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Edital da CONCORRÊNCIA Nº 02/2022
I – Regência Legal:

Órgão Interessado/ Setor:

Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

II – Modalidade:

Processo Administrativo nº.

CONCORRÊNCIA N 02/2022

0128/2022

III – Tipo de Licitação:

Forma de Execução:

Menor Preço Global

Empreitada por peço global.

O

Custo de Reprodução
O custo de reprodução deste Edital será de R$ 1,00 por
Menor Preço Global
página impressa
V – Objeto:CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
IV – Critério de julgamento:

construção de 01 (uma) Creche, no Distrito Coronel Octaviano Alves, no município de Lençóis/BA. CONVÊNIO Nº
162/2022 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEC/LENÇÓIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO PROJETO.
O.

VI - Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e início da abertura
dos envelopes:
Data: 16 de setembro de 2022
Horário: 09h00min
Local: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS. (SETOR DE
LICITAÇÕES).
Dotação orçamentária:
ORGÃO 2.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 12.365.0004.1.007 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA PROJETO
ELEMENTO DE DESPESA:. 4.4.90.51.00 95 Obras e Instalações
Prazo de Vigência do Contrato:
Garantia Exigida:
18 (dezoito) meses

1% (um por cento) do valor do Objeto desta Licitação

Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO PRESTADOS PELA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DIARIAMENTE, DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN E DAS 13H00MIN ÀS 16H00MIN, NO ENDEREÇO: Praça Nossa Senhora
da Vitória, nº 01, Centro, Lençóis – BA.
O EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PELO SITE
www.lencois.ba.gov.br/Site/DiarioOficial (75) 3334-1121 ouwww.lencois.ba.gov.br/Site/DiarioOficial e e-mail licitacaopmlencois@gmail.com
TODAS AS DECISÕES E COMUNICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, INCLUSIVE O JULGAMENTO FINAL CLASSIFICATÓRIO SERÁ ANUNCIADO
EM SESSÃO PÚBLICA OU ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS - BAHIA QUE PODERÁ SER CONSULTADO,
TAMBÉM, ATRAVÉS DO SITE: www.lencois.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.

WENILSON DIAS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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VII - A Comissão Permanente de Licitação designada pelo decreto n.º 05/2022, leva ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e
alterações, realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo "Menor Preço",
sob o regime de empreitada por preço global, construção de 01 (uma) Creche, no Distrito
Coronel Octaviano Alves, no município de Lençóis/BA. CONVÊNIO Nº 162/2022 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEC/LENÇÓIS, tudo conforme Edital e
seus anexos.
7.1- Constitui objeto desta Licitação: contratação de empresa de engenharia para construção de
01 (uma) Creche, no Distrito Coronel Octaviano Alves, no município de Lençóis/BA. CONVÊNIO Nº
162/2022 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEC/LENÇÓIS, tudo conforme
Edital e seus anexos.
7.2. A contratação com a (s) empresa (as) vencedora (as) obedecerá às condições constantes da
Minuta do Contrato de Prestação de Serviços, Anexo I deste Edital;
7.3. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este certame realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da
Prefeitura Municipal de LENÇÓIS-Ba que se seguir.
VIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
8.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que cujo ramo de atividade esteja compatível com
o objeto licitado, não sendo admitida a participação de:
a) consórcios;
b) empresas declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar por qualquer
órgão da Administração Pública direta e indireta;
c) É vedada a participação direta e indiretamente de Servidor ou Dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação. (Art. 9º, Inciso III e seus Parágrafos);
8.2. Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de
documento de identificação pelo Licitante, do instrumento público de procuração ou instrumento
particular pelo Representante Legal e documento de identidade ou cópia do contrato social, no
caso de sócio da empresa.
8.3 CONSIDERANDO as medidas necessárias de prevenção e controle para o enfrentamento do
COVID-19, será admitido o acesso a sala da sessão, de apenas 01 (um) representante para cada
empresa licitante, onde o mesmo deverá obrigatoriamente está usando máscara de proteção
respiratória.
IX - DO CREDENCIAMENTO:
a) A licitante que quiser se pronunciar durante as reuniões desta Comissão Permanente de
Licitação deverá se credenciar na forma do disposto abaixo;
b) A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem seus
documentos na ordem em que estão listados neste edital, devidamente numerados por página
(inferior/direita) e com perfuração lateral de dois furos para fins de arquivamento. A falta de
numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a falta de rubrica nas folhas será suprida pelo
representante credenciado ou, na falta deste, por membro da Comissão Permanente de Licitação,
na sessão de abertura do respectivo Envelope, nos termos do presente Edital;
c) Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante,
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou proposta;
d) Entende-se por documento credencial:
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I - Documento de Identificação e contrato social e/ou alterações consolidadas, quando a pessoa
credenciada for sócia da empresa licitante;
II - Procuração da licitante ou credencial (anexo II) indicando os dados do presente certame com
poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação
com firma reconhecida, devendo obrigatoriamente vir acompanhado do contrato social e/ou as
respectivas alterações consolidadas, bem como do documento de identificação do representante
legal ou sócio administrador;
III - Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
a) O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação
no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;
b) A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome, devendo participar
somente como ouvinte;
c) Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão simplificada
expedida pela Junta Comercial, essa e as demais certidões que não possuírem prazo de validade
nem legislação específica, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias consecutivos de antecedência da data prevista para abertura da Licitação, nos termos da
Instrução Normativa, nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de
Registro de Comércio–DNRC, exigida somente para micro empresa e empresa de pequeno porte
que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se
beneficiar dom tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto
na Lei Complementar nº123, de 14/12/2006;
d) Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela
Comissão;
e) Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à Comissão
Municipal de Licitação dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas
recebidas intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de
terceiros;
f) Apresentação da Declaração de conhecimento do Edital e das exigências (Anexo III).
g) Qualquer questão referente a habilitação não será analisada no ato do credenciamento.
h) Para o credenciamento o licitante deverá limita-se apenas ao que está sendo solicitados,
documentos adicionais não terão nenhuma relevância além daquelas necessárias para credenciar
a empresa.
X. DA HABILITAÇÃO.
10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
10.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou
alterações consolidadas, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de
eleição dos seus administradores, devidamente publicados, e no caso de Sociedades Civis, inscrição
do Ato Constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Ou, decreto de autorização,
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
10.1.3. Declarar por escrito, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo de
habilitação, nos termos do Art. 32 § 2 da Lei. 8666/93.

10.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTAS:
10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJMF);
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10.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Licitante, apresentados, dentro dos prazos de validade, os seguintes documentos:
a. FEDERAL – Certidão Quanto à Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos Federais;
b. ESTADUAL – Certidão Quanto à Dívida Ativa do Estado e Certidão de Quitação de Tributos
Estaduais;
c. MUNICIPAL – Certidão Quanto à Dívida Ativa do Município e Certidão de Quitação de Tributos
Municipais;
9.2.3. Certidão Negativa de Débito com a Previdência Social – CND, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguro Social – INSS;
10.2.4. Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
10.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal
Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art.
29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
10.2.6. Certidão Negativa de Improbidade Administrativa do licitante e dos sócios;
10.2.7. Certidão Negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da União)
da empresa licitante e dos sócios;
10.2.8. Declarar o cumprimento do disposto no inciso V do Art. 27º, da Lei nº 8.666/93;
10.2.8.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado, em caso de restrição e comprovado o
devido enquadramento a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, na forma
do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de registro da licitante e do (s) seu(s) responsável (is) técnico(s) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas
(CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicilio da
licitante, dentro do prazo de validade e com os dados cadastrais atualizados junto ao órgão;
b) Comprovação da capacidade técnica-operacional, em nome da empresa licitante, mediante
apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado devidamente identificada, em nome do profissional, relativo à execução
de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitação: será exigido as quantidades mínimas de parcelas de relevância,
conforme abaixo:
Item
1
2
3

Descrição do Serviço
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, COM VÃO A PARTIR
DE 20 METRO
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU
CERÂMICA

Uni
M²
KG

Exigido
814,00
5.478,94

M²

1.924,00

c) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-Profissional),
na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível superior ou outro (s) reconhecido (s)
pelo CREA ou CAU, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidão(oes) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, que não a própria licitante (CNPJ diferente), serviços com características técnicas similares
as do objeto da presente licitação;
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d) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o número
de registro e a qualificação civil e contrato de trabalho; No caso de vínculo societário: ato
constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente,
do domicílio ou sede do licitante; No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação
de serviço com firma reconhecida, juntamente com a ART de cargo/função; ou declaração de
compromisso futuro emitida pela empresa em nome do profissional técnico que será responsável
caso venha a vencer o certame;
e) Comprovação da Empresa Licitante possuir Profissional Técnico em Segurança do Trabalho e/ou
Pós Graduado em Segurança do Trabalho, conforme determina a NR 04, mediante apresentação
de documento comprobatório do vínculo trabalhista, contrato de prestação de serviços com firma
reconhecida ou declaração de compromisso futuro emitida pela empresa em nome do profissional
técnico que será responsável caso venha a vencer o certame; devendo ser apresentada na data do
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, bem como a comprovação de formação
técnica do profissional;
f) Declaração individual com firma reconhecida dos membros componentes da equipe técnica
(engenheiro civil e/ou arquiteto) autorizando sua indicação e responsabilidade para realização dos
serviços;
g) Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre admitida a
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior;
h) - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, reservando a esta comissão o direito de solicitá-los, quando necessário;
i) O(s) detentor(s) do(s) Atestado(s) Técnico(s) comprobatório(s) deverá (ão), obrigatoriamente,
ser indicado(s) como responsável (eis) técnico(s) pela eventual execução da(s) obra(s);
j) ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, relativo ao exercício do ano corrente, expedido pelo
órgão municipal da sede da licitante; l) Visando garantir os princípios elencado na Lei 8.666/93,
art.3, será inabilitada as licitantes, quando constatado vínculo entre o mesmo responsável técnico
– Engenheiro Civil ou Arquiteto e/ou o mesmo técnico de segurança.
l) RELAÇÃO EXPLICITA E DECLARAÇÃO FORMAL DA DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO.
9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. Os
licitantes apresentarão, conforme o caso, publicação do balanço ou cópia reprográfica das páginas
do Livro Diário onde foram transcritos o balanço e a Demonstração de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial. Estes
documentos deverão conter as assinaturas de pelo menos um sócio-gerente, e do contador
responsável através do selo com aposição do Selo “CRP”, com comprovante de quitação e
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado onde os mesmos foram
efetuados.
9.4.2. Comprovante de GARANTIA DE PROPOSTA, na forma prevista no inciso III do artigo 31 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, na importância de 1% (um por cento) do valor do Objeto
desta Licitação que é de R$ 36.900.94 ( Trinta e seis mil, novecentos reais e noventa e quatro
centavos), em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, caso seja em espécie, o valor será
depositado em conta indicada para tal finalidade, através de uma das modalidades previstas no
art. 56 § 1º, da Lei Federal 8.666/93;
9.4.3. A garantia dos Proponentes lhes serão devolvidas após a homologação do processo
licitatório, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após requerimento do interessado;
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9.4.4. Em caso de garantia ser ofertada mediante apólice de seguro-garantia, esta deve
obrigatoriamente vir acompanhada do respectivo pagamento da taxa da seguradora no momento
do certame;
9.4.5. A garantia para licitar deverá ser substituída pela “licitante vencedora” em garantia de
execução contratual, para assinatura do contrato, na importância de 5% (cinco por cento) do valor
contratual, com fulcro no art. 56 § 2º, da Lei Federal 8.666/93;
9.4.6. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, e insolvência
expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual,
com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização
da licitação;
9.4.7. A não apresentação de quaisquer documentos de habilitação, item 09, importará na
imediata inabilitação da licitante.
X - DECLARAÇÃO QUE VISTORIOU O LOCAL DA OBRA:
10.1. A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e
localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS se desobriga de fornecer água, energia elétrica ou quaisquer
outros serviços à CONTRATADA. A LICITANTE deverá apresentar documento afirmando que
conhece as condições para a execução dos serviços.
10.2.1 A visita deverá ser realizada exclusivamente pelo responsável técnico da empresa –
engenheiro civil e/ou arquiteto ou ainda pelo representante legal (sócio
administrador/empresário) devendo obrigatoriamente se identificar no ato da visita, mediante
apresentação de contrato social e/ou alterações consolidadas e/ou contrato de prestação de
serviços e carteira profissional do CREA e/ou CAU;
10.3.2. A licitante interessada poderá optar pela apresentação de declaração formal de pleno
conhecimento, com firma reconhecida das condições e peculiaridades do serviço objeto do
certame assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico, para atender a realização
de Vistoria conforme os precedentes constantes dos Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008,
2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenário do Tribunal de Contas da União /TCU, conforme modelo
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO FUTURO, Anexo X
XI - ENVELOPE No 01
11.1 Os documentos do ENVELOPE No 01, deverão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do original para ser autenticada pela equipe de apoio.
11.2 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior
rapidez durante a conferência e exame correspondente. Os documentos complementares deverão
ser colocados no final da pasta, após os documentos exigidos no Edital.
XII - FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA:
12.1. O Licitante deverá submeter a proposta (Envelope 02) em 01 (uma) via, se for feita através
de formulário próprio, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas e conterão:
I) razão social e endereço do licitante com indicação do nº do telefone;
II) número do CNPJ/MF;
III) orçamento completo e detalhado contendo os preços unitários e global da proposta, em
algarismo e por extenso de todos os serviços, incluindo as despesas com a mobilização,
desmobilização e instalação do canteiro;
IV) - Planilha(s) de composição de custos unitários, constando obrigatoriamente os quantitativos
de material e mão-de-obra, bem como a composição dos Encargos de Leis Sociais e BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas) cabendo ao licitante atender aos salários e benefícios da mão
de obra em conformidade com o acordo coletivo de trabalho da categoria;
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V) incluir todos os impostos, taxas, seguros e outros encargos incidentes, e que serão devidos pelo
licitante vencedor em decorrência da celebração do Contrato, ou por qualquer outro motivo,
deverão ser incluídos nos preços e no preço total da proposta submetida pelo Licitante;
VI) Cronograma físico e financeiro;
VII) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua
apresentação;
VIII) A proposta deverá ser datilografada ou digitada, datada e assinada na última folha, e
rubricadas as demais pelo licitante ou pessoa(s) devidamente autoriza(s) a contrair obrigações em
nome do licitante;
12.2. A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições deste EDITAL,
sujeitando o Licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93;
I) Planilha de "Preços Unitários e Global", conforme modelo constante do Anexo I, preenchendo
os campos destinados aos preços unitários propostos escritos em algarismos arábicos, e calculados
os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de
tarefa ou serviço. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor
preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo § 3º do artigo 44, bem como o inciso II, do
artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;
II) Apresentação da composição de preços unitários de todos os serviços apresentado com
estipulação do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) encargos sociais bem como apresentar os
percentuais adotados;
III) Apresentar a tabela de cálculo final do BDI;
IV) As planilhas, composições de preços e de BDI deverão ser assinadas por profissional habilitado
com número da inscrição no CREA/BA e demais exigências contidas na Lei 5.194/66; V) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta;
V) Composição do BDI. Na composição do BDI deverão ser observadas as disposições contidas na
Nota Técnica nº 4/2013/STF e Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário. Na composição do BDI as
licitantes deverão considerar legislação em vigor atinente ao caso; As empresas licitantes optantes
pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006 e alterações. A composição de
encargos sociais não deverá incluir gastos relativos às contribuições que essas empresas estão
dispensadas de recolhimento.
VI) A sessão poderá ser suspensa para análise das planilhas de custos e demais planilhas que serão
analisadas pelo Engenheiro Civil e/ou arquiteto do Município de LENÇÓIS no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis.
XIII - ABERTURA E AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:
13.1. A Comissão Permanente de Licitação, no dia, hora e local fixados no preâmbulo, em reunião
pública, na presença dos Licitantes, adotará o seguinte procedimento:
a) Identificação dos representantes das empresas Licitantes através de procuração/credencial
acompanhada de cópia autenticada do contrato social, bem como, cópia autenticada de CPF e RG
que comprove que o outorgante e outorgado tenham poderes para representar a empresa ou, no
caso de sócio, apresentação do contrato social e suas alterações em original ou cópia autenticada
acompanhado dos documentos de identificação;
b) Procederá o recebimento dos Envelopes 01 - Documentação e 02 – Proposta de Preços;
c) A abertura dos envelopes (01), contendo a documentação de habilitação, podendo a Comissão,
caso julgue conveniente, suspender a reunião para analisar os documentos e proceder às
diligências ou consultas, caso julgue necessário, marcando nova data e horário para
prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos Licitantes;
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d) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo
as propostas lacradas deverão ser devidamente rubricados pelos membros da Comissão e pelos
Licitantes presentes à reunião, ficando de posse da Comissão até julgamento da habilitação;
e) A Comissão manterá em seu poder as propostas dos Licitantes inabilitados, com os envelopes
devidamente rubricados e lacrados. Após o término do período recursal ou ocorrendo desistência
em interpor recurso, expresso em Ata assinada pelo(s) Licitante(s) ou outro documento que
manifeste tal intenção, as proposta(s) será (ão) devolvida(s) ao(s) Licitante(s) inabilitado(s);
f) Se nenhum dos participantes manifestarem interesse em interpor recurso, será procedido a
imediata abertura dos envelopes (02);
g) Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos da habilitação e proposta serão
lavradas atas circunstancia das que mencionarão todos os Licitantes, as propostas apresentadas,
as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento
desta licitação, devendo as atas serem assinadas pelos membros da Comissão e por todos os
Licitantes presentes.
XIV - DO CONTRATO
14.1. A Prefeitura Municipal de LENÇÓIS convocará a licitante vencedora para assinar o “Termo de
Contrato”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de convocação, que poderá
ser feita de forma comitente com o ato de adjudicação, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93;
14.2. Na hipótese de a licitante vencedora não assinar o contrato no prazo e nas condições
estabelecidas, a CONTRATANTE poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, de conformidade com o § 2º, do art. 64 da lei n.º 8.666/1993;
14.3. Como condição para celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá manter durante
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.4. A empresa vencedora é responsável por danos causados à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo por ocasião do cumprimento do contrato, obrigando-se a
indenizar qualquer prejuízo causado;
14.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da licitante vencedora farão
parte integrante do Contrato a ser firmado entre as partes;
14.6. O prazo para a execução do serviço será de 10 (dez) MESES, a contar da ordem de início dos
serviços, que será dada pelo Prefeito Municipal de LENÇÓIS;
14.7. Valor global estimado da obra é de R$ 3.690.094,40 (três milhões, seiscentos e noventa mil,
noventa e quatro reais e quarenta centavos).
XV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
15.1. Das obrigações da Contratada.
15.2 - Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra,
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela
Contratada em todas as vias, ficará em poder da PREFEITURA após a conclusão das obras/serviços.
XVI - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:
16.1. No ato da assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá fornecer garantia de execução,
em conformidade com o art. 56 da Lei nº 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor
global do Contrato.
16.2. A garantia de execução deverá estar expressa na moeda proposta, e deverá ser uma das
seguintes formas:
a) Caução em dinheiro ou Título da dívida pública atualizado no exercício por profissional
qualificado.
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b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
16.3 – A garantia/caução deverá ser constituída até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à
assinatura
do Contrato, no valor total de 5% (cinco por cento) do seu valor global. Em favor da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LENÇÓIS, a ser depositado EM AGENCIA E CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA
SECRETARIA DE FINAÇAS DE LENÇÓIS – BA.
16.4. Quando efetuada a garantia na modalidade caução em títulos da Dívida Pública, deverá ser
apresentada à cotação dos mesmos em Bolsa de Valores do País, com data posterior a publicação
deste Edital. Se em seguro garantia o prêmio deverá estar quitado.
XVII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
17.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado, de acordo com as etapas realizadas no
cronograma físico-financeiro, apresentado em comum acordo com a fiscalização e a empresa
vencedora, e o pagamento devido ao contratado será efetuado através de crédito em conta
bancária, com base na apresentação da Nota Fiscal/Fatura juntamente com as medições
devidamente atestadas pela Secretaria de Infraestrutura de LENÇÓIS, após 08 (oito) dias úteis;
17.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento
na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a Proponente que assim o
fizer.
XVIII – REAJUSTAMENTO:
18.1. Em decorrência da vigência da nova base da política monetária do País, a partir de 1º de julho
de 1994, com a implantação da atual moeda, o REAL (R$), a ocorrência de qualquer reajustamento
de preço estará condicionada eventualidade de virem a ser editados, e passarem viger, dispositivos
legais específicos.
XIX - DO REGIME E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
19.1. O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Global;
19.2. Competirá à Secretaria de Infra-Estrutura, proceder a fiscalização e o acompanhamento da
execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.
XX - SANÇÕES/ INADIMPLEMENTO:
20.1. O Contratado sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de
sansões civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0.3% (três décimos por cento) ao dia, até o
30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor das medições relativas às etapas da Obra, que estiverem
em atraso, segundo o cronograma físico-financeiro aprovado;
20.2. Se o contratado der causa, por cinco vezes, à aplicação da penalidade prevista no item 21.1,
poderá ser suspenso, temporariamente, de participar em licitação e impedido de contratar com a
Administração, na forma do inciso III do artigo 87 da Lei 8666/93 e as suas alterações;
20.3. Poderá, ainda, ser aplicada ao contratado pela Administração as sanções previstas na art. 87,
I, III e IV da Lei 8666/93 e as suas alterações, no caso de inexecução total ou parcial do contrato;
20.4. Poderão, também, ser aplicadas às empresas ou profissionais que pretendem participar ou
participem desta licitação, as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93 e as
suas alterações, em qualquer das hipóteses previstas no artigo 88 do citado diploma legal.
XXI - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO:
21.1. Trata-se de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo “MENOR PRECO GLOBAL”
enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b e e art. 45, § 1o,
inciso I, todos da Lei nº 8.666/93.
XXI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DESEMPATE:
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22.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA e seus
Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global;
22.2. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos
os itens da planilha de preços apresentada;
22.3. A Comissão de Licitação verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
22.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta;
22.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos;
22.6. A Comissão de Licitação verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederse-a a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para
o fim de aplicar- se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
no 8.538, de 2015;
22.7. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
22.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da
comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser
escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório;
22.9. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior;
22.10. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocara os licitantes para que
compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro
poderá reduzir a oferta;
22.11. E reconhecida a prioridade da contratação da empresa local, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor preço valido, conforme autoriza o art. 48, § 3o da lei Complementar nº 123/06,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014;
22.12. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não
havendo êxito na aplicação deste, prevalecera a classificação inicial;
22.13. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
22.13.1. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
22.13.2. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;
22.14. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
XXIII - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS:
23.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso
a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do
julgamento das propostas, anulação ou revogação desta CONCORRÊNCIA;
23.2. Para efeito do disposto no § 5o do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada
de Preço com vista franqueada aos interessados;
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23.3. Interposto, o recurso será comunicado as demais licitantes que poderão impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias uteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente
de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, reconsiderar a sua decisão ou faze-lo subir,
devidamente informado, ao Prefeito Municipal;
23.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes a defesa da licitante que pretender
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio;
23.5. O recurso interposto deverá ser comunicado a Comissão Permanente de Licitação, logo após
ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal;
23.6. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal por intermédio do Presidente da Comissão de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade;
23.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
XXIV- DA ADJUDICAÇÃO:
24.1. A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada a uma única empresa,
depois de atendidas as Condições desta CONCORRÊNCIA.
XXV – DA HOMOLOGAÇÃO:
25.1. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugna-lo no mesmo prazo;
25.2. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhara o procedimento licitatório para homologação
do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor;
25.3. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi
adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e
lavrada em ata;
25.4. O resultado do certame será divulgado em Ata, no Portal de Acesso a Informação ou através
do Diário Oficial do Município, conforme previsão neste Edital.
XXVI - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS:
26.1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo I a
II deste Edital, serão resolvidas pela Prefeitura Municipal de LENÇÓIS-BA;
26.2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços
constantes das Especificações Técnicas;
26.3. A contratada ficara obrigada a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da Prefeitura
Municipal;
26.4. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico,
“container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.
XXVII - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO:
27.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, e as suas
alterações.
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XXVIII - DISPOSIÇÕES GERAIS:
28.1. Será o objeto desta licitação aceito como definitivo, após comprovação da totalidade e
qualidade dos serviços prestados, de acordo com o atestado específico, emitido pelo Contratante;
28.2. A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela qualidade,
correção, solidez e segurança do objeto contratual, nem tão pouco a ética profissional, pela
perfeita execução do contrato;
28.3. Os serviços objeto da contratação serão atestados por Comissão, especialmente, criada com
essa responsabilidade, nos termos da Lei nº 8666/93 com as alterações introduzidas pela Lei
8.883/94;
28.4. Não poderá ser mobilizado para o cumprimento do objeto do contrato, nenhum funcionário
ou servidor do Município;
28.5. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a
Comissão, se necessário modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação de novo
Aviso com restituição de todos os prazos exigidos em lei;
28.6. É facultada a Comissão em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em
inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
28.7. As despesas com a contratação para a prestação dos serviços licitados, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicados a saber:
ORGÃO 2.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 12.365.0004.1.007 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA PROJETO
ELEMENTO DE DESPESA:. 4.4.90.51.00 95 Obras e Instalações
28.8. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu
exemplar está devidamente completo e acompanhado dos anexos.
28.9. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
28.10. Os serviços serão executados dentro de elevado padrão técnico, conforme as especificações
da ABNT, e aprovados pela SEC.
28.11. Os quantitativos fornecidos no ANEXO I são estimados e poderão variar para mais ou para
menos sem que caiba à contratada o direito a qualquer reclamação ou indenização.
28.12. As quantidades de serviços serão autorizadas segundo as necessidades da SEOSP, e
particularizadas através de Ordem de Serviço, não existindo quantidade mínima por período de
tempo.
28.13. O valor global adjudicado, registrado no contrato, é estimado não constituindo para a
Contratante perante a Contratada nenhuma obrigatoriedade pela sua total utilização, e o
cronograma físico - financeiro será apresentado em comum acordo com a fiscalização da SEC.
28.14. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Comissão de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00
horas, na sede da Comissão, situada à Praça Nossa Senhora da Vitória, nº 01, Centro, Lençóis – BA,
pelo TELEFONE (75) 3334-1121 ouwww.lencois.ba.gov.br/Site/DiarioOficial e e-mail
licitacaopmlencois@gmail.com.

