 07 cm de largura, 
presa com velcro de 2 cm por 08 cm de 
comprimento. Faixas Coloridas: Em 100% 
poliéster, nas cores laranja e vermelha, 
medindo 2 cm de largura. Será aplicada 
nas laterais, sendo que a laranja ficará 
embutida na ombreira e na cava e a 
vermelha da cintura para baixo. Nas 
mangas: Embutida na película até o 
punho (laranja na frente e vermelha 
atrás). (no meio da manga, de forma que 
quando vestida fique na frente da peça).  
Faixas Refletivas: de 5 cm , na cor prata 
(altamente refletiva). Na frente e nas 
mangas: Logo abaixo da cava e dos 
logotipos do SAMU aplicados. Nas 
pernas: Logo abaixo da joelheira (frente e 
costas). Nas costas: No sentido vertical, 
aplicada em cima das pregas, embutida 
na pala até a cintura (03 cm acima do 
elástico).  
Bordados: Frente: Na altura do peito 
(emblema do Samu 192, medindo 07 cm 
X 11 cm) logo acima será bordada na cor 
branca a função do servidor. Manga 
Direita : Emblema do Samu 192, medindo 
07 cm X 11 cm. Manga Esquerda: 
Bandeira (Logomarca) de Santa Catarina, 
medindo 07 cm X 11 cm, com os dizeres 
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Santa Catarina abaixo da logomarca, em 
bordado branco; logo acima será 
bordada na cor branca o local do SAMU 
(Macrorregião). Costas: Emblema do 
Samu 192, medindo 15 cm X 25 cm, logo 
acima será bordado na cor branca a 
função do servidor. 

4 15 Bota Padrão SAMU - Borzeguim de alta 
performance, sem cadarço, com zíper 
lateral, confeccionado em couro 
hidrofugado, forrado internamente em 
tecido poliamida de rápida dispersão e 
transpiração, completamente respirável, 
com acolchoado na parte superior do 
cano em napa vestuário 6/8 linhas. 
palmilha de montagem em não tecido e 
solado de borracha SBR com canaleta de 
blaqueação em toda sua lateral. Deverá 
conter um protetor de borracha na altura 
do peito do pé, na região do calcanhar de 
ambos os pés, haverá um refletivo em 
alta frequência, em alto relevo, no 
formato de boomerang, na cor 
prata/cristal. E no entorno do refletivo 
deverá ser colocado um borracha com 
estampas em 3 D costurada em todo seu 
contorno e na região do tornozelo deverá 
conter um protetor contra impactos em 
borracha 3D com símbolo oficial do 
SAMU, que deverá ser colado e 
costurado, com um diâmetro 
aproximado de 40 mm. 

- R$399,00 R$ 530,00 R$ 399,00 R$ 5.985,00 

5 15 Jaqueta Padrão SAMU - Jaqueta com 
capuz em nylon, confeccionada em 
tecido nylon resinado (dupla resina), 
impermeável que garanta proteção 
contra a chuva, cor azul marinho, forrado 
com matelassê em tecido 100% poliéster. 
Costurada com linha de poliéster de alta 
resistência. As costuras deverão receber 
processo de impermeabilização. A gola 
deve ser alta com capuz embutido. 
Bolsos: bolso interno no lado esquerdo 
na altura do tórax, medindo 16 cm altura 
x 15 cm largura com abertura superior 
livre. Na frente 2 bolsos tipo faca 
embutidos na parte inferior da jaqueta, 
na diagonal. Fechamento frontal com 
zíper da mesma cor do tecido, com lapela 
de 5,5 cm cobrindo o zíper em toda a 
extensão e fechada com velcro vertical. 
Faixas refletidas de 5 cm, na cor prata a 
luz do dia e cor refletida branca com 
largura de 50 mm, composto de lentes 
retrorrefletivas expostas de ângulo 
amplo, aderentes a um tecido durável 
com composição 65% poliéster e 35% 
algodão. Deve garantir alta visibilidade 
noturna, ser resistente à constantes 
lavagens domésticas e ser constituído de 
microesferas de vidro. Aplicação: deverá 
ser aplicado com costuras. Na frente e 

R$ 299,00 R$164,00 R$ 320,00 R$ 261,00 R$ 3.915,00 
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nas mangas: a aplicação deverá ser feita 
no tórax no sentido horizontal em toda a 
extensão do tórax, dando continuidade a 
faixa refletida das mangas na qual deve 
ser aplicada em toda circunferência. Nas 
costas: no sentido vertical, aplicada em 
cima das pregas, embutida na pala e se 
estender até a cintura onde será 
embutida. Bordados: os bordados 
deverão ser do tipo bordado cheio. 
Frente: no lado superior esquerdo, na 
altura do peito deverá ser bordado o 
logo do SAMU, versão vertical, medindo 
15 cm x 6,5 cm. Manda direita: 
logomarca do SAMU, versão vertical, 
medindo 12 cm x 8 xm. Costas: emblema 
do SAMU, versão vertical, medindo 22 
cm x 14,5 cm. 

