
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Rua 25‐A, esquina com Av. República do Líbano, 
Setor Aeroporto – Goiânia – GO  
CEP: 74070‐150 – Tel.: 55 62 3524‐2635 
Semas07@gmail.com

Processo BEE 26354/2020 

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Diante da necessidade do contrato de Aquisição de Equipamento de 
Proteção Individual – EPI (macacão de trabalho de manga longa, protetores de sapato e óculos de 
segurança), com especificações e certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, 
para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, na Administração e 
Manutenção dos Cemitérios Municipais. Considerando a Pandemia da Covid – 19 e suas 
precauções. Considerando ainda o Parecer nº 943/2020 da Advocacia Setorial/ SEMAS e o 
Parecer nº 223/2020 da PGM, favoráveis contido nos autos, DECLARO, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, conforme o Art. 4º da Lei Emergencial da Pandemia nº 13.979/2020 e o 
AUTORIZO DA CONTRATAÇÃO da empresa Kapitão América – Equipamentos de Segurança 
Comércio e Indústria LTDA, inscrita no CNPJ 00.496.983/0001-07, para o fornecimento de 3.550 
unidades de macacões de trabalho de manga longa, 3.000 protetores de sapato e 200 óculos de 
segurança, sendo o valor unitário de cada macacão é de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), valor 
unitário de cada protetor de sapato é de R$ 0,36 (trinta e seis centavos) e o valor unitário de cada 
óculos de proteção é de R$ 7,00 (sete reais) e o valor integral de 3.550 unidades dos macacões é 
de R$ 173.950,00 (cento e setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais),  o valor integral de 
3.000 unidades dos protetores de calçados é de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) e o valor integral 
de 200 unidades dos óculos de proteção é de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e o valor 
global de R$ 176.430,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e trinta reais), em uma entrega 
única. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

               Goiânia, 26 de junho de 2020. 

       Mizair Jefferson da Silva 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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