LENÇÓIS-BA, 12 de agosto de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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Edital da CONCORRÊNCIA nº 02/2022.
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ
sob o nº XXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXs, Estado da Bahia, representado
neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, portador do RG
nº –--- e CPF nº ------, residente e domiciliado na Rua: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Bahia,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa: -----, daqui por diante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º -----, neste ato representado pelo
Senhor -----, brasileiro, (profissão), portador da Cédula de Identidade n.º ----- e CPF n.º ----, com residência na cidade de -----, na Rua -----, firmam, na presença de duas testemunhas,
que também o subscrevem, o presente TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS, que
constitui o instrumento destinado a, sob o égide das disposições da Lei n.º 8.666/93 de
21.06.93, resolvem celebrar o presente CONTRATO, autorizado pelo despacho constante
do Processo Administrativo, nº 0128/2022, na modalidade CONCORRÊNCIA nº 02/2022,
mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
01.01 - A presente contratação de empresa de engenharia para ............................., tudo
conforme Edital e seus anexos;
01.02 – A execução das Obras obedecerá aos termos do Edital de Licitação na Modalidade
CONCORRÊNCIA nº 02/2022 veiculado pela CONTRATANTE, e os Anexos a que o mesmo se
refere e que, juntamente com a Proposta da CONTRATADA, passam a integrar o presente
Contrato.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
02.01 – Analisar e aprovar qualquer detalhamento no Projeto;
02.02 – Manter, no local das obras, uma Equipe de Fiscalização chefiada por preposto
designado pela CONTRATANTE;
02.03 – Liberar a execução dos trabalhos através de ordem de serviços;
02.04 – Realizar, por sua Equipe de Fiscalização, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, a
medição das obras e serviços executados, entregando a CONTRATADA o respectivo
boletim de medição até o último dia do mês;
02.05 – Determinar as alterações do Cronograma Físico-Financeiro que visem assegurar a
perfeita adequação do andamento dos trabalhos às disponibilidades financeiras;
02.06 – Efetuar o pagamento das medições à CONTRATADA até, no máximo três dias úteis
do mês subsequente ao da apresentação das faturas;
02.07 – Liberar as áreas nas quais serão executados os serviços a cargo da CONTRATADA,
adotando todas as providências necessárias para que os ditos serviços se desenvolvam na
forma do quanto ajustado entre as partes.
3 - CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
03.01 - Proceder ao registro deste Contrato no CREA/BA, segundo as exigências da Lei
5.194/66 e da Resolução n.º 257/78 do CONFEA;
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03.02 – Providenciar a instalação do canteiro de obras, procedendo a preparação do
terreno, construção das instalações provisórias e ligação dos serviços públicos necessários,
tais como água e eletricidade, colocando em local visível placas metálicas, segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, com os dizeres por esta recomendados;
03.03 – Recrutar e manter o pessoal necessário à execução da Obra, especializado ou não,
assumindo todos os ônus, encargos, obrigações e responsabilidades de ordem trabalhista
e previdenciária;
03.04 - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste
Contrato, diretamente por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
03.05 - É de responsabilidade exclusiva e integral do (a) CONTRATADO (A) a utilização de
pessoal (profissional) para execução do objeto deste contrato, principalmente responsável
técnico para os serviços de engenharia, o Sr. ---------, CREA n° --------, conforme edital de
licitação, incluídos todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências
fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do
objeto desta licitação;
03.06 - Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA, com base nos
critérios estabelecidos no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8666/93, presta, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do presente termo, garantia em uma das
modalidades, no valor total de R$: ----- (-----), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato;
Parágrafo único. Na hipótese do item 03.04 desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter
pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da
pendência.
03.07 – Apresentar à CONTRATANTE, quando solicitada, relação do pessoal empregado na
obra bem como prova do cumprimento das obrigações que lhe incumbirem em razão da
execução da obra contratada relacionadas com INSS e FGTS e demais obrigações
trabalhistas do pessoal empregado na obra, sob pena de retenção dos pagamentos;
03.08 – Manter na quadra:
a) Uma equipe técnica de comprovada experiência, capaz de prestar todas as informações
e esclarecimentos solicitados pela Equipe de Fiscalização;
b) Instalações condizentes e condignas para o uso da Equipe de Fiscalização;
c) Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos, observado o cronograma de
utilização respectivo, somente podendo retirar qualquer unidade mediante prévia
autorização da
CONTRATANTE ou em caso de inadimplemento de obrigação a cargo desta;
03.09 – Dispor dos materiais, equipamentos e demais instrumentos necessários à
realização das Obras a que se refere o item 01.01, obrigando-se, para tanto, a arcar com
os fretes, seguros, tributos e quaisquer outras despesas vinculadas à disponibilidade dos
mesmos;
03.10 – Aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões
determinadas pela CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
global inicial do Contrato;
03.11 – Emitir, após ter recebido o Boletim de Medição mensal, as faturas
correspondentes às obras e serviços medidos, e, nas épocas próprias, faturas distintas
relativas a reajustamento previsto neste Contrato;
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03.12 – Retificar ou refazer as obras e serviços que venham a ser motivadamente
recusadas pela
Equipe de Fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE;
03.13 – Responder pelos danos ou prejuízos que a obra venha a sofrer, por ação ou
omissão comprovada de sua parte, até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE;
03.14 – Não subcontratar nem sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e serviços objeto
deste Contrato, salvo se autorizada por escrito pela CONTRATANTE;
03.15 – Entregar à CONTRATANTE, inteiramente concluídas as obras e serviços
estipulados, com as instalações em perfeito funcionamento, nos prazos definidos
contratualmente;
03.16 – Adquirir e manter na aguada um “Diário de Ocorrência” no qual se procederá ao
registro de ocorrência que interessem ao andamento das obras e serviços tais como:
a) Pela CONTRATADA:
- As condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
- As consultas a Equipe de Fiscalização ou a CONTRATANTE;
- Conclusões de etapas e obras e serviços;
- Escassez de materiais necessários aos trabalhos;
- Outras ocorrências relevantes que devam ser registradas.
b) Pela CONTRATANTE:
- Aprovação ou impugnação aos registros da CONTRATADA;
- Pareceres sobre o andamento dos trabalhos;
- Soluções das consultas formuladas pela CONTRATADA;
- Determinações adicionais às ordens de serviços e providências indispensáveis ao seu
cumprimento;
- Outras ocorrências relevantes.
4 - CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO:
04.01 – A execução das obras e serviços, objeto deste Contrato, está sujeita ao mais amplo
e total controle da CONTRATANTE, que o exercerá, principalmente, através de uma Equipe
de Fiscalização devidamente credenciada.
04.02 – Caberá à Equipe de Fiscalização, permanentemente, dar assistência técnica às
obras e serviços, solucionar problemas surgidos e, especialmente, os seguintes:
a) Acompanhar e inspecionar a execução dos trabalhos contratados, inclusive testando e
aprovando os materiais e a qualidade das obras e serviços realizados;
b) Aprovar, rejeitar e/ou sustar as obras e serviços que estiverem em desacordo com os
projetos, especificações e demais estipulações contratuais.
5 - CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E VIGÊNCIA:
05.01 – O início da vigência do presente contrato fica vinculado à data da assinatura do
mesmo, ou seja, por um período de 07 (nove) meses, a contar da data do recebimento da
Ordem de Serviço;
05.02 – O cronograma Físico-Financeiro poderá ser revisado no interesse da
CONTRATANTE ou em
caso de força maior;
05.03 – O prazo previsto para execução das obras poderá ser prorrogado em face de
qualquer das hipóteses previstas no Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93, em caso de conveniência
administrativa ou em
face da eventual descontinuidade de recursos financeiros.
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6 - CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO:
06.01 – O valor global deste contrato é de R$: --- (---------), de acordo com o resultado de
obras e
serviços, constantes das planilhas propostas pela CONTRATADA do CONCORRÊNCIA nº
02/2022;
06.02 – No cálculo do saldo contratual deduzir-se-ão as medições das obras e serviços a
preços iniciais, excluídas, para tal fim, as medições de reajustamento;
06.03 – As despesas do presente contrato de responsabilidade da CONTRATANTE, ocorrerá
a conta de seguinte rubrica orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROJETO ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
7 - CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO:
07.01 – O regime de execução das obras e serviços, objeto deste Contrato, é o de Empreitada por
Preço Global, com medição dos quantitativos efetivamente realizados para fins de quitação.
8 - CLÁUSULA OITAVA – MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E REAJUSTAMENTOS:
08.01 – A CONTRATANTE dará quitação à CONTRATADA mediante a apresentação de faturas
correspondentes às medições de obras e serviços executados, segundo os critérios técnicos de
aferição de quantitativos e aos preços constantes da Proposta oferecida na CONCORRÊNCIA nº
02/2022;
08.02 – A Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE efetuará mensalmente até o dia 20º (vigésimo)
dia de cada mês com a participação da CONTRATADA, a medição das obras e serviços executados,
emitindo, até o último dia do mês, o Boletim de Medição respectivo;
08.02.1 – Os resultados das medições serão lançados em Boletim de Medição, conforme os
quantitativos de obras e serviços apurados;
08.02.2 – Ocorrendo pequenas divergências nas medições apresentadas, as mesmas, desde que
não seja a final, serão aprovadas com as devidas ressalvas, e constituirão objeto de acerto na
medição subsequente;
08.02.3 – Nos preços contratuais já deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem
como os deveres e obrigações e encargos da contratação voltados à plena execução do objeto
respectivo;
08.03 – Quaisquer novos tributos ou encargos legais que venham a ser criados ou aumentados no
curso da execução do Contrato e que representem acréscimos nos preços ajustados, bem como
quaisquer novas incidências ou ocorrências que possam implicar no desequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato, incidentes a partir da data de apresentação das propostas, implicarão na
revisão dos preços respectivos;
08.04 – Acontecendo o inverso da previsão consignada no sub-item precedente, isto é, eliminação,
supressão e/ou diminuição de alíquotas, a partir da data desta Licitação, a CONTRATADA fará o
desconto cabível e proporcional nos seus preços, em favor da CONTRATANTE;
08.05 – A Equipe de Fiscalização poderá, em qualquer medição, dar cumprimento a modificações
adequadas a medição anteriormente feita;
08.06 – Os preços contratuais serão irreajustáveis pelo período de 1 (hum) ano a partir da data de
apresentação das Propostas de Preço. Após este período os mesmos serão reajustados, na mesma
proporção e periodicidade da variação verificada no índice da coluna 35 da FGV. Os preços serão
reajustados na forma da Lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste.
9 - CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
09.01 – Havendo alterações que importem em modificações de cláusula contratual, será
indispensável a lavratura de termo aditivo, com o prévio exame e aprovação da CONTRATANTE;
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09.02 – Se a alteração for proveniente de obras e serviços adicionais a CONTRATADA obrigar-se-á
aceitar o encargo de sua execução até o limite quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento);
09.03 – Se as obras e serviços adicionais forem da mesma espécie, e executáveis sob as mesmas
condições de outros, cujos custos unitários já estejam previstos contratualmente, tais preços serão
adotados para remunerar os ditos serviços adicionais.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - “FORÇA MAIOR”:
10.1 - Entende-se por motivo de “Força Maior”, greve, lock-out ou outras perturbações industriais,
atos de inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições levantes, epidemias, avalanches,
terremotos, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao
controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga
impedir sua ocorrência;
10.02 O termo “Força Maior” também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação, por ação ou omissão do CONTRATANTE, por ato de terceiros por ela reconhecido
e outros que venham ocasionar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável para
com a outra pelos atrasos de motivos de “Força Maior”.
10.03 O termo “Força Maior” não inclui greves na própria firma CONTRATADA.
10.04 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por
motivos de “Força Maior”, de cumprir os deveres e responsabilidade relativos ao seu trabalho,
deverá;
10.05 - Comunicar imediatamente a existência desses motivos de “Força Maior”, com o que
cessarão seus deveres e responsabilidade relativos à execução das obras até que tais motivos
sejam superados;
10.06 - O prazo especificado para execução das obras poderá ser estendido pelo período que seja
necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de “Força Maior”.
10.07 - Qualquer dúvida com respeito a esta extensão de prazo será devidamente acertada por
concorrência mútua, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solução
para ambas as partes;
10.08 - Se o impedimento causado por motivo de “Força Maior” se estender por prazo superior a
03
(três) meses, impossibilitando o cumprimento do contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo no
todo ou em parte, mediante notificação por escrito à CONTRATADA;
10.09 - O comunicado sobre “Força Maior” será julgado no recebimento deste, referente à
aceitação do fato como “Força Maior” ou não, mas a CONTRATANTE poderá contestar em fase
anterior a veracidade da ocorrência real.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS:
11.01 – A CONTRATANTE poderá, por presentes razões de interesse público, e comprovadas,
paralisar ou suspender a execução das Obras e Serviços objeto do presente Contrato, mediante
comunicação por escrito à CONTRATADA;
11.02 – Na hipótese de suspensão por ordem da CONTRATANTE, e no interesse desta, a
CONTRATADA será reembolsada das despesas com pessoal posto à disposição das obras, e dos
equipamentos deixados improdutivos;
11.03 – Ocorrendo paralisação em caráter definitivo, a CONTRATADA receberá, contra entrega de
documentos comprobatórios das despesas realizadas por força deste Contrato, os valores a seguir
discriminados:
a) Valor das Obras e Serviços, até então executados e aprovados pela Fiscalização;
b) Valor das despesas de desmobilização;
c) Valor do custo de aquisição dos materiais estocados para utilização nas obras e serviços,
corrigidos pelo IGPM-FGV, entre a data de aquisição e a de desmobilização;
d) Valor correspondente ao saldo das cauções depositadas.
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12 - CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA DAS PENALIDADES:
12.01 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor das obras e serviço em atraso, acrescido do
reajustamento previsto no sub-item 08.07;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de 02
(dois) anos;
12.02 – A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia contratual, ou quando for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente;
12.03 – A inobservância, pela CONTRATADA, das normas e especificações técnicas aplicáveis às
obras e serviços, motivará a aplicação pela CONTRATANTE, de multa equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor dos trabalhos realizados em desacordo com tais normas e especificações, salvo se
corrigidos em tempo hábil;
12.04 – Deixando a CONTRATANTE de quitar as faturas no prazo estabelecido no item 02.06, será
considerada inadimplente e pagará, à CONTRATADA, multa percentual sobre as faturas devidas,
equivalentes a variação de IGPM-FGV, no período transcorrido entre a data da inadimplência e o
efetivo pagamento.
13 - CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA – RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS:
13.01 – As obras e serviços serão dados por concluídos quando executado o objeto deste
instrumento
contratual;
13.02 – A CONTRATADA deverá entregar as obras e serviços inteiramente concluídos, com as
instalações em perfeito funcionamento sendo na ocasião procedida uma vistoria geral pela Equipe
de Fiscalização que, achando tudo conforme, emitirá, em 15 (quinze) dias, o Termo de Conclusão
Provisório;
13.03 – Encontrando a Equipe de Fiscalização alguma falha ou defeito, por ocasião da vistoria geral,
comunicará a CONTRATADA para que sejam feitas as devidas correções, após o que será feita nova
inspeção para fins de emissão do Termo de Conclusão Provisório;
13.04 – Decorridos 50 (cinquenta) dias da lavratura do Termo de Conclusão Provisório verificandose não haverem surgido defeitos nos trabalhos executados pela CONTRATADA, será expedido, o
Termo de Conclusão e Recebimento Definitivo das Obras e Serviços contratados;
13.05 – As etapas de obra e serviços suscetíveis de execução independente e que, por isso, possam
comportar entrega parcial, serão objeto de comunicação da CONTRATADA e poderão ser
recebidas, individualmente, pela CONTRATANTE, na forma prescrita nesta cláusula.
14 - CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA – RESCISÃO CONTRATUAL:
14.01 – Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, o CONTRATANTE poderá
rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sempre que ocorrer:
14.02 - o não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e
das demais cláusulas contratuais;
14.03 - a inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE;
14.04 - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da
CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE;