6 20 Biriba com os dizeres "TÉC. 
ENFERMAGEM" - Com bordado 
personalizado em tecido azul marinho, 
com aplicação de velcro medindo 05 cm 
x 20 cm. 

- R$17,00 R$ 12,00 R$ 14,50 R$ 290,00 

7 20 Biriba com os dizeres "CONDUTOR" - 
Com bordado personalizado em tecido 
azul marinho, com aplicação de velcro 
medindo 05 cm x 20 cm. 

- R$17,00 R$ 12,00 R$ 14,50 R$ 290,00 

8 01 Biriba com os dizeres "COORDENADOR" 
- Com bordado personalizado em tecido 
azul marinho, com aplicação de velcro 
medindo 05 cm x 20 cm. 

- R$17,00 R$ 12,00 R$ 14,50 R$ 14,50 

9 02 Biriba com os dizeres "ENFERMEIRO" - 
Com bordado personalizado em tecido 
azul marinho, com aplicação de velcro 
medindo 05 cm x 20 cm. 

- R$ 17,00 R$ 12,00 R$ 14,50 R$ 29,00 

10 01 Kit mochilas Padrão SAMU nas cores 
verde, vermelho, azul e laranja – Bolsa 
vermelho, azul e laranja: Bolsa tipo 
mochila confeccionada em tecido do tipo 
cordura, nas dimensões mínimas de 30 
cm x 60 cm x 30 cm de altura, com 
abertura na parte superior em material 
do tipo ziper plástico resistente, com 
alças que passem por baixo do corpo da 
bolsa para aumentar sua resistência e 
com o logotipo do SAMU, conforme 
manual de aplicação, sobre a tampa 
superior da, com 2 repartições com 
bolsos e velcros de fixação. 
Bolsa verde: Bolsa tipo mochila para 
acondicionamento de medicamentos, 
confeccionada em tecido do tipo 
cordura, de tamanho 50 x 30 x 30 cm, 
com 2 repartições internas 
removíveis(fixadas com velcro), na cor 
verde com 27 bolsos em pvc resistente 
transparente, com bordos com costura e 
reforço. Fechamento dos bolsos internos 
com lapela e velcro. Face interna 
posterior da mochila com 6 bolsos de 
nylon resistente e bordos com costura e 

- R$ 1.413,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00  R$ 1.200,00 
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reforço e com abertura superior. Face 
interna anterior da mochila com 12 
presilhas em velcro para 
acondicionamento de soluções 
endovenosas, equipos de soro, etc.. 
Bolsa confeccionada em tecido do tipo 
cordura, nas dimensões mínimas de 30 
cm x 60 cm x 30 cm de altura, com 
abertura na parte superior em material 
do tipo ziper plástico resistente, com 
alças que passem por baixo do corpo da 
bolsa para aumentar sua resistência e 
com o logotipo do SAMU, conforme 
manual de aplicação, sobre a tampa 
superior da, com 2 repartições com 
bolsos e velcros de fixação, na cor verde 
conforme modelo. 

11 02 Ampolário Padrão SAMU - Organizador 
tipo estojo para acondicionamento de 
medicamentos, confeccionada em tecido 
do tipo cordura, de tamanho 20 x 15 x 08 
cm, na cor verde com 06 bolsos em pvc 
resistente transparente, com bordos com 
costura e reforço. Fechamento dos 
bolsos internos com lapela e velcro. 
Estojo com abertura na parte superior 
em material do tipo ziper plástico 
resistente que possibilite a colocação de 
velcro, com o logotipo do SAMU, 
conforme manual de aplicação, sobre a 
tampa superior, na cor verde conforme 
modelo. 

- R$ 112,00 - R$ 112,00 R$ 224,00 

12 12 Bolsão de perna Padrão SAMU - 
Confeccionada em tecido tipo cordura, 
tamanho 32 cm x 40 cm x 03 cm, com 
seis bolsos, sendo cinco com zíperes e 
um com velcro. Parte frontal com 
logotipo do SAMU conforme manual de 
aplicação na cor azul marinho. 