14.05 - imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das
especificações contratuais;
14.06 - o desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE;
14.07 - o cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela
CONTRATADA,
anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE;
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14.08 - a decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA durante a
execução contratual;
14.09 - a dissolução da CONTRATADA;
14.10 - a alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juízo do 14.10.1 - CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato.
§ 1o. A rescisão contratual poderá ser:
I - administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos;
II - judicial, nos termos da legislação em vigor;
III - amigável, por acordo entre as partes;
§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do
art. 80 da Lei n.º 8.666/93;
§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto
contratual por execução direta ou indireta;
§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse
imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem como
de todos os materiais existentes, devendo, porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada,
historiando as razões da rescisão;
§ 5o. A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo
CONTRATANTE, composta de 03 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do
CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas
alheias;
§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para
apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA;
§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do
acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido;
§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os
direitos de
defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei nº
8.666/93.
15 - CLÁUSULA DÉCIMA – QUINTA– FORO:
15.01 – Divergências que eventualmente possam vir a surgir em decorrência deste
Contrato que não possam ser dirimidas diretamente entre as partes contratantes, ficarão
sujeitas ao Foro de Lençóis – Bahia, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
LENÇÓIS - BA, xx de xx de 2022.

xxxxxxxxx
Prefeito Municipal
Contratante

xxxxxx
Resposavel/empresa
Contratada

Testemunhas:
1.________________________________

2. ________________________________

CPF nº: ____________________________ CPF nº: ____________________________
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Edital da CONCORRÊNCIA nº 02/2022.
Á
Prefeitura Municipal de LENÇÓIS- Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: CONCORRÊNCIA nº 02/2022
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.

ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAL
Objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) Creche, no
Distrito Coronel Octaviano Alves, no município de Lençóis/BA. CONVÊNIO Nº 162/2022 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEC/LENÇÓIS, tudo conforme Edital e
seus anexos.
A (nome da empresa) -----, CNPJ, nº ------, com sede à -----, neste ato representado pelo (s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,
seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) -----, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº ----, expedido pela ------, devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ----, residente à rua ----, nº ----, como
meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão -----, praticar todos
os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de TP nº 02/2022,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar
lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
Local e data (Bahia), __ de ---------- de 2022.

___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
(Firma reconhecida)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITALE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO
A (nome da empresa) ---------, inscrito sob CNPJ, nº -------, com sede à-------, declara, sob
as penas
da lei, que tem pleno conhecimento dos requisitos de habilitação e atende às exigências
previstas no edital de TP nº 02/2022.

Local e data (Bahia), __ de ---------- de 2022.

___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e data (Bahia), __ de ---------- de 2022.

___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa ----------, (razão social/CNPJ) ----------, não
está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações
por ele instituídas ou mantidas.

Local e data (Bahia), __ de ---------- de 2022.

___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

----- (Razão Social da Licitante) -----, estabelecida a -----, (Endereço Completo da Licitante)
------,
inscrita no CNPJ sob o Nº ----, (CNP ------, através de seu Diretor/Responsável Legal, Sr(a) ----,
(Nome) -----, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data (Bahia), __ de ---------- de 2022.

___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
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ANEXO VII
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA
Objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) Creche, no
Distrito Coronel Octaviano Alves, no município de Lençóis/BA. CONVÊNIO Nº 162/2022 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEC/LENÇÓIS, tudo conforme Edital e
seus anexos.
Atesto que o Sr.-----, portador da Carteira de Identidade sob nº ----- e CPF: -----, residente
na cidade de ------, Estado da Bahia, Rua: -----, nº , Bairro ----, CEP.: -----, Telefone de contato
nº (---) -----, representante da empresa -----, CNPJ: ----, com sede na ------, Bairro ----- CEP:
------, para fins de participação na licitação, vistoriou o local, onde tomou conhecimento
das condições para execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e
esclarecimento obtido na visita e, plenamente capacitada a elaborar a proposta para a
licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas
em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos
de material ou acréscimo dos preços.
Por ser verdade, firmamos o presente.
LENÇÓIS,______ de __________ de 2022.

___________________________
Prefeitura Municipal de LENÇÓIS.
Secretario de Infraestrutura
Ou Engenheiro
CREA
Fiscalização
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ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Modelo de Proposta de Preço
À
Comissão de Licitação do Município de LENÇÓIS - Ba
CONCORRÊNCIA nº 02/2022
Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua
preparação.
O preço total desta proposta é de R$ _____________ (____________________), com base na data de
apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços constantes das
Planilhas de Orçamento, ou seja, representa o preço global de toda a obra e serviços.
Em anexo está o Detalhamento da composição do BDI, cujos percentuais já estão inclusos nos preços
unitários apresentados.
Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execução dos serviços/obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra
especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social
Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado
a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços/obras, bem como
nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital.
O prazo de execução total dos serviços será o determinado pela administração quando da solicitação dos
serviços.
O prazo de validade desta proposta é de ....................... Consecutivos a contar do dia da apresentação dos
documentos de habilitação e propostas.
Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais
julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.
Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita
execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da municipalidade, para o cumprimento
das obrigações assumidas.
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções
da fiscalização municipalidade, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos
trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.
Atenciosamente,
____________, _____de __________________ de 2022.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
E ASSINATURA
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE NÃO-VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número), com sede a (inserir
nome da rua/avenida, bairro e cidade), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) (inserir nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e
órgão emissor) e do CPF nº (inserir número) e RG nº (inserir número), DECLARA sob pena
das sanções previstas em lei, que os sócios da empresa não são vinculados a essa
Administração Pública, do Município de LENÇÓIS, por força do art. 9º, III, § 3º da lei
8.666/93, tanto em atividade, quanto em regime de licença. Não sou servidor(a) da
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, bem como empregados de suas
subsidiárias e controlada.

Local e data (Bahia), __ de ---------- de 2022.

___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO FUTURO
Objeto: contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedo e
drenagem superficial em diversas ruas no município de LENÇÓIS/BA com Recursos
Financeiro proveniente da CONDER sob Convênio n° 003/2022, tudo conforme Edital e
seus anexos.
(Nome):
________________________________________________________________________,
Responsável
legal
da
empresa:
_______________________________________________________,
CNPJ
nº:
________________________________________________________________________,
Endereço:_________________________________________________,
CEP:
_________________,
Fone: __________________ Fax: ____________________.
E-mail:
_________________________________________________________________________
,
Declaramos que a empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos
serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à
perfeita elaboração da proposta comercial para a prestação dos serviços constantes do
objeto do Edital de Tomada de Preço nº 01/2020, responsabilizando-se e comprometendose por manter as garantias que vincularem a proposta ao presente processo licitatória,
bem como a perfeita execução da obra.
Local / Bahia, ___ de ---------- de 2022.
___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
(Firma reconhecida)
__________________________________
Nome do Representante legal
CPF
Engenheiro civil e/ou arquiteto
Assinatura
(Firma reconhecida)
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
A Empresa (inserir razão social), inscrita sob CNPJ nº ---------, com sede a (inserir nome da
rua/avenida, bairro e cidade), e-mail: -------, telefone de contato (fixo e celular), na
condição de responsável legal o(a) Sr(a) (inserir nome completo), portador(a) da Carteira
de Identidade nº (inserir número e órgão emissor), do CPF nº (inserir número) e telefone
de contato (inserir número).
Por fim, declaro que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade, ciente de
que qualquer informação falsa constitui, independente das sanções administrativas
cabíveis, crime de falsidade ideológica, nos termos do Art. 299 do Código Penal.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Local e data (Bahia), __ de ---------- de 2022.

___________________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do Representante Legal
Sócio administrador da empresa
Assinatura
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS;

Tomada de Preços 09/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
OBJETO:

1 DECLARO possuir EQUIPAMENTOS MÍNIMOS necessários para a execução do objeto do
Edital, bem como DECLARO que eles serão disponibilizados adequadamente, conforme o
cronograma de execução.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO XIII
PLANILHAS, PROJETOS

PLANILHAS, PROJETOS, CRONOGRAMAS necessários à elaboração das propostas encontram-se
compactados e disponibilizados, juntamente com o Edital, demais documentação encontra-se
disponível para gravação em CD caso seja necessário.
O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente no Setor de
Licitações e Contratos, localizado na Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 - Centro, via impresso de
segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da PML, – Lençóis/BA.
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Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

1
1.1

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES
51 ORSE

1.2

93214 SINAPI

1.3

101517 SINAPI

1.4

012201 SBC

1.5

Descrição

93207 SINAPI

Total
67.575,93

Peso (%)
1,83 %

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

m²

10

401,94

502,43

5.024,30

0,14 %

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN

1

6.986,78

8.733,48

8.733,48

0,24 %

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

UN

1

801,55

1.001,94

1.001,94

0,03 %

INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO

UN

1

2.067,44

2.584,30

2.584,30

0,07 %

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

m²

20

1.212,45

1.515,56

30.311,20

0,82 %

1.6

2548 ORSE

m²

1323,58

1,32

1,65

2.183,91

0,06 %

1.8

98458 SINAPI

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

m²

80

161,97

202,46

16.196,80

0,44 %

1.9

98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF 05/2018

m²

2800

0,44

0,55

1.540,00

0,04 %

2.2

93358 SINAPI

m³

122,5733

78,80

98,50

12.073,47

0,33 %

2.2

94310 SINAPI

m³

209,84

70,25

87,81

18.426,05

0,50 %

2.3

100576 SINAPI

m²

211,8957

2,60

3,25

688,66

0,02 %

2.4

93382 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF 05/2016
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF 04/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF 04/2016

m³

73,192

34,43

43,04

3.150,18

0,09 %

m³

36,344

78,80

98,50

3.579,88

0,10 %

m²

44

2,60

3,25

143,00

0,00 %

m³

29,194

34,43

43,04

1.256,51

0,03 %

2

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.5

93358 SINAPI

2.6

100576 SINAPI

2.7

93382 SINAPI

39.974,82
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Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

2.8

93358 SINAPI

2.9

100576 SINAPI

2.10

93382 SINAPI

3

Descrição

Und

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF 04/2016

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

m³

5,78

78,80

98,50

569,33

0,02 %

m²

12,96

2,60

3,25

42,12

0,00 %

m³

1,06

34,43

43,04

45,62

0,00 %

FUNDAÇÕES

348.303,92

3.1

101173 SINAPI

3.2

96619 SINAPI

3.3

96535 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

3.4

92916 SINAPI

3.5

92922 SINAPI

3.6

96558 SINAPI

3.7

96536 SINAPI

3.8

92916 SINAPI

3.9

92915 SINAPI

3.10

96557 SINAPI

3.11

96619 SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF 05/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

61,79

619,5

m²

86,3482

31,70

m²

192,05

161,58

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

KG

849

17,49

21,86

KG

227,1818182

11,54

14,43

3.278,23

0,09 %

m³

23,2

635,93

794,91

18.441,91

0,50 %

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 06/2017
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²

631,87

85,01

106,26

67.142,51

1,82 %

KG

1160,272727

17,49

21,86

25.363,56

0,69 %

KG

458

18,72

23,40

10.717,20

0,29 %

m³

34,66

628,36

785,45

27.223,70

0,74 %

m²

31,68

31,70

39,63

1.255,48

0,03 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

77,24

9,44 %

M

47.850,18

1,30 %

39,63

3.421,98

0,09 %

201,98

38.790,26

1,05 %

18.559,14

0,50 %

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
35 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

3.12

96536 SINAPI

3.13

92916 SINAPI

3.14

92915 SINAPI

3.15

96557 SINAPI

3.16

101173 SINAPI

3.18

96619 SINAPI

3.19

96536 SINAPI

3.20

92916 SINAPI

3.21

92915 SINAPI

3.22

96557 SINAPI

4

Descrição
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 06/2017
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF 05/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 06/2017
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

m²

295,16

85,01

106,26

31.363,70

0,85 %

KG

655,2727273

17,49

21,86

14.324,26

0,39 %

KG

439,8181818

18,72

23,40

10.291,75

0,28 %

m³

20,51

628,36

785,45

16.109,58

0,44 %

M

77

61,79

77,24

5.947,48

0,16 %

m²

10,87

31,70

39,63

430,78

0,01 %

m²

29,01

85,01

106,26

3.082,60

0,08 %

KG

50,27

17,49

21,86

1.098,90

0,03 %

KG

53,27

18,72

23,40

1.246,52

0,03 %

m³

3,01

628,36

785,45

2.364,20

0,06 %

SUPERESTRUTURA

530.317,05

14,37 %

4.1

92434 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

392,79

59,09

73,86

29.011,47

0,79 %

4.2

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1254

15,17

18,96

23.775,84

0,64 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
36 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

457

20,26

25,33

11.575,81

0,31 %

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³

21,88

604,43

755,54

16.531,22

0,45 %

92471 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²

657,75

95,09

118,86

78.180,17

2,12 %

4.6

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1303,909091

15,17

18,96

24.722,12

0,67 %

4.7

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

494,9090909

20,26

25,33

12.536,05

0,34 %

4.8

103675 SINAPI

4.9

92434 SINAPI

4.10

92778 SINAPI

4.11

92775 SINAPI

4.12

103675 SINAPI

4.13

93183 SINAPI

4.3

92775 SINAPI

4.4

103672 SINAPI

4.5

Descrição

Und

m³

34,6

606,03

757,54

26.210,88

0,71 %

m²

958,52

59,09

73,86

70.796,29

1,92 %

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3466,454546

15,17

18,96

65.723,98

1,78 %

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1586,090909

20,26

25,33

40.175,68

1,09 %

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF 03/2016

m³

75,32

606,03

757,54

57.057,91

1,55 %

M

307

70,67

88,34

27.120,38

0,73 %

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
37 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

4.14

92434 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

234,83

59,09

73,86

17.344,54

0,47 %

4.15

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

678

15,17

18,96

12.854,88

0,35 %

4.16

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

306,0909091

20,26

25,33

7.753,28

0,21 %

4.17

103675 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022

m³

11,81

606,03

757,54

8.946,55

0,24 %

5.1

101161 SINAPI

m²

46,31

175,43

219,29

10.155,32

0,28 %

5.3

97519 SINAPI

UN

14,67

93,48

116,85

1.714,19

0,05 %

5.3

87489 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²

1629,37

54,56

68,20

111.123,03

3,01 %

5.4

93202 SINAPI

5

5.5

Descrição

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

191 ORSE

5.6

102253 SINAPI

5.6

87489 SINAPI

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO
MACIÇO. AF 03/2016
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com
ferragens - Rev 02
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

228.542,06

6,19 %

M

504

26,32

32,90

16.581,60

0,45 %

m²

37,26

598,95

748,69

27.896,19

0,76 %

m²

42,52

620,96

776,20

33.004,02

0,89 %

m²

411,55

54,56

68,20

28.067,71

0,76 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
38 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

6

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

ESQUADRIAS

Total
287.413,07

Peso (%)
7,79 %

6.1

100690 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

10

968,29

1.210,36

12.103,60

0,33 %

6.2

90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

17

1.114,74

1.393,43

23.688,31

0,64 %

6.3

90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

4

1.114,74

1.393,43

5.573,72

0,15 %

6.4

91328 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

2

919,77

1.149,71

2.299,42

0,06 %

6.5

91328 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

3

919,77

1.149,71

3.449,13

0,09 %

6.6

13034 ORSE

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias
granito ou mármore

un

9

708,39

885,49

7.969,41

0,22 %

0,17 %

6.7

110214 SBC

PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-REV.LAMINADO P/W.C.

UN

6

855,80

1.069,75

6.418,50

6.8

110214 SBC

PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-REV.LAMINADO P/W.C.

UN

2

855,80

1.069,75

2.139,50

0,06 %

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN

30

93,00

116,25

3.487,50

0,09 %

UN

6

109,56

136,95

821,70

0,02 %

6.9

91307 SINAPI

6.10

91305 SINAPI
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Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

Descrição

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

6.11

111591 SBC

PORTA 80x210cm FERRO CH.DOBRADA ABRIR COM VIDRO E FERRAGENS

Und
UN

8,4

915,52

1.144,40

9.612,96

0,26 %

6.12

111255 SBC

PORTA DE FERRO 60x210-BANDEIRA 60x50 GUARNICAO+FER.PINT.ESM.

UN

2,52

649,82

812,28

2.046,95

0,06 %

Peso (%)

6.13

12952 ORSE

Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm,
inclusive acessorios - Rev 01

un

2

3.697,70

4.622,13

9.244,26

0,25 %

6.14

94569 SINAPI

m²

3,24

464,29

580,36

1.880,37

0,05 %

6.15

94570 SINAPI

m²

3,24

234,77

293,46

950,81

0,03 %

6.16

94569 SINAPI

m²

2,88

464,29

580,36

1.671,44

0,05 %

6.17

94569 SINAPI

m²

16,2

464,29

580,36

9.401,83

0,25 %

6.18

94570 SINAPI

m²

10,08

234,77

293,46

2.958,08

0,08 %

6.19

94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019

m²

7,2

234,77

293,46

2.112,91

0,06 %

m²

6,48

464,29

580,36

3.760,73

0,10 %

m²

5,76

234,77

293,46

1.690,33

0,05 %

m²

7,2

234,77

293,46

2.112,91

0,06 %

6.20

94569 SINAPI

6.21

94570 SINAPI

6.22

94570 SINAPI
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Bancos
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

6.23

94570 SINAPI

6.24

94570 SINAPI

6.25

94570 SINAPI

6.26

94570 SINAPI

6.27

1897 ORSE

6.28

102156 SINAPI

6.29

102156 SINAPI

6.30

85005 SINAPI

6.31

102181 SINAPI

6.32

91341 SINAPI

6.33

91341 SINAPI

6.34

9072 ORSE

6.35

13232 ORSE

Descrição

Und

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019
Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev
01
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF 01/2021 P
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

m²

15,36

234,77

293,46

4.507,55

0,12 %

m²

28,8

234,77

293,46

8.451,65

0,23 %

m²

5,76

234,77

293,46

1.690,33

0,05 %

m²

1,89

234,77

293,46

554,64

0,02 %

0,03 %

m²

12,24

64,97

81,21

994,01

m²

100,68

310,57

388,21

39.084,98

1,06 %

m²

11,52

310,57

388,21

4.472,18

0,12 %

m²

17,48

659,67

824,59

14.413,83

0,39 %

m²

15,32

453,08

566,35

8.676,48

0,24 %

m²

5,13

635,65

794,56

4.076,09

0,11 %

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²

10,5

635,65

794,56

8.342,88

0,23 %

Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr

m²

17,52

770,18

962,73

16.867,03

0,46 %

Portão de correr (2,95 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2",
revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura
esmalte epoxi

un

6,45

2.766,03

3.457,54

22.301,13

0,60 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A
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Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

6.36

8900 ORSE

Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical,
uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de
1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos

m²

6,88

586,70

733,38

5.045,65

0,14 %

6.37

9072 ORSE

Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr

m²

33,8

770,18

962,73

32.540,27

0,88 %

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²

1233,17

32,69

40,86

50.387,33

1,37 %

Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m,
esp=6mm, Fortlev ou similar

m²

16,94

82,35

102,94

1.743,80

0,05 %

7
7.2

Descrição

Und

SISTEMAS DE COBERTURA
94441 SINAPI

277.501,20

7,52 %

7.3

244 ORSE

7.3

C1332 SEINFRA

ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m

m²

905,61

167,42

209,28

189.526,06

5,14 %

7.4

94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

150,41

23,54

29,43

4.426,57

0,12 %

7.5

100778 SINAPI

KG

274,85

11,58

14,48

3.979,83

0,11 %

7.6

94219 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 01/2020 P
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

11,6

30,18

37,73

437,67

0,01 %

7.7

94231 SINAPI

126,87

61,14

76,43

9.696,67

0,26 %

8637 ORSE

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Chapim de concreto pré-moldado

M

7.8

m

243,16

56,93

71,16

17.303,27

0,47 %

m²

192,05

45,57

56,96

10.939,17

0,30 %

m²

115,5

96,17

120,21

13.884,26

0,38 %

8
8.1
8.2

IMPERMEABILIZAÇÀO
98557 SINAPI
160362 SBC

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF 06/2018
IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO

84.621,24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A
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Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
42 - Ano - Nº 4256

Lençóis
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

8.3

98547 SINAPI

8.4

98557 SINAPI

9

Descrição
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E
E=4MM. AF 06/2018
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF 06/2018

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

m²

207,76

178,75

223,44

46.421,89

1,26 %

m²

234,83

45,57

56,96

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

9.1

87878 SINAPI

9.2

87884 SINAPI

m²

9.4

87544 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES
DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 5MM, SEM
TALISCAS. AF_06/2014

m²

9.5

87554 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

9.6

87273 SINAPI

9.6

87554 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES AF 06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

9.7

87265 SINAPI

9.8

4790 ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES AF 06/2014
Rodameio em granito preto, larg=8 cm, esp=2 cm, para acabamentos

13.375,92
419.726,54

m²

3848,03

4,73

5,91

930,54

8,94

3848,03

23,39

2337,21

m²

0,36 %
11,37 %

22.741,86

0,62 %

11,18

10.403,44

0,28 %

29,24

112.516,40

3,05 %

21,54

26,93

62.941,07

1,71 %

924,2

64,64

80,80

74.675,36

2,02 %

m²

930,54

21,54

26,93

25.059,44

0,68 %

m²

586,63

57,54

71,93

42.196,30

1,14 %

m

296,6

71,18

88,98

26.391,47

0,72 %
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Orçamento Sintético
Item

Código Banco

9.9

87878 SINAPI

9.10

87536 SINAPI

10

Descrição

Und

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

m²

823,1

4,73

5,91

4.864,52

0,13 %

m²

823,1

36,87

46,09

37.936,68

1,03 %

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

326.820,05

8,86 %

10.1

98561 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m²

1057,82

44,66

55,83

59.058,09

1,60 %

10.2

87630 SINAPI

m²

1057,82

39,61

49,51

52.372,67

1,42 %

10.3

84191 SINAPI

m²

215,74

124,62

155,78

33.607,98

0,91 %

10.4

87251 SINAPI

m²

589,95

49,37

61,71

36.405,81

0,99 %

10.5

87257 SINAPI

m²

181,23

88,55

110,69

20.060,35

0,54 %

10.6

101727 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base

m²

70,9

188,15

235,19

16.674,97

0,45 %

m²

14,85

90,00

112,50

1.670,63

0,05 %

m²

31,59

90,00

112,50

3.553,88

0,10 %

10.7

9417 ORSE

10.8

9417 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base

10.9

98689 SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M

41,2

83,47

104,34

4.298,81

0,12 %

10.10

96622 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³

9,41

146,43

183,04

1.722,41

0,05 %
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

10.12

96619 SINAPI

10.13

101747 SINAPI

10.14

92396 SINAPI

10.15
10.16

9749 ORSE
C4026 SEINFRA

Descrição

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Und
m²

18,7

31,70

39,63

741,08

0,02 %

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF 09/2020
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 12/2015
Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m

m²

313,77

72,68

90,85

28.506,00

0,77 %

m²

250,28

67,01

83,76

20.963,45

0,57 %

un

25,2

43,16

53,95

1.359,54

0,04 %

CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base

M

102

187,30

234,13

23.881,26

0,65 %

m²

2,16

92,76

115,95

250,45

0,01 %

m²

1,98

92,76

115,95

229,58

0,01 %

10.17

4864 ORSE

10.18

4864 ORSE

10.19

98689 SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M

3,6

83,47

104,34

375,62

0,01 %

10.20

94263 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M

40

32,97

41,21

1.648,40

0,04 %

10.21
10.22

171887 SBC
98504 SINAPI

11

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base

CAMADA DE BLOQUEI(COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO

m³

48,4

102,21

127,76

6.183,58

0,17 %

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

m²

874,95

12,12

15,15

13.255,49

0,36 %

PINTURA

11.1

96132 SINAPI

11.2

96132 SINAPI

11.3

88489 SINAPI

11.4

88488 SINAPI

172.542,86

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF 05/2017
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF 05/2017
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

4,68 %

m²

2337,21

19,39

24,24

56.653,97

1,54 %

m²

930,54

19,39

24,24

22.556,29

0,61 %

m²

2429,83

14,47

18,09

43.955,62

1,19 %

m²

930,54

16,51

20,64

19.206,35

0,52 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A
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Orçamento Sintético
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Código Banco

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

11.5

102219 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²

178,92

15,66

19,58

3.503,25

0,09 %

11.6

102219 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²

30,74

15,66

19,58

601,89

0,02 %

11.7

100742 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF 01/2020
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²

92,96

23,74

29,68

2.759,05

0,07 %

m²

823,1

14,47

18,09

14.889,88

0,40 %

m²

67

23,74

29,68

1.988,56

0,05 %

m²

10,12

53,07

66,34

671,36

0,02 %

m²

67

53,07

66,34

4.444,78

0,12 %

m²

67

15,66

19,58

1.311,86

0,04 %

UN

1

90,11

112,64

112,64

0,00 %

UN

5

158,57

198,21

991,05

0,03 %

UN

2

106,55

133,19

266,38

0,01 %

UN

1

147,13

183,91

183,91

0,00 %

UN

1

293,26

366,58

366,58

0,01 %

UN

23

39,88

49,85

1.146,55

0,03 %

11.8

88489 SINAPI

11.9

100742 SINAPI

11.10

102494 SINAPI

11.11

102494 SINAPI

11.12

102219 SINAPI

12

Descrição

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

12.1

89985 SINAPI

12.2

94793 SINAPI

12.3

94497 SINAPI

12.4

94498 SINAPI

12.5

94499 SINAPI

12.6

89353 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

32.912,18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A
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0,89 %

Segunda-feira
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Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

12.7

89985 SINAPI

12.8

94792 SINAPI

12.9

99621 SINAPI

12.10

89446 SINAPI

12.11

89447 SINAPI

12.12

89448 SINAPI

12.13

89449 SINAPI

12.14

89450 SINAPI

12.15

89451 SINAPI

12.16

99635 SINAPI

12.17

94795 SINAPI

12.18

89711 SINAPI

12.19

12.20

1705 ORSE

172732 SBC

12.21

95675 SINAPI

12.22

2647 ORSE

Descrição

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Und
UN

14

90,11

112,64

1.576,96

0,04 %

UN

8

115,68

144,60

1.156,80

0,03 %

UN

1

212,44

265,55

265,55

0,01 %

M

222

5,70

7,13

1.582,86

0,04 %

M

54

12,08

15,10

815,40

0,02 %

M

30

17,34

21,68

650,40

0,02 %

M

66

19,94

24,93

1.645,38

0,04 %

M

36

32,96

41,20

1.483,20

0,04 %

M

54

54,51

68,14

3.679,56

0,10 %

UN

14

337,31

421,64

5.902,96

0,16 %

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014
Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm
revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1

UN

1

34,67

43,34

43,34

0,00 %

M

14

20,35

25,44

356,16

0,01 %

un

2

125,71

157,14

314,28

0,01 %

CAIXA DE REGISTROS EM ALVENARIA TIJOLOS MACICOS 1x1x1m

UN

1

1.197,96

1.497,45

1.497,45

0,04 %

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 11/2016
Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga,
sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q
(m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida
direta

UN

1

215,29

269,11

269,11

0,01 %

un

2

1.411,77

1.764,71

3.529,42

0,10 %
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Orçamento Sintético
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Código Banco