- R$ 96,00 - R$ 96,00 R$ 1.152,00 

Valor Total R$ 24.414,40 
 

 

Corpo de Bombeiros de São Joaquim/SC 
Item Qtd Descritivo Funcional 

Uniformes 
profissionais(Valo

r Unitário) 

Cordeiro 
Confecções(V
alor Unitário) 

Guerra 
Urbana(Valor 

Unitário) 

Média 
Unitária 

Média Total 

13 30 Calça operacional masculina padrão 
CBMSC 

R$ 120,00 R$ 110,00 R$ 120,00 R$ 116,66 R$ 3.499,8 

14 30 Camisa operacional (gandola) masculina 
padrão CBMSC. Com bandeiras, biriba e 
distintivos inclusos. 

R$ 198,00 R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 186,00 R$ 5.580,00 

15 15 Cobertura bico de pato operacional 
padrão CBMSC 

R$ 54,90 R$ 30,00 R$ 55,00 R$ 46,63 R$ 699,45 

16 30 Camiseta vermelha gola redonda padrão 
CBMSC com nome serigrafado 

R$ 39,00 R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 38,00 R$ 1.140,00 

17 60 Cobertura Operacional para bombeiro 
comunitário 

R$ 54,90 R$ 30,00 R$ 55,00 R$ 46,63 R$ 2.797,80 

18  60 Calça Operacional para bombeiro 
comunitário 

R$ 105,00 R$ 110,00 R$ 108,00 R$ 107,66 R$ 6.459,60 
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19 60 Camiseta Manga curta para Bombeiro 
comunitário 

R$ 39,00 R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 38,00 R$ 2.280,00 

20 60 Gandola Operacional para Bombeiro 
comunitário 

R$188,00 R$ 150,00 R$ 190,00 R$ 176,00 R$ 10.560,00 

Valor Total R$ 33.016,65 

 

Policia Militar de São Joaquim/SC 
Item Qtd Descritivo Funcional 

Uniformes 
profissionais 

Recrutas 
Com. de 
Artigos 

Militares 

Guerra 
Urbana 

Valor 
Médio 

Valor Total 

21 28 Calça operacional masculina rádio 
patrulha, caqui. Modelo PMSC 

R$ 245,00 R$ 238,00 R$ 219,00 R$ 234,00 R$ 6.552,00 

22 06 Calça operacional feminina rádio 
patrulha, caqui. Modelo PMSC 

R$ 245,00 R$ 238,00 R$ 219,00 R$ 234,00 R$ 1.404,00 

23 26 Camisa tipo combat shirt uniformes 
praças masculino. Modelo PMSC 

R$ 190,00 R$ 199,00 R$ 169,00 R$ 186,00 R$ 4.836,00 

24 02 Camisa tipo combat shirt uniforme – 
Ofíciais, masculino. Modelo PMSC 

R$ 190,00 R$ 201,00 R$ 169,00 R$ 186,66 R$ 373,32 

25 06 Camisa tipo combat shirt uniforme 
praças feminino. Modelo PMSC. 

R$ 190,00 R$ 185,00 R$ 169,00 R$ 181,33 R$ 1.087,98 

26 17 Insígnia emborrachada tipo bucaneira. 
Modelo PMSC 

R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 4,66 R$ 79,22 

27 01 Insígnia emborrachada para 1º Tenente. 
Modelo PMSC. 

R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 4,66 R$ 4,66 

28 02 Insígnia emborrachada para 3º SGT. 
Modelo PMSC. 

R$ 18,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 4,50 R$ 9,00 

29 01 Insígnia emborrachada para Cabo. 
Modelo PMSC. 

- R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 4,50 R$ 4,50 

30 13 Insígnia emborrachada para soldado. 
Modelo PMSC. 

- R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 4,50 R$ 58,50 

31 02 Insígnia/Divisa de tecido Rip Stop 
Operacional caqui para 3º SGT. Modelo 
PMSC. 

- R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 11,00 R$ 22,00 

32 01 Insígnia/Divisa de tecido Rip Stop 
Operacional caqui para Cabo. Modelo 
PMSC. 

- R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 11,00 R$ 11,00 

33 13 Insígnia/Divisa de tecido Rip Stop 
Operacional caqui para Soldado 1º 
classe. Modelo PMSC. 