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

12.23

92653 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

12

93,93

117,41

1.408,92

0,04 %

12.24

92652 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

18

81,97

102,46

1.844,28

0,05 %

12.25

89449 SINAPI

8,7

19,94

24,93

216,89

0,01 %

89446 SINAPI

M

7

5,70

7,13

49,91

0,00 %

12.27

89451 SINAPI

M

4,3

54,51

68,14

293,00

0,01 %

12.28

94497 SINAPI

UN

1

106,55

133,19

133,19

0,00 %

12.29

94499 SINAPI

UN

1

293,26

366,58

366,58

0,01 %

12.30

89452 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

M

12.26

M

9

67,86

84,83

763,47

0,02 %

13

Descrição

Und

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1

89713 SINAPI

13.2

89578 SINAPI

13.3

90695 SINAPI

13.4

90702 SINAPI

13.5

89710 SINAPI

13.6

4883 ORSE

13.7

1666 ORSE

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF 12/2014
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 01/2021
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF 01/2021
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014
Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =
50mm

53.831,95

1,46 %

M

150

46,18

57,73

8.659,50

0,23 %

M

186

48,25

60,31

11.217,66

0,30 %

M

60

101,62

127,03

7.621,80

0,21 %

M

54

131,94

164,93

8.906,22

0,24 %

UN

14

11,81

14,76

206,64

0,01 %

un

4

605,35

756,69

3.026,76

0,08 %

un

4

11,21

14,01

56,04

0,00 %
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13.8

98102 SINAPI

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

6

180,08

225,10

1.350,60

0,04 %

63,24

79,05

10.040,93

0,27 %

211,04

263,80

263,80

0,01 %

263,80

1.319,00

0,04 %

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF 12/2020
Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm

UN

127,02

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 08/2021
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 08/2021
CAMADA DE BLOQUEI(COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO

UN

1

UN

5

211,04

m³

1

102,21

127,76

127,76

0,00 %

98115 SINAPI

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN

6

138,03

172,54

1.035,24

0,03 %

14.1

89482 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

3

31,52

39,40

118,20

0,00 %

14.2

89491 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

18

72,10

90,13

1.622,34

0,04 %

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =
50mm
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =
75mm
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014

UN

9

11,81

14,76

132,84

0,00 %

un

5

11,21

14,01

70,05

0,00 %

un

7

20,51

25,64

179,48

0,00 %

M

228

26,97

33,71

7.685,88

0,21 %

M

198

20,35

25,44

5.037,12

0,14 %

M

120

30,43

38,04

4.564,80

0,12 %

13.8

2667 ORSE

13.9

103001 SINAPI

13.10

103001 SINAPI

13.11

171887 SBC

13.13

14

m

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

14.3

89710 SINAPI

14.4

1666 ORSE

14.5

7594 ORSE

14.6

89800 SINAPI

14.7

89711 SINAPI

14.8

89712 SINAPI

51.728,07

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A
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Segunda-feira
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Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos
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B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

14.9

89713 SINAPI

14.10

89849 SINAPI

14.11

89491 SINAPI

14.12

97903 SINAPI

14.13

98102 SINAPI

Descrição

Und

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF 12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

14.14

97889 SINAPI

14.15

98065 SINAPI

14.16

98055 SINAPI

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L
(PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 01/2020
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF 01/2020

15
15.1

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

M

66

46,18

57,73

3.810,18

0,10 %

M

48

64,80

81,00

3.888,00

0,11 %

UN

2

72,10

90,13

180,26

0,00 %

UN

10

770,82

963,53

9.635,30

0,26 %

UN

1

180,08

225,10

225,10

0,01 %

UN

4

667,07

833,84

3.335,36

0,09 %

UN

1

7.617,08

9.521,35

9.521,35

0,26 %

UN

1

1.377,45

1.721,81

1.721,81

0,05 %

UN

2

640,82

801,03

1.602,06

0,04 %

0,10 %

LOUÇAS E METAIS

15.2

86888 SINAPI

15.3

100848 SINAPI

15.5

86888 SINAPI

15.6

95544 SINAPI

63.984,83

1,73 %

UN

7

410,83

513,54

3.594,78

UN

12

457,85

572,31

6.867,72

0,19 %

UN

7

410,83

513,54

3.594,78

0,10 %

UN

21

31,03

38,79

814,59

0,02 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A
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Bancos
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item
15.7

Código Banco
3710 ORSE

Descrição

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar

Und
un

4

430,54

538,18

2.152,72

0,06 %

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

2

40,01

50,01

100,02

0,00 %

UN

8

223,03

278,79

2.230,32

0,06 %

Peso (%)

15.7

100849 SINAPI

15.8

86943 SINAPI

15.9

86901 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

21

128,03

160,04

3.360,84

0,09 %

15.10

86906 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

29

60,46

75,58

2.191,82

0,06 %

15.11

95547 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

30

68,70

85,88

2.576,40

0,07 %

15.12

95542 SINAPI

UN

27

26,19

32,74

883,98

0,02 %

15.13

100868 SINAPI

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

8

350,16

437,70

3.501,60

0,09 %

15.14

100864 SINAPI

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2

656,32

820,40

1.640,80

0,04 %

15.15

100868 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

26,35

350,16

437,70

11.533,40

0,31 %

0,04 %

15.16

7791 ORSE

Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo
37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m

un

4

323,06

403,83

1.615,32

15.17

8758 ORSE

Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar

un

4

128,25

160,31

641,24

0,02 %

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

UN

14

86,13

107,66

1.507,24

0,04 %

UN

14

39,88

49,85

697,90

0,02 %

15.18

100860 SINAPI

15.19

89353 SINAPI
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Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

15.20

86920 SINAPI

15.21

86914 SINAPI

15.22

86914 SINAPI

15.23

86936 SINAPI

15.24

86936 SINAPI

15.25

86909 SINAPI

15.26

8758 ORSE

16
16.2

Descrição

Und

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

2

688,68

860,85

1.721,70

0,05 %

UN

3

79,64

99,55

298,65

0,01 %

UN

10

79,64

99,55

995,50

0,03 %

UN

2

426,41

533,01

1.066,02

0,03 %

UN

UN

13

426,41

533,01

6.929,13

0,19 %

UN

13

104,98

131,23

1.705,99

0,05 %

un

1

128,25

160,31

160,31

0,00 %

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
92688 SINAPI

5.087,04

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

18

50,77

63,46

0,14 %

1.142,28

0,03 %

16.3

9306 ORSE

Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m

un

18

13,93

17,41

313,38

0,01 %

16.3

12211 ORSE

Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou
regulador, exclusive botijões

pt

2

514,91

643,64

1.287,28

0,03 %

16.4

95249 SINAPI

4

62,07

77,59

310,36

0,01 %

8708 ORSE

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)

UN

16.5

un

1

152,06

190,08

190,08

0,01 %

16.6

7835 ORSE

Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)

un

2

386,34

482,93

965,86

0,03 %

16.7

9848 ORSE

Regulador de gás RP-21 com manômetro

un

2

229,66

287,08

574,16

0,02 %

16.8

8980 ORSE

Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação

un

1

242,91

303,64

303,64

0,01 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A
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Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

17

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Total
68.657,65

Peso (%)
1,86 %

17.1

101909 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN

8

276,95

346,19

2.769,52

0,08 %

17.2

101907 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN

2

784,95

981,19

1.962,38

0,05 %

17.4

102520 SINAPI

PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m²

7

76,66

95,83

670,81

0,02 %

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

17.5

92336 SINAPI

17.5

97599 SINAPI

17.6

92357 SINAPI

M

108

158,05

197,56

21.336,48

0,58 %

UN

24

25,86

32,33

775,92

0,02 %

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

5

167,05

208,81

1.044,05

0,03 %

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

88,03

110,04

110,04

0,00 %

M

1

155,20

194,00

194,00

0,01 %

17.7

92910 SINAPI

17.8

92367 SINAPI

17.9

94473 SINAPI

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

15

97,41

121,76

1.826,40

0,05 %

17.10

92378 SINAPI

UN

11

86,13

107,66

1.184,26

0,03 %

17.11

92910 SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN

1

88,03

110,04

110,04

0,00 %
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Orçamento Sintético
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Código Banco

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

17.12

97509 SINAPI

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X
1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

4

132,21

165,26

661,04

0,02 %

17.13

92938 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

24,87

31,09

31,09

0,00 %

17.14

92665 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

12

62,19

77,74

932,88

0,03 %

17.15

92661 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

34,16

42,70

42,70

0,00 %

17.16

92657 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X
2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a
incendio - Rev. 01
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

1

23,51

29,39

29,39

0,00 %

0,01 %

17.17

97450 SINAPI

17.18

12685 ORSE

17.19

103015 SINAPI

17.20

99624 SINAPI

17.21

103019 SINAPI

17.22

103015 SINAPI

Descrição

Und

UN

1

371,53

464,41

464,41

un

1

344,82

431,03

431,03

0,01 %

UN

3

327,01

408,76

1.226,28

0,03 %

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

2

475,67

594,59

1.189,18

0,03 %

UN

1

231,62

289,53

289,53

0,01 %

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

3

327,01

408,76

1.226,28

0,03 %

17.23

8980 ORSE

Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação

un

1

242,91

303,64

303,64

0,01 %

17.25

7883 ORSE

Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar

un

4

231,83

289,79

1.159,16

0,03 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
54 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

17.26

7861 ORSE

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

un

3

133,29

166,61

499,83

0,01 %

17.27

3836 ORSE

Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando

un

1

555,98

694,98

694,98

0,02 %

17.28

7869 ORSE

Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas,
mod.VR-8L, Verin ou similar

un

1

0,00

0,00

0,00

0,00 %

17.29

12894 ORSE

17.30

97888 SINAPI

17.31

96765 SINAPI

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incêndio" - Placa E9
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

17.32

7868 ORSE

17.34

96765 SINAPI

17.35

91927 SINAPI

17.36

91927 SINAPI

17.37

91927 SINAPI

17.38

91927 SINAPI

17.39

91927 SINAPI

Descrição

Und

Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque
d=2 1/2"
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

un

3

15,64

19,55

58,65

0,00 %

UN

1

490,86

613,58

613,58

0,02 %

UN

1

1.503,86

1.879,83

1.879,83

0,05 %

Un

1

6.573,41

8.216,76

8.216,76

0,22 %

UN

2

1.503,86

1.879,83

3.759,66

0,10 %

M

170

5,55

6,94

1.179,80

0,03 %

M

100

5,55

6,94

694,00

0,02 %

M

100

5,55

6,94

694,00

0,02 %

M

170

5,55

6,94

1.179,80

0,03 %

M

170

5,55

6,94

1.179,80

0,03 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
55 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

17.40

91925 SINAPI

17.41

91925 SINAPI

17.42

91925 SINAPI

17.43

91925 SINAPI

17.44

91928 SINAPI

17.45

91928 SINAPI

17.46

91928 SINAPI

17.47

91928 SINAPI

17.48

91928 SINAPI

17.49

93667 SINAPI

17.50

101938 SINAPI

17.51

92688 SINAPI

17.52

92695 SINAPI

Descrição

Und

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

M

130

4,13

5,16

670,80

0,02 %

M

130

4,13

5,16

670,80

0,02 %

M

130

4,13

5,16

670,80

0,02 %

M

130

4,13

5,16

670,80

0,02 %

M

90

6,87

8,59

773,10

0,02 %

M

90

6,87

8,59

773,10

0,02 %

M

90

6,87

8,59

773,10

0,02 %

M

90

6,87

8,59

773,10

0,02 %

0,02 %

M

90

6,87

8,59

773,10

UN

1

69,82

87,28

87,28

0,00 %

UN

1

107,24

134,05

134,05

0,00 %

M

6

50,77

63,46

380,76

0,01 %

UN

4

20,65

25,81

103,24

0,00 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
56 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

17.53

97462 SINAPI

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X
3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

4

35,25

44,06

176,24

0,00 %

17.54

11006 ORSE

Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para
cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

un

8

1,73

2,16

17,28

0,00 %

17.55

12884 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un

4

22,48

28,10

112,40

0,00 %

17.56

12884 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un

8

22,48

28,10

224,80

0,01 %

17.57

12884 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un

2

22,48

28,10

56,20

0,00 %

17.58

12888 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

un

10

15,64

19,55

195,50

0,01 %

18

Descrição

Und

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

153.548,71

4,16 %

18.1

101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

525,28

656,60

656,60

0,02 %

18.2

101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

525,28

656,60

656,60

0,02 %

18.3

101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

525,28

656,60

656,60

0,02 %

18.4

101876 SINAPI

1

79,84

99,80

99,80

0,00 %

101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

UN

18.5

UN

1

79,84

99,80

99,80

0,00 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
57 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

18.6

101883 SINAPI

18.6

18.7

18.7
18.8

18.8

18.9

C4412 SEINFRA

101875 SINAPI

C2045 SEINFRA
101883 SINAPI

C4107 SEINFRA

4527 ORSE

18.10

101938 SINAPI

18.11

93653 SINAPI

18.12

93655 SINAPI

18.13

93663 SINAPI

18.14

93662 SINAPI

18.15

93664 SINAPI

18.16

93665 SINAPI

18.17

93671 SINAPI

18.18

93673 SINAPI

Descrição

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Und
UN

1

727,30

909,13

909,13

0,02 %

LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE
ALUMÍNIO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

5

190,32

237,90

1.189,50

0,03 %

UN

1

525,28

656,60

656,60

0,02 %

PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E
FOTOCÉLULA ATÉ 400W
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

6

384,23

480,29

2.881,74

0,08 %

UN

1

727,30

909,13

909,13

0,02 %

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO
ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura

UN

26

139,12

173,90

4.521,40

0,12 %

un

1

722,99

903,74

903,74

0,02 %

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN

2

107,24

134,05

268,10

0,01 %

UN

14

11,38

14,23

199,22

0,01 %

UN

21

13,13

16,41

344,61

0,01 %

UN

14

59,34

74,18

1.038,52

0,03 %

UN

2

59,34

74,18

148,36

0,00 %

UN

1

62,16

77,70

77,70

0,00 %

UN

20

65,84

82,30

1.646,00

0,04 %

UN

3

79,29

99,11

297,33

0,01 %

UN

1

94,56

118,20

118,20

0,00 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
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58 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

18.19

101894 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

153,18

191,48

191,48

0,01 %

18.20

101894 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

3

153,18

191,48

574,44

0,02 %

18.21

101896 SINAPI

18.22

Código Banco

Descrição

Und

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

1

625,02

781,28

781,28

0,02 %

7871 ORSE

Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,
ref.5SU1 Siemens ou similar

un

33

78,62

98,28

3.243,24

0,09 %

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v

un

1

64,53

80,66

80,66

0,00 %

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,50m
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020

M

516

8,84

11,05

5.701,80

0,15 %

M

1056

11,56

14,45

15.259,20

0,41 %

M

84

18,49

23,11

1.941,24

0,05 %

M

54

16,13

20,16

1.088,64

0,03 %

M

12

16,13

20,16

241,92

0,01 %

M

30

33,02

41,28

1.238,40

0,03 %

M

6

16,13

20,16

120,96

0,00 %

un

1

171,55

214,44

214,44

0,01 %

UN

1

667,07

833,84

833,84

0,02 %

18.23

8894 ORSE

18.24

91834 SINAPI

18.25

91836 SINAPI

18.26

91865 SINAPI

18.27

93008 SINAPI

18.28

93008 SINAPI

18.29

93010 SINAPI

18.30

93008 SINAPI

18.31

4404 ORSE

18.32

97889 SINAPI
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Código Banco

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

5

189,65

237,06

1.185,30

0,03 %

M

4800

4,20

5,25

25.200,00

0,68 %

M

600

6,87

8,59

5.154,00

0,14 %

M

16

9,42

11,78

188,48

0,01 %

M

500

15,51

19,39

9.695,00

0,26 %

M

180

28,52

35,65

6.417,00

0,17 %

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

120

38,64

48,30

5.796,00

0,16 %

91996 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

173

28,13

35,16

6.082,68

0,16 %

91996 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

17

28,13

35,16

597,72

0,02 %

18.33

97891 SINAPI

18.34

91926 SINAPI

18.35

91928 SINAPI

18.36

91930 SINAPI

18.37

91932 SINAPI

18.38

92984 SINAPI

18.39

Descrição

Und

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN

92986 SINAPI

18.40

18.41

18.42

91953 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

68

23,37

29,21

1.986,28

0,05 %

18.43

91959 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

3

36,84

46,05

138,15

0,00 %

18.44

91967 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

2

50,32

62,90

125,80

0,00 %

18.45

91981 SINAPI

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN

28

40,12

50,15

1.404,20

0,04 %
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Descrição

Quant.
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com BDI
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Peso (%)

18.46

91981 SINAPI

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

Und
UN

1

40,12

50,15

50,15

0,00 %

18.47

97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

108

217,07

271,34

29.304,72

0,79 %

18.48

100904 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

21

116,31

145,39

3.053,19

0,08 %

18.49

97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

6

217,07

271,34

1.628,04

0,04 %

18.54

91941 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

292

9,31

11,64

3.398,88

0,09 %

18.55

91936 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN

165

11,41

14,26

2.352,90

0,06 %

89447 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

M

95

12,08

15,10

1.434,50

20.1

98302 SINAPI

UN

1

701,48

876,85

876,85

0,02 %

20.2

7867 ORSE

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 11/2019
Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento

un

2

520,00

650,00

1.300,00

0,04 %

20.3

8681 ORSE

Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm

un

1

434,44

543,05

543,05

0,01 %

GUIA DE CABOS PADRAO 19""

UN

4

62,85

78,56

314,24

0,01 %
0,00 %

19
19.1

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20

20.4

1.434,50

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

059448 SBC

40.951,08

0,04 %
0,04 %
1,11 %

20.5

10572 ORSE

Guia para cabos em arame galvanizado nº16

m

4

5,13

6,41

25,64

20.7

10572 ORSE

Guia para cabos em arame galvanizado nº16

m

2

5,13

6,41

12,82

0,00 %

20.8

10572 ORSE

Guia para cabos em arame galvanizado nº16

m

1

5,13

6,41

6,41

0,00 %
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Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

m

1000

12,09

15,11

15.110,00

0,41 %

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 11/2019
Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01

M

30

3,94

4,93

147,90

0,00 %

un

24

23,21

29,01

696,24

0,02 %

9538 ORSE

Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01

un

15

38,34

47,93

718,95

0,02 %

9534 ORSE

Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m
- Rev 01
Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02

un

24

16,04

20,05

481,20

0,01 %

un

24

25,65

32,06

769,44

0,02 %
0,04 %

20.9

7138 ORSE

20.10

98291 SINAPI

20.12

11230 ORSE

20.13
20.14
20.15

10268 ORSE

Descrição

Und

20.16

98307 SINAPI

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN

29

38,67

48,34

1.401,86

20.16

C0544 SEINFRA

CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS)

M

110

11,86

14,83

1.631,30

0,04 %

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI,
EXTREMIDADES COM ROSCA
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN

4

281,76

352,20

1.408,80

0,04 %

UN

4

553,16

691,45

2.765,80

0,07 %

UN

4

47,75

59,69

238,76

0,01 %

UN

24

47,75

59,69

1.432,56

0,04 %

UN

1

161,41

201,76

201,76

0,01 %

UN

1

129,78

162,23

162,23

0,00 %

Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P
Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

un

59

130,02

162,53

9.589,27

0,26 %

M

12

50,85

63,56

762,72

0,02 %

un

2

28,25

35,31

70,62

0,00 %

20.17

00012657 SINAPI

20.18

97902 SINAPI

20.19

100556 SINAPI

20.20

100556 SINAPI

20.20

99250 SINAPI

20.21

100560 SINAPI

20.22

12551 ORSE

20.23

95751 SINAPI

20.25

7877 ORSE
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20.26

8443 ORSE

20.27

8113 ORSE

20.28

12526 ORSE

20.29

9533 ORSE

21
21.1

Descrição

Und

Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)
Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica
(ref. Mopa ou similar)
Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha
metálica
Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

un

1

120,75

150,94

150,94

0,00 %

un

1

51,65

64,56

64,56

0,00 %

un

2

18,69

23,36

46,72

0,00 %

un

1

16,35

20,44

20,44

0,00 %

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
070999 SBC

Peso (%)

7.379,09

EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B

UN

Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar

0,20 %

1

303,67

379,59

379,59

0,01 %

un

1

1.944,83

2.431,04

2.431,04

0,07 %

M

6

24,35

30,44

182,64

0,00 %

UN

2

41,09

51,36

102,72

0,00 %

UN

2,05

60,28

75,35

154,47

0,00 %

21.2

8445 ORSE

21.3

96562 SINAPI

21.4

97546 SINAPI

21.5

97548 SINAPI

21.6

C1163 SEINFRA

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA AF 07/2017
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020
DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)mm

M

2,75

43,47

54,34

149,44

0,00 %

21.7

C1165 SEINFRA

DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm

M

2

49,28

61,60

123,20

0,00 %

Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220
volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga
e contatora

un

1

3.084,79

3.855,99

3.855,99

0,10 %

UN

3

120,68

150,85

452,55

UN

26

51,00

63,75

1.657,50

0,04 %

UN

5

22,60

28,25

141,25

0,00 %

21.9

7826 ORSE

22
22.1
22.3
22.4

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
96989 SINAPI
078037 SBC
98463 SINAPI

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2017
CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2017

76.453,25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2,07 %
0,01 %

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
63 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
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Código Banco

22.5

101548 SINAPI

22.6

9051 ORSE

22.7

C3478 SEINFRA

22.8

96971 SINAPI

22.9

96973 SINAPI

22.10

96977 SINAPI

22.11

98111 SINAPI

22.11

96985 SINAPI

22.12

103887 SINAPI

23

Descrição

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 07/2020
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de
pressão c/barramento
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"

Und
UN

1

7,69

9,61

9,61

0,00 %

un

1

306,10

382,63

382,63

0,01 %

M

90

10,79

13,49

1.214,10

0,03 %

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2017
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M

20

35,10

43,88

877,60

0,02 %

M

500

64,45

80,56

40.280,00

1,09 %

M

Peso (%)

380

61,37

76,71

29.149,80

0,79 %

UN

4

44,61

55,76

223,04

0,01 %

UN

13

98,22

122,78

1.596,14

0,04 %

UN

17

22,07

27,59

469,03

0,01 %

3.326,68

4.158,35

4.158,35

0,11 %

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

254.249,48

6,89 %

23.1

12628 ORSE

Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1
1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un

1

23.2

10759 ORSE

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

m²

49,69

392,22

490,28

24.362,01

0,66 %

23.3

9721 ORSE

Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm

m²

23,97

502,47

628,09

15.055,32

0,41 %

23.5

3226 ORSE

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

m

4,39

188,30

235,38

1.033,32

0,03 %

23.6

3226 ORSE

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

m

4,52

188,30

235,38

1.063,92

0,03 %

23.7

10759 ORSE

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

m²

114,6

392,22

490,28

56.186,09

1,52 %

23.7

C2910 SEINFRA

PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA

m²

65,05

144,91

181,14

11.783,16

0,32 %

23.12

12848 ORSE

Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna

un

1

364,14

455,18

455,18

0,01 %
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Bancos

SINAPI - 04/2022 - Bahia, SBC - 06/2022 - Bahia, SICRO3 - 01/2022 - Bahia, SICRO2 - 11/2016 - Bahia, ORSE - 03/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 Ceará, CPOS - 02/2022 - São Paulo,

B.D.I.

Encargos Sociais

25,0%

Não Desonerado

Orçamento Sintético
Item

Código Banco

23.13

12894 ORSE

23.14

9713 ORSE

23.14

040127 SBC

23.15

99839 SINAPI

23.17

9957 ORSE

24
24.1

Descrição

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de
incêndio" - Placa E9
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata
galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

Und
un

2

15,64

19,55

39,10

0,00 %

m

13,4

1.916,59

2.395,74

32.102,92

0,87 %

CHAPA DE ACO 1/4"" (49,797 Kg/m2)

KG

2560

31,61

39,51

101.145,60

2,74 %

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M

7,97

555,83

694,79

5.537,48

0,15 %

Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"

un

1

1.061,62

1.327,03

1.327,03

0,04 %

SERVIÇOS FINAIS
99803 SINAPI

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.
AF 04/2019

90776 SINAPI

22025.1

90777 SINAPI

22025.2

88326 SINAPI

25
25.3

3.189,83
m²

1323,58

1,93

2,41

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

500

32,67

40,84

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

400

108,08

H

600

25,18

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.189,83
93.348,00

CUSTO TOTAL COM BDI
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0,09 %
0,09 %
2,53 %

20.420,00

0,55 %

135,10

54.040,00

1,46 %

31,48

18.888,00

0,51 %

3.690.094,40
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Obra: CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B
Município: Lençóis - Bahia
Cronograma Físico Financeiro
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R$)

% ITEM

67.575,93

1,83%

39.974,82

1,08%

348.303,92

9,44%

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

2

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

3

FUNDAÇÕES

4

SUPERESTRUTURA

530.317,05

14,37%

5

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

228.542,06

6,19%

6

ESQUADRIAS

287.413,07

7,79%

7

SISTEMAS DE COBERTURA

277.501,20

8

IMPERMEABILIZAÇÃO

84.621,24

2,29%

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

419.726,54

11,37%

10

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

326.820,05

8,86%

11

PINTURA

172.542,86

4,68%

12

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

32.912,18

0,89%

13

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

53.831,95

1,46%

14

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

51.728,07

1,40%

15

LOUÇAS E METAIS

63.984,83

1,73%

16

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

5.087,04

0,14%

17

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

19

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

22

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

23

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24

SERVIÇOS FINAIS

25

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Valores totais

100,00%
67.575,93
15%
5.996,22

2

85%
33.978,60
70%
243.812,74
10%
53.031,71

7,52%

9

21

1

68.657,65

1,86%

153.548,71

4,16%

1.434,50

0,04%

40.951,08

1,11%

7.379,09

0,20%

76.453,25

2,07%

254.249,48

6,89%

3.189,83

0,09%

93.348,00

2,53%

3.690.094,40
100,00%
Avanço Simples
Avanço Simples

3

30%
104.491,18
70%
371.221,94
15%
34.281,31

25%
69.375,30
100%
84.621,24

4

20%
106.063,41
40%
91.416,82

7

8

45%
102.843,93
10%
28.741,31
25%
69.375,30

40%
114.965,23
15%
41.625,18

30%
86.223,92

20%
57.482,61

15%
62.958,98
15%
49.023,01

20%
83.945,31
15%
49.023,01

20%
83.945,31
25%
81.705,01

10%
3.291,22

20%
6.582,44
20%
10.766,39
20%
10.345,61

30%
9.873,65
20%
10.766,39
20%
10.345,61
10%
6.398,48

20%
83.945,31
20%
65.364,01
30%
51.762,86
20%
6.582,44
30%
16.149,59
20%
10.345,61
20%
12.796,97

10%
6.865,77
10%
15.354,87

20%
13.731,53
20%
30.709,74

20%
83.945,31
25%
81.705,01
25%
43.135,72
10%
3.291,22
25%
13.457,99
20%
10.345,61
30%
19.195,45
20%
1.017,41
30%
20.597,30
25%
38.387,18

20%
8.190,22

30%
12.285,32

30%
22.935,98

20%
15.290,65
15%
38.137,42

30%
1.526,11
5%
3.432,88
5%
7.677,44

15%
11.467,99
25%
63.562,37

6

35%
97.125,42

20%
10.345,61

15%
38.137,42

5

30%
1.526,11
10%
6.865,77
5%
7.677,44
20%
286,90

10%
7.645,33

9

10

5%
20.986,33

40%
69.017,14
10%
329121,80%
5%
2.691,60

40%
25.593,93
20%
1.017,41
25%
17.164,41
25%
38.387,18
80%
1.147,60
30%
12.285,32

15%
11.467,99
30%
76.274,84
40%
1.275,93
10%
9.334,80

5%
8.627,14

10%
15.354,87

20%
8.190,22
100%
7.379,09
10%
7.645,33
15%
38.137,42
60%
1.913,90
10%
9.334,80

10%
9.334,80

10%
9.334,80

10%
9.334,80

10%
9.334,80

10%
9.334,80

10%
9.334,80

10%
9.334,80

10%
9.334,80

121.044,38

415.188,20

680.971,09

442.195,70

387.314,30

391.180,31

418.072,96

447.608,99

3,28%

11,25%

18,45%

11,98%

10,50%

10,60%

11,33%

12,13%

7,86%

2,62%

3,28%

14,53%

32,99%

44,97%

55,47%

66,07%

77,40%

89,53%

97,38%

100,00%
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - TANQUINHO
ITEM

SERVIÇO

L

C

CÁLCULO
H
Q

FM

TOTAIS

UN

OBRA CIVIL
MOVIMENTO DE TERRA
MURO DE DIVISA
Escavação manual
Sapatas
Baldrame
TOTAL

0,60
180,00

0,60 1,20
0,17 0,25

53,00

22,90 m³
7,65 m³
30,55 m³

Sapatas
TOTAL

0,50

0,50 0,25

53,00

3,31 m³
27,23 m³

sapatas
TOTAL

0,50

0,50

53,00

13,25 m²
13,25 m²

53,00

3,31
5,85
9,16
90,00
90,00

Aterro apiloado

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
MURO DE DIVISA
Lastro de concreto

CONCRETO FUNDAÇÕES
sapatas
baldrame
TOTAL

0,50
0,50 0,25
0,13 180,00 0,25

FORMA BALDRAME

180,00 0,50
TOTAL

m³
m³
m³
m²
m²

ARMAÇÃO CA-50 - 10mm
sapatas
baldrame
TOTAL

5,40
180,00

53,00
4,00

0,617
0,617

176,59 Kg
444,24 Kg
620,83 Kg

baldrame
TOTAL

0,56

1.200,00

0,154

103,49 Kg
103,49 Kg

ARMAÇÃO CA-60 - 5mm

SUPERESTRUTURA
MURO DE DIVISA
CONCRETO PILARES
0,13

0,20 3,20

53,00

4,41 m³
4,41 m³

acesso 1
TOTAL

0,20

3,20

53,00

2,00

67,84 m²
67,84 m²

pilares
TOTAL

14,00

53,00

0,395

293,09 Kg
293,09 Kg

pilares
TOTAL

0,56

1.113,00

0,154

95,99 Kg
95,99 Kg

janelas até 1,50m

0,90
1,50

6,00
8,00

0,90
1,10

20,00
41,00

2,40
2,80
3,50
4,10

28,00
13,00
2,00
5,00

2,10

2,00

TOTAL
FORMAS

ARMAÇÃO CA-50 - 8mm

ARMAÇÃO CA-60 - 5mm

VERGAS PORTAS E JANELAS
VERGA PRÉ-FABRICADA ATÉ 1,50M

TOTAL
portas até 1,50m
TOTAL
VERGA PRÉ-FABRICADA COM MAIS DE 1,50M
janelas com mais de 1,50m

TOTAL
portas com mais de 1,50m
TOTAL

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador
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5,40
12,00
17,40
18,00
45,10
63,10

m
m
m
m
m
m

67,20
36,40
7,00
20,50
131,10
4,20
4,20

m
m
m
m
m
m
m
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - TANQUINHO
ITEM

SERVIÇO

L

C

CÁLCULO
H
Q

FM

TOTAIS

UN

PAREDES / PAINEIS
MURO DE DIVISA
Alvenaria 9x19x19 (e=9cm)
180,00

2,20

396,00 m²
396,00 m²
427,68 m²

180,00

0,73

131,40 m²
131,40 m²

180,00

2,20

2,00

792,00 m²
792,00 m²

180,00

2,20

2,00

792,00 m²
792,00 m²

180,00

2,20

2,00

792,00 m²
792,00 m²

TOTAL
TOTAL DE ALVENARIA (PERDA 8%)
IMPERMEABILIZAÇÃO
MURO DE DIVISA
TOTAL
REVESTIMENTOS
MURO DE DIVISA
Chapisco
TOTAL
Massa Única
TOTAL
PINTURA
MURO DE DIVISA
Latex PVA, sem massa
TOTAL

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador
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1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA FNDE

O Programa PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da
Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz
parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na
implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na
melhoria da qualidade da educação.
O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede
pública.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto executivo e suas particularidades.
Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do
projeto arquitetonico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos,portarias,
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais,estaduais e
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.
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2. ARQUITETURA
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2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Projeto Padrão Tipo B desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de
atendimento de até 224 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), e 112 crianças em
período integral. As escolas de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária
de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma:
Creche - para crianças de 0 até 4 anos de idade, onde:
Creche I – 0 até 18 meses
Creche II – 18 meses até 3 anos
Creche III – 3 anos até 4 anos
Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses
O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da
criança, tanto no aspecto físico, psicológico, como no intelectual e social. Foram levadas em
consideração as grandes diversidades que temos no país, fundamentalmente em aspectos
ambientais, geográficos e climáticos, em relação às densidades demográficas, os recursos
socioeconômicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar ambientes
com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos
(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e
sociais.
Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo B em terreno retangular
com medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade máxima de 3%.
Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto Padrão
apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, opção de instalações elétricas
em 110V e 220V, alternativas de fundações, implantação de sistema de esgoto quando não
houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de elementos construtivos
visando o conforto térmico.
Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso as crianças na faixa etária
definida, o projeto adotou os seguintes critérios:
Facilidade de acesso entre os blocos;
Segurança física que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em áreas
como cozinha, lavanderia, castelo d’água, central de gás, luz e telefonia;
Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com piso contínuo, sem
degraus, desniveis ou juntas, com garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT
NBR 9050;
Setorização por faxa etária para a promoção de atiidades especificas de acordo com
as necessidades pedagógicas, com a adoção de salas de atividades para cada faixa etaria;
Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias como:
pátios, solários e áreas externas;
Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de vidros
nas partes inferiores das portas, esquadrias a partir de 50cm do piso e paredes vazadas
entre os solários;
Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de
instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.
Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na
edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.
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2.2. PARÃMETROS DE IMPLANTAÇÃO
Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá
privilegiar a edificação das melhores condições:
Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno,
existência de vegetação, manaciais de água e etc.
Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, com
vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfico
ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico,
olfativo/qualidade do ar);
Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à
insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação
natural;
Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em
função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de
vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuários;
Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção
do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;
Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a
edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influencia no
escoamento das águas superficiais;
Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com
relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste
caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas
sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos
mananciais.
Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da Creche quanto à
minimização da carga térmica e conseqüente redução do consumo de energia elétrica.
Havendo necessidade, em função da melhor orientação, o edifício deverá ser locado no
terreno de forma espelhada em relação ao eixo central da edificação. Além disso, a área
exposta à maior insolação deve ser compatível com a posição de solários, e com a entrada
do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento das crianças. A correta
orientação deve levar em conideraçao o direcionamento dos ventos favoráveis, brisas
refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verão e inverno característica de
cada Município.
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2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS
Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetonico foram condicionantes
alguns parâmetros, a seguir relacionandos:
Programa arquitetônico – elaborado com base no numero de usuários e nas
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da
experiência educacional adequada a faixa etária em questão;
Distribuição dos blocos – a distribuição do programa se dá por uma setorização
clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A
setorização prevê tanto espaços para atividades particulares, restritas a faixa etária e ao
grupo e a interação da criança em atividades coletivas. A distribuição dos bloso prevê
também a interaçãocom o ambiente natural;
Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto e do
programa Proinfancia;
Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os conjuntos funcionais do edifício da
creche são compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades
são amplas, permitindo diversos arranjos internos em função da atividade realizada, e
permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a
autonomia das crianças está relacionada à adaptação dos equipamentos as suas
proporções e alcance;
Layout – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a
faixa etária especifica e ao bom funcionamento da creche;
Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em duas
águas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Esta tipologia
é caracterizante do Programa Proinfancia;
Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de
iluminação e ventilação natural em ambientes escolares;
Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do
partido arquitetônico da creche, como pórticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a
identificação da creche Tipo B e sua associação ao Programa Proinfancia;
Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposição a agentes e intempéries;
Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que
privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários;
Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em varias
regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutenção.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF
Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br