R$ 18,00 R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 13,33 R$ 173,29 

Total R$ 14.615,47 

Total Geral R$ 72.046,52 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 O fornecimento dos itens se faz necessário tendo em vista a alta utilização dos uniformes pelos 

servidores causando por conta disso grande desgaste dos mesmos  

 

3. VALOR ESTIMADO 

3.1 O valor estimado máximo do presente termo foi apurado com 03 (três) orçamentos fornecidos 

para os itens 1, 3 e 5, dois orçamentos para os itens 2, 4, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31 e 32, um 

orçamento para os itens 10,11 e 12, utilizando como calculo a média, totalizando o valor de R$ 

72.046,52 (setenta e dois mil e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). 
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4. DAS AMOSTRAS  

4.1 Deverá apresentar amostras no dia da licitação: 

LOTE 01 E LOTE 05: As empresas deverão apresentar amostra de tecido, das costuras e 

acabamentos, e também objetos já produzidos pela empresa. 

4.2 Deverá apresentar amostra em um prazo de até 10 (dez) dias úteis da data do certame: 

LOTE 02: A proponente deverá apresentar amostra em um prazo de até 10 (dez) dias úteis da data 

do certame todos conforme anexo IV: 

a) item 13 no tamanho 44; 

b) item 14 no tamanho nº 02;  

c) item 15;  

LOTE 03: A empresa vencedora deverá apresentar amostra em um prazo de até 10 (dez) dias úteis 

da data do certame dos itens: 21,22, 23, 24 e 25 conforme anexo V. 

a) Apresentar juntamente com as amostras relatório de Ensaios Original que atendam as normas: 

NORMA 20/13 e 20ª/14 da AATCC; 

NORMA NBR 10591/08; 

NORMA NBR 13216/94; 

NORMA NBR 10588/2015; 

ABNT NBR 12546/2017;  

NORMA NBR 11912/16; 

NBR ISO 105 E04/14; 

NBR ISO 105 B02/19; 

NBR ISSO 105 X 12/19; 

NORMA ISO 12945-1/2000; 

NORMA 173/2009 da AATCC, e/ ou normas vigentes.  

LOTE 04: A empresa vencedora deverá apresentar amostra em um prazo de até 10 (dez) dias úteis 

da data do certame dos itens: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 conforme anexo V. 

a) Apresentar juntamente com as amostras dos itens 31, 32 e 33 relatório de Ensaios Original que 

atendam as normas: 

NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC; 

NBR 10588/88 

NBR 10591/08 

NBR 13216/94 

NBR 11912/01 

NBR 12546/91 

ASTM D 3512/10 

NBR ISO 105 E04/09 

NBR ISO 105 X -12/07 

NORMA 61 IVA da AATCC 

NORMA ISO 105B02/07 

NORMA 173/92 da AATCC. 
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5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1 Os itens recebidos e que serão realizados deverão estar de acordo com a autorização de 

fornecimento, incluindo a nota fiscal com todas as especificações. 

5.2 Os itens serão recebidos em sua respectiva instituição. 
5.3 A administração rejeitará, em todo ou em parte, os produtos em desacordo com a proposta 

5presentada e itens constantes neste termo de referência. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

6.1 Entregar o material e realizar os procedimentos em perfeitas condições; 

6.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Saúde, inerentes ao 

objeto da presente licitação. 

6.3 Comunicar a Sec. Municipal de Saúde, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação; 

6.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

6.6 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

7.2 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

8.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 

de difícil ou impossível reparação. 
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9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 

ciência à Administração; 

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

9.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Conforme Contrato.  

 

11. CONSIDERAÇÕES 

Fiscal do Contrato: Paula Ferreira Mattos 

Fiscal do Contrato: Guilherme Wildner Wolf 

Fiscal do Contrato: Guilherme Dall Igna de Oliveira 

Vigência do Contrato: 12 Meses 

 

Projeto Atividade 2.059 – Dotação 25 – Recurso 5038 – SAMU; 

Projeto Atividade 2.015 – Dotação 28 – Recurso 5100 – Manutenção do Convenio de Rádio 

Patrulha com a Policia Militar;  

Projeto Atividade 2.016 – Dotação 30 – Recurso 5000 – Corpo de Bombeiros do Município de São 

Joaquim. 

 

Gestora de Contratos: Andréa Neves de Souza. Matrícula nº 11004. 

 

 

 

São Joaquim, 14 de julho de 2021. 

 

 

 