8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
78 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES
As escolas de ensino infantil do Tipo B são térreas e possuem 5 blocos distintos de
acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços,
bloco multiuso e 2 blocos pedagógicos. Os 05 blocos juntamente com o pátio coberto são
interligados por circulação coberta. Na área externa estão o playground, o castelo d’água e
a área de estacionamento.
Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes:
Bloco Administrativo (entrada principal da escola):
Hall;
Recepção;
Secretaria;
Circulação interna;
Diretoria;
Sala de professores;
Almoxarifado;
Sanitários adultos: masculino e feminino.
Bloco de Serviços:
Circulação interna;
Rouparia:
Balcão de entrega de roupas limpas.
Lavanderia:
Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas;
Bancada para passar roupas com prateleiras;
Tanques e máquinas de lavar.
Copa Funcionários:
Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);
Vestiário masculino;
Vestiário feminino;
Despensa;
Cozinha:
Bancada de preparo de carnes;
Bancada de preparo de legumes e verduras;
Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
Bancada de lavagem de louças sujas;
Área de Cocção;
Balcão de passagem de alimentos prontos;
Balcão de recepção de louças sujas;
Buffet;
Lactário:
Área de higienização pessoal;
Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios;
Bancada de entrega de alimentos prontos.
Área de Serviço externa:
Secagem de roupas (varal);
Central GLP;
Depósito de lixo orgânico e reciclável;
Área de recepção e pré-lavagem de hortaliças.
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Blocos Pedagógicos:
Bloco Creche I e II – crianças de 0 a 3 anos:
Fraldário (Creche I);
Sanitário (Creche II);
Atividades;
Repouso;
Alimentação (Creche I);
Solário.
Bloco Creche III e pré-escola – crianças de 3 a 5 anos e 11 meses:
Atividades;
Repouso (Creche III);
Solário.
Bloco Multiuso:
Sala multiuso;
02 sanitários infantis, feminino e masculino;
02 sanitários para adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e
masculino;
Sala de apoio à informática (S.I.);
Sala de Energia Elétrica (S.E.E);
Sala de Telefonia (S.T.).
Pátio Coberto:
Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias, onde se localiza
o refeitório, próximo ao buffet.
Playground:
Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis.
Castelo d’água:
Elemento cilíndrico metálico, característico do Projeto Padrão, que abriga os reservatórios
de água.

2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA
As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particularidades
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico
atendidas.
É, pois, de fundamental importância que o edifício proporcione a seus ocupantes um
nível desejável de conforto ambiental, o que tem inicio com a realização de um projeto de
impantação adequado que privilegie a adequação da edificação aos parâmetros ambientais,
bem como definido no item 2.2.
A existência de um projeto padrão, contudo, dificulta em partes a adaptação climática
a regiões especificas. Para a resolução de tal problema, foram criados durante a execução
do projeto arquitetônico, alguns elementos construtivos acessórios e opcionais de controle
de ventilação, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climática da região onde se construirá cada unidade de creche:
Fechamentos dos Pátios: No pátio coberto e no refeitório, foram definidas
esquadrias que podem ser usadas nas regiões de clima frio. São compostas de
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janelas de vidro laminado ou temperado, as quais possuem folhas que podem
correr por frisos localizados no piso e teto, permitindo que esses ambientes fiquem
parcialmente ou totalmente fechados.
Utilização de forros: Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso
acartonado (rebaixo de 30cm) afim de reduzir o pé-direito interno para 2,70m,
melhorando assim, o conforto térmico nestes ambientes.
Alternativas de acabamento: Nas regiões frias, é aconselhável a cobertura do
piso das salas de aula com manta sintética, a fim de fazer um melhor controle
térmico.
2.5.1. Referências com os Desenhos
- Referências: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias
2.6. ACESSIBILIDADE
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.
O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:
Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;
Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;
Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade
especiais;
Sanitário para crianças portadoras de necessidades especiais.
Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifíca para estes
usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento
de cada ambiente.
2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
- Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil - MEC,
2006;
- Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil, encarte 1
- MEC, 2006;
- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
- Portaria GM/MS Nº 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão tem aplicação direta no
sistema construtivo adotado:
Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;
Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;
Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;
Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;
O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
Estrutura de concreto armado;
Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171) e alvenaria de elemento vazado;
Laje pré-moldada;
Telhas de barro (modelo colonial).
3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇOES
Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e
adequações ao projeto podem ser facilmente executadas.
Acréscimos:
A edificação foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usuários previstos (cerca de 120 alunos por turno). Eventuais ampliações devem ter sua
necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliaçãos devem obedecer ao código de
obras local, bem como as normas de referencia citadas neste memorial descritivo.
Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de
obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito
acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto ampliações verticais não
foram previstas.

Demolições:
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As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de
vedações, deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e
compromentimento da estrutura.
Substituições:
Os componentes da edificação, conforme descitos no item 4.Elementos
Cosntrutivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do pais. A
substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto
existente, para confirmação de dados relativos aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

3.4.

Sistema

Vida Util mínima (anos)

Estrutura

≥ 50

Pisos Internos

≥ 13

Vedação vertical externa

≥ 40

Vedação vertical externa

≥ 20

Cobertura

≥ 20

Hidrossanitário

≥ 20

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1. SISTEMA ESTRUTURAL
4.1.1. Considerações Gerais
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e
especificações deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas.
Quanto a resistência do concreto adotada:
Estrutura

FCK (MPa)

Vigas

25 MPa

Pilares

25 MPa

Lajes

25 MPa

Sapatas

25 MPa

4.1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes
4.1.2.1.

Fundações

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em previsões
de cargas e dimensionamento e o Municipio, ou ente federado requerente, deve utilizandose ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto
executivo de fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT.
O projeto executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento
fornecidas no projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado deverá
ser homologado pela Coordenação de Infra-Estrutura do FNDE – CGEST.
Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execução.
4.1.2.1.1. Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas
Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação.
As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação
fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada.
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4.1.2.1.2.

Fundações profundas

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, Elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resistência lateral e resistência de ponta.
No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga adimissível de 0,2 MPa (2 kg/cm2).
4.1.2.2.
Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.
4.1.2.3.
Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas
12x30cm.
4.1.2.4.

Lajes

É utilizada laje maciça de altura média aproximada de 10 cm.
4.1.3. Sequência de execução
4.1.3.1.

Fundações

4.1.3.1.1.

Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada
edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas
entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os
aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.
4.1.3.1.2.

Lançamento do Concreto:

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de
fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de
água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua
concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma
camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de
concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão
concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.
4.1.3.2.

Vigas

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as
seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção.
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A
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concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura
deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.
4.1.3.3.

Pilares

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as
formas deverão ser molhadas até a saturação. . A concretagem deverá ser executada
conforme os preceitos da norma pertienente. A cura deverá ser executada para se evitar a
fissuração da peça estrutural.
4.1.3.4.

Lajes

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A
desforma deverá seguir os procedimentos ndicados em norma.
4.1.4. Normas Técnicas relacionadas
Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corposdeprova;
- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova
cilíndricos;
Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à
compressão;
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
Execução de estruturas de concreto – Procedimento;
4.2. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO
4.2.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos
4.2.1.1.
Caracterização e Dimensões do Material:
Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;
4.2.1.2.
Seqüência de execução:
Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos
em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura
4.2.1.3.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
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O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana após a execução da alvenaria.

4.2.1.4.
Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:
Todas as paredes internas e externas
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a08_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas
4.2.1.5.

Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da
resistência à compressão;
ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;
ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria ದ Forma e dimensões ದ 
Padronização;
ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e
blocos cerâmicos ದ Procedimento;
ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para
alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;
ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para
alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio;
4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogós
4.2.2.1.
Caracterização e Dimensões do Material:
Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de
primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em
pintura acrílica segundo cor indicada no quadro de cores. Compoem o pano de cobogós
base, pilaretes e testeira superior em concreto aparente, todos com h=10 cm.
- Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm;
4.2.2.2.
Seqüência de execução:
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura
4.2.2.3.

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos
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Para bom acabamento deve-se executar moldura em concreto, ao redor de cada
conjunto dos elementos, com espessura = 10 cm, conforme projeto arquitetônico. Iniciar pelo
piso, assentar os elementos vazados, realizar os fechamento laterais e superior.
4.2.2.4.

Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Fechamento da área de serviço h =220 cm - cor vermelha
Muretas divisórias dos solários h = 100 cm ou 180 cm – cor amarela
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas
4.2.2.5.
Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria Requisitos;
4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto
4.2.3.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material
As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e
comprimento variável, embutidas na alvenaria.
4.2.3.2.
Seqüência de execução:
Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m.
4.2.3.3.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
Em todas as equadrias do projeto
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento
4.2.4. Divisórias leves em painéis
4.2.4.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material
Divisorias em painéis compostos por:
Revestimento externo e interno: (Chapas Eucaplac UV): chapa dura de fibras de
eucalipto prensadas com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta;
Miolo: tipo MSO ("honey comb") ou MMI (Miolo Maciço Isolante), isolante
acústico, que retarda o alastramento superficial de chama. Estrutura: em alumínio
anodizado;
- Cor da chapa de revestimento externo e interno: ovo ou areia perola, cujos
componentes são: Porta de abrir em laminado melamínico cor ovo; Perfis de alumínio
pintura branca; Base em perfil “u” em alumínio pintura branca; Vidro conforme indicação de
projeto;
- Painel: 35 mm(profundidade) x 1.202 mm(largura) x 2.110 mm(altura).
- Porta: 35 mm(profundidade) x 820 mm(largura) x 2.110 mm(altura).
As dimensões totais e modulação na instalação devem seguir o projeto arquitetônico;
- Modelo de Referencia: Divilux 35
4.2.4.2.

Seqüência de execução:
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Para a instalação dos painéis, deverão ser fixadas as guias, de parede, inferior e
superior, através de aparafusamento na alvenaria acabada. Os painéis e montantes deverão
ser encaixados em sequencia, bem como os vidros e portas do sistema. O manual de
instalação detalhado do fabricante devera ser consultado.
4.2.4.3.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
Na divisão do ambiente repouso, nas creches I e II.
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC3-28a31_R03 – Ampliação Bloco Pedagogico I

4.3. ESTRUTURAS DE COBERTURAS
4.3.1. Treliças Metálicas
4.3.1.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material
Estrutura de cobertura do Pátio Coberto, conforme especificação em projeto.
4.3.1.2.
Aplicação no projeto e Referência com os desenhos
Estrutura de cobertura do Pátio Coberto, conforme especificação em projeto.
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-13_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes
4.3.2. Madeiramento do Telhado
4.3.2.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material
Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme
Classificação de Uso, construção pesada interna.
Nome da peça

Dimensões da Seção Transversal em cm

Pontaletes ou Colunas

15x15

Terças

6x20

Caibros

5x6

Ripas

1,5x5

Frechal

6x20

4.3.2.2. Referência com os desenhos do projeto executivo
Estrutura de cobertura dos blocos administrativo, pedagógicos, de serviços, e
multiuso, conforme especificação em projeto.
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes
4.3.2.3. Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira;
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;
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4.4. COBERTURAS
4.4.1. Telhas Cerâmicas
4.4.1.1.
Caracterização e Dimensoes do Material:
Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa canal de primeira
qualidade sobre ripões de madeira fixados em estrutura de concreto.
- Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15cm
4.4.1.2.
Seqüência de execução:
Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em
madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.
4.4.1.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos
As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em
alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos
planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras,
conforme especificação.
4.4.1.4.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos
- Telhados de toda a creche,
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes
4.4.1.5.
Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo
francesa ದ Procedimento;
ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas
de fibrocimento ದ Dimensões e tipos ದ Padronização;
4.4.2. Telhas de Vidro
4.4.2.1.
Caracterização e Dimensoes do Material:
Telhas de vidro do tipo Colonial, capa e canal aplicadas sobre ripas de madeira
- Dimensões: 50cmx15cmx12cm
4.4.2.2.

Seqüência de execução:

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação
mínima determinada para cada tipo de telha.As primeiras fiadas devem ser amarradas às
ripas com arame de cobre. As fiadas verticais e as linhas de transição capa-canal devem ser
retas, ortogonais à linha de beirais e com espaçamentos uniformes.
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4.4.2.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos
As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execução. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de
laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação.
4.4.2.4.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos
- Em trechos especificados do telhado de Pátio Coberto.
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
4.4.2.5. Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo
francesa ದ Procedimento;
ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas
de fibrocimento ದ Dimensões e tipos ದ Padronização;
4.4.3. Rufos Metálicos
4.4.3.1.
Caracterização e Dimensoes do Material:
Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume.
- Aba: 10 mm; Altura:60 mm; Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme corte
esquemático abaixo:

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; Modelo: Rufo externo corte 25 x 3m

4.4.3.2.
Seqüência de execução:
Fixar as chapas de aço nas telhas e platibandas.
4.4.3.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
até o encontro com a pingadeira de concreto, conforme especificação e detalhamento de
projeto
4.4.3.4.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em
alvenaria vertical;
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes

4.4.4. Pingadeiras em Concreto
4.4.4.1.
Caracterização do Material:
Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
para proteger as superfícies verticais da platibanda da água da chuva.
- Dimensões: Comprimento 100cm Largura 30cm x Altura 5cm.
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4.4.4.2.
Seqüência de execução:
Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se
assentar as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial
adequada. A união entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a
penetração de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com
especificação indicada pelo modelo referência.
4.4.4.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos
As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das
calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superfície da calha, até o encontro com
a pingadeira.
4.4.4.4.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria
vertical;
- Referências: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes

4.5. ESQUADRIAS
4.5.1. Janelas de Aluminio
4.5.1.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material
As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificação, observar a tabela de
esquadrias anexo 5.4.
- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura
4.5.1.2.
Seqüência de execução
A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:
Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.
4.5.1.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às
laterais da janelas / portas.
4.5.1.4.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento
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4.5.1.5.
Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1:
Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos
e classificação;
_ Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de
Obras de Ediifcacoes Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 2009.
4.5.2. Portas de Madeira
4.5.2.1.

Caracteristicas e Dimensões do Material:

Madeira
Deverá ser utilizada madeira de lei,, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.
Ferragens
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem
suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas
poderão utilizar cilindros comuns.
Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.
4.5.2.2.
Seqüência de execução:
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados
e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.
4.5.2.3.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte
cor PLATINA, e com laminado melaminico cor BRANCO, conforme projeto e anexos 5.2.
Tabela de Referencia de Cores e Acabamento e 5.4. Tabela de Esquadrias;
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;
- Conjuntos de fechadura e maçaneta;
- Dobradiças (3 ou 2* para cada folha de porta – *portas de Box banheiros);
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15e16_R03 - Esquadrias – Detalhamento
4.5.2.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia
esimmbologia;
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_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.
4.5.3. Portas de Vidro
4.5.3.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material:
Portas em vidro temperado de espessura 10mm, duas folhas, 1,60 x 2,10, de abrir
conforme projeto e especificação.
- Dimensoes: 1,60 x 2,10 x 10mm espessura
4.5.3.2. Seqüência de execução:
Sistema de fixação no piso e no teto, através de ferragens para portas pivotantes,
para montagem de portas duplas.
4.5.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento
4.5.4. Fechamentos de Vidro do Pátio
4.5.4.1. Caracteristicas e Dimensões do Material:
Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.
Alternativa para fechamento em Regioes Frias- Esquadria de alumínio para
fechamento do pátio coberto e refeitório, conforme detalhamento de projeto. Deverá ser
fixada no piso, e sua altura corresponde ao pé-direito acabado do ambiente – do piso ao teto
ou ao fundo da viga do pórtico.
- Vidros temperados com 10mm de espessura.
4.5.4.2. Seqüência de execução:
Sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas
ferragens recomendadas pelo fabricante.
4.5.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas
B-ARQ-PCD-RFR0-18_R03 – Complemento para regiões frias
4.5.5. Telas de Proteção em Nylon
4.5.5.1. Caracteristicas e Dimensões do Material:
Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza ou verde. O
conjunto é composto de tela cor cinza ou azul, barra de alumínio para moldura , kit
cantoneira e corda de borracha para vedação.
- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.
4.5.5.2. Seqüência de execução:
Instalar a modura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de
borracha para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha .
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4.5.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
Esquadrias especificas do bloco de serviços, conforme indicação em projeto.
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas
4.6. IMPERMEABILIZAÇÕES
4.6.1. Manta Asfáltica
4.6.1.1.
Caracterização e Dimensões do Material:
- Manta asfáltica composta de asfalto físicamente modificado e polímeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos
de poliéster previamente estabilizado.
- Bobinas de 1,0 m (largura) x 10 m (comprimento) x 4mm (espessura);
- Modelo de Referencia: Torodin 4mm
4.6.1.2.
Sequência de execução:
Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta
ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixandose sobreposição de 10cm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.
Em caso de aplicação em muro de arrimo, a manta deverá ser aplicada sobre o
muro de arrimo nas áreas de divisa onde haverá corte de terra. Deve-se tomar os cuidados
para não danificar o material impermeabilizante quando se executar os serviços de reaterro
e outros.
4.6.1.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos
A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície da calha, subindo na
vertical, no mínimo 30 cm de altura ou até o encontro com a pingadeira. Todos os cantos e
arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 8cm.
4.6.1.4.
Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:
- Calhas na cobertura, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso.
- Referências: B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 – Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 – Cortes e Detalhes
B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Planta de Cobertura
4.6.1.5.
Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização
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4.7. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS
Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
início do revestimento deve ser maior.
4.7.1. Paredes externas – Pintura Acrílica
4.7.1.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material
As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.
4.7.1.2.
Seqüência de execução:
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar
perfitamente secas, afim de evitar a formação de bolhas.
O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes
da aplicação da massa corrida.
4.7.1.3.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Fachada – acima do barrado cerâmico e até a linha inferior da laje – Cor Branco
Gelo
- Solários - Muros de Cobogos - cor amarelo ouro
- Área de Serviços – Muros de cobogos e muro baixo – Cor vermelho
- Pilares do pátio e passarela – acima da altura de 1,20 m – cor Branco Gelo
- Volume do Castelo Dágua* (opção por anéis de concreto) – cor amarelo ouro
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas
4.7.1.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não
industriais – Classificação;
_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.
4.7.2. Paredes externas – Cerâmica 10cmx10cm
4.7.2.1.
Caracteristicas e Dimensões do Material
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarelo,
azul escuro e vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.2.3.
- Modelo de Referência:
Marca: Tecnogres:
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1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;
2 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;
ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10
- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
4.7.2.2.
Seqüência de execução
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.
Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas,
obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas,
realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante,
4.7.2.3.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,50m do piso – Cor Azul Escuro
- Fachada - platibandas e empenas laterais – desde a linha inferior da laje até o
topo do elemento - cor azul escuro
- Fachada – Moldura das Janelas – uma fiada ao redor de toda a janela – cor
vermelho
- Pilares do pátio e passarela – ate a altura de 1,10 m – cor azul escuro
Uma fiada acima de 1,10m, até a altura de 1,20m – cor amarelo
- Volume da exaustão – revestindo todas as faces verticais do volume – cor
amarelo
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas
4.7.2.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755: Revestimento de parades externas e fachadas com placas
cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;
4.7.3. Paredes internas - áreas secas
Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberão revestimento cerâmico à altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um friso
horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serão fixados ganchos,
quadros, pregos, etc.
Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre
massa corrida PVA.
4.7.3.1.

Caracterização e Dimensões dos Materiais:

Cerâmica (30x40cm):
- Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, do piso à altura de 1,20m.
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- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x 40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
Faixa de madeira (10cm):
- Tábua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que será parafusada
acima do revestimento cerâmico (do piso à altura de 1,20m).
- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da região).
- Acabamento com verniz fosco.
Pintura:
- Acima da faixa de madeira (h=1,30m) as paredes deverão ser pintadas, com
tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM – da faixa de madeira ao teto.
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou equivalente.
4.7.3.2.

Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administração,
professores, almoxarifado, informática e mutiuso, copa funcionários, depósitos)
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
4.7.4. Paredes internas – áreas molhadas
Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma
especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação
de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com
tinta epóxi a base de água, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme
esquema de cores definida no projeto.
4.7.4.1.

Caracterização e Dimensões do Material:

Cerâmica (30x40cm):
Revestimento em cerâmica cerâmica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x 40 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.
Cerâmica (10x10cm):
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas interna, nas cores azul escuro e
vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.4.3.
- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
- Modelo de Referência:
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Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;
ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10
Pintura:
- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão
revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.
4.7.4.2.
Seqüência de execução:
As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias
quando da finalização dos ambientes.
4.7.4.3.

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Bloco de Serviços - Ceramica branca 30x40 de piso a teto
- Bloco Administrativo – Sanitários – Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01)
fiada cerâmica 10x10 acima de 1,80m – Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho
(feminino) – pintura acima de 1,90m.
- Bloco Pedagógico 01 – Sanitários Infantis mistos Creche 02 - Ceramica branca
30x40 até 1,80m - uma (01) fiada acima de 1,80m – cor vermelho - pintura acima
de 1,90m.
- Bloco Multiuso – Sanitários Infantis – Ceramica branca 30x40 até 1,50m - uma
fiada acima de 1,80m– Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) pintura acima de 1,90m.
- Bloco Multiuso – Sanitários PNE – Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma
fiada acima de 1,80m – Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) pintura acima de 1,90m.
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 – Fachadas

4.7.5. Pórticos
4.7.5.1.
Características e Dimensões do Material:
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarelo,
azul escuro e vermelho, encimado por pingadeira de concreto, conforme aplicações
descritas no item. 4.7.5.3.
- Modelo de Referência:
Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;
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2 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho;
Revestimento em cerâmica até 10x10,
- Comprimento 10cm x Largura 10cm
ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10
4.7.5.2.
Seqüência de execução:
Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas,
obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas
4.7.5.3.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Pórtico de Entrada - Cor Amarelo
- Pórticos do Pátio Coberto - cor vermelho
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 – Fachadas
4.7.5.4.
Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento ದ Terminologia;
ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento ದ Classificação;
- ABNT NBR 13.818/1997: Placas Cerâmicas para Revestimento – Especificação
e Métodos de Ensaio (descrição dos parâmetros dos ensaios).
4.7.6. Piso Continuo em Granitina
4.7.6.1.
Caracterização e Dimesões do Material:
- Piso contínuo em granitina com 17mm de altura (juntas plásticas niveladas), cor
cinza claro;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura)
4.7.6.2.
Seqüência de execução:
Revestimento monolítico, proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois
não necessita de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo
maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético.
Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento
e areia), de espessura mínima de 2 cm;
Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (úmido sobre úmido) ou ainda
sobre um concreto curado (úmido sobre seco). No sistema úmido sobre seco, recomenda-se
utilizar processos mecânicos (fresagem) e químicos (adesivos) para garantir uma perfeita
ponte de aderência.
O polimento é dado com passagem de politrizes planetárias dotadas de pedras de
esmeril que proporcionaram um acabamento superficial liso.
4.7.6.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
- Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso
4.7.6.4.
Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagógicos; Pátio
Coberto, Refeitório, Calçadas Internas;
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- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade

4.7.7. Piso Vinilico em manta - *alternativa para regiões frias
4.7.7.1.
Caracterização e Dimesões do Material:
- Piso vinílico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a
redução da proliferação de bactérias.
- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura)
- Modelo de Referência: Marca: Fademac; Coleção: Absolute; Linha: Totalsafe;
Cor: Areia ou Quartzo; Disponível em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.
4.7.7.2.
Seqüência de execução:
- As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco
e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de
vazamentos hidráulicos; limpo,firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas;
o contrapiso deve também estar liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que
não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
O contrapiso deve receber massa de preparação para correção da aspereza da
superficie – conforme descrição no caderno de encargos – e a camada de massa após
secagem, deve ser lixada e o pó aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrílico
adequado, indicado pelo fabricante do piso.
4.7.7.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
- A conexão entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a peça: Arremate de rodapé, especificada pelo fabricante do piso
Modelo de Referência: Marca: Fademac; Cor: 913 ou 995; Disponível em
embalagens de 50m: 2x25m
4.7.7.4.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagógicos,
- Referências: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias
4.7.7.5.
Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 7374, Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e
paredes - Requisitos e métodos de ensaio;
_ ABNT NBR 7375, Placa vinílica para revestimento de piso e parede - Verificação
da estabilidade da cor sob ação da luz do dia;
ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de
linóleo - Parte 1: Classificação e requisitos;
ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linóleo Parte 2: Procedimento para aplicação e manutenção;
ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos ಧManta (rolo) ou
placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC - Parte 1: Requisitos,
características e classes;
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4.7.8. Piso em Cerâmica 40x40 cm
4.7.8.1.
Caracterização e Dimensões do Material:
- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor:
Branco.(410mm x 410mm)
Marca: Incefra Tecnica Alta Performance – ref. PS30910 (415mm x415 mm)
4.7.8.2.
Seqüência de execução:
O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento
epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.
4.7.8.3.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com cerâmica,
4.7.8.4.
Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Bloco Administrativo: Sanitários Masculino e Feminino;
- Bloco de Serviços: Cozinha, Lactário, Vestiários, Armazenagem, Copa, D.M.L,
Lavanderia e Rouparia;
- Sanitários Infantis: de Creche II e Bloco Multiuso;
- Referências: B-ARQ-PGP- GER0-12_R03 - Paginação de Piso
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
4.7.8.5.
Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico –
Procedimento;
_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;
_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e
métodos de ensaios;
4.7.9. Soleira em granito
4.7.9.1.
Caracterização e Dimensões do Material:
Trata-se de uma material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente
à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.
- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 17mm (altura)
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.
4.7.9.2.
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
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polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível
inferior.
4.7.9.3.
Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre
ambientes onde há mudanção da paginação de piso;
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
4.7.9.4.
Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.
4.7.10. Piso em Cimento desempenado
4.7.10.1. Caracterização e Dimensões do Material:
- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)
4.7.10.2. Seqüência de execução:
- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
direção às canaletas ou pontos de escoamente de água. A superfície final deve ser
desempenada.
4.7.10.3. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Solários, calçadas externas e acesso ao bloco administrativo;
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
4.7.10.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.
4.7.11. Piso em Blocos Intertravados de Concreto
4.7.11.1. Caracterização e Dimensões do Material:
Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia,
travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem
necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra.
Opção 1:
- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;
- Dimensões:
Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm
- Modelo de Referência: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410
ou;
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Opção 2:
- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
- Modelo de Referência: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604
4.7.11.2. Seqüência de execução:
- Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltração das águas.
4.7.11.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Estacionamento, carga e descarga, Pátio descoberto;
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa – Acessibilidade
4.7.11.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos
de ensaios;
_ ABNT NBR 9781:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação;
_ ABNT NBR 9780:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Determinação
da resistência à compressão.
4.7.12. Piso em Areia filtrada ou grama sintetica
4.7.12.1.

Caracterização e Dimensões do Material:

Opção 1: areia
A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A
areia, areão ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as
quedas por deslocação, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.
Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser
totalmente separado da área de segurança dos equipamentos.
- Piso em areia filtrada;
- Modelo de Referência: areia lavada grossa
ou;
Opção 2: grama sintética
- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m2 é
composta por 100% Polietileno. Trata-se de um material de fácil manutenção e limpeza,
altamente indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento.
- Grama sintética de 12mm ou 20mm;
- Modelo de Referência: grama sintética 12mm Playgrama.
4.7.12.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
A área do parquinho ou playground deverá ser demarcada com meio-fio de
concreto pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Município
opte pela grama sintética, além o meio-fio também ser necessário, deve-se pavimentar uma
base (concreto, cerâmica ou pedra) para instalação das placas.
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4.7.12.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Parquinho ou Playground;
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso
4.7.12.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para
pisos absorventes de impacto.
_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos têxteis de piso - Determinação da resistência
à abrasão - Método de ensaio.
4.7.13. Piso Tátil – Direcional e de Alerta
4.7.13.1. Caracterização e Dimensões do Material:
Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e pré
moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente,
por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou
azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas
internas - inclusive molhadas e molháveis - e Externo (cimenticio).
- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)
Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação
ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.
- Dimensões: placas de dimensões 300x300 , espessura 7mm,
- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;
- Piso Tatil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas)
Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicação em áreas internas e externas.
- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 20mm,
- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cores: mostarda;
4.7.13.2.

Seqüência de execução:

Áreas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve
ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra piso com água e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e
água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.
Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).
4.7.13.3.

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:
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Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente
no próprio relevo. (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas);
4.7.13.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall
de entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso

4.7.14. Tetos
4.7.14.1. Características e Dimensões do Material:
- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.
- Toda a escola possui teto em laje, com reboco liso.
- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.
4.7.14.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Pintura em todas as lajes / forros de gesso, de toda a escola.
- Referências: B-ARQ-FOR-GER0-13_R03 - Forro
B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regiões frias
4.7.14.3. Utilização de forro - *alternativa para regiões frias (ver item 2.5)
- As salas de aula poderão receber forro de gesso acartonado, com rebaixo de
30cm, para reduzir o pé-direito interno para 2,70m.
- Este sistema é formado por estrutura de metalon fixada nas paredes laterais e
amarrada na laje, sendo o fechamento com as próprias placas acartonadas (parafusadas na
estrutura).
4.7.15. Louças
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e
com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.
4.7.15.1. Caracterização do Material:
Os modelos de referência estão indicados no anexo 5.3 (louças e metais).
4.7.15.2.

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 08 lavatórios (Copa, Lactário, Fraldário e sanitários PNE);
- 21 cubas de embutir ovais (Sanitários Adultos, Sanitários Infantis e lava-mãos);
- 02 tanques (lavanderia);
- 07 bacias com caixa acoplada (sanitários funcionários), incluir assento;
- 02 bacias para PNE (Sanitários PNE adultos), incluir assento;
- 12 bacias infantis (sanitários PNE infantil, Sanitários creche II, Sanitários infantis
masculino e feminino), incluir assento.
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo
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B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso
4.7.16. Metais / Plásticos
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.
Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças
aqui especificadas.
4.7.16.1. Caracterização do Material:
Os modelos de referência estão indicados na tabela 5.3 (louças e metais).
4.7.16.2.

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 02 cubas de embutir de inox industiais grandes (triagem / lavagem e cozinha);
- 13 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha, lactário, salas de aula e
fraldário);
- 04 banheiras de plastico PVC infantil em embutir (fraldário);
- 29 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios
(vestiários funcionários, lava-mãos, cozinha, higienização e sanitários);
- 03 torneiras de parede (triagem / lavagem e lavanderia);
- 10 torneiras de parede (áreas externas/ solários e jardim).
- 13 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha, lactário, salas de
aula e fraldário);
- 15 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros);
- 04 duchas higiênicas (sanitários PNEs adultos / infantil);
- 14 válvulas de descarga (sanitários infantis e PNEs);
- 21 Papeleiras (vestiários funcionários e sanitários);
- 08 barras de apoio (sanitários PNE adultos e infantil).
- 15 chuveiros elétricos (vestiários funcionários e sanitários infantis);
- 04 torneiras elétricas (fraldário);
- 01 torneira elétrica (cozinha);
- 19 mangueiras plásticas para torneiras e chuveiros elétricos (sanitários,
vestiários e fraldário);
- 21 dispenser para toalha de papel;
- 25 dispenser para sabonete liquido.
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo
B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso
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4.7.17. Bancadas, divisórias e Prateleiras em granito
4.7.17.1.

Caracteristicas e Dimensoes do Material:

Granito cinza andorinha,acabamento Polido
- Dimensões variáveis, conforme projeto.
- Altura das Divisórias: Painéis de 1,80m nos sanitários adultos ou 1,50m nos
sanitários infantis (vão com altura de 20cm do piso ao início do painel);
- A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). *Ver cada
ambiente ampliado.
- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e
salas de aula deverão ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.
4.7.17.2. Seqüência de execução:
A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.
- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixação com mão francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em
projeto.
4.7.17.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactário, Higienização, Salas de aula;
- Sanitários: Creche II, Creche II, Multiuso, Administração e Serviços.
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 – Ampliação Bloco Administrativo
B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 – Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 01
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 – Ampliação Bloco Pedagógico 02
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 – Ampliação Bloco Multiuso
4.7.18. Elementos Metálicos
4.7.18.1.

Portões de Acesso Principal

4.7.18.1.1. Caracterização e Dimensoes do Material
Trata-se de portões formados com barras verticais de ferro, com perfis cilíndricos
de aproximadamente 3cm de diâmetro (ou quadrados de 3xcm), soldados em barras
horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho (conforme
projeto).
De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),
haverá fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 50cm de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente poderá
utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu terreno,
ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.
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4.7.18.1.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- portão principal (entrada e saída): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas
cada. As folhas deverão ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais. Largura do
vão= 1,60m.
- portão de serviço: 1 folha de correr. Largura do vão = 1,20m.
- portão do estacionamento: 1 folha de correr. Largura do vão = 1,20m.
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portão e Muros – Planta e Elevação
4.7.18.2.

Fechamento Metálico Fixo Principal

4.7.18.2.1. Caracterização e Dimensoes do Material
Trata-se de gradil fixo formados com barras verticais de ferro, com perfis
cilíndricos de aproximadamente 3cm de diâmetro (ou quadrados de 3xcm), soldados em
barras horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho
(conforme projeto).
De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),
haverá fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 50cm de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente poderá
utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu terreno,
ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.
4.7.18.2.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Limite frontal do terreno.
- Referências: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portão e Muros – Planta e Elevação
4.7.18.3. Esquadrias em Aluminio
Ver item 4.5. Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias).
4.7.18.3.1. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15a16_R03 - Esquadrias – Detalhamento
4.7.18.4.

Ferragens para portas de madeira

Ver item 4.5.2 (portas de madeira). Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias).
4.7.18.4.1. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15a16_R03 - Esquadrias – Detalhamento
4.7.18.5.

Castelo D´Água

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D’Água com capacidade para 36 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura
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metálica cilíndrica, confeccionada em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte
sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epóxi com certificado de potaniedade.
O Município poderá optar pelo modelo de Castelo D’Água composto por anéis de
concreto pré-fabricado, respeitando as dimensões fornecidas no projeto ( = 3,00m e H=
11,0m).
4.7.18.5.1. Aplicação no Porjeto e Referências com os Desenhos
- Referências: B-ARQ-PLA-RES0-17_R03 - Detalhamento Castelo D’Água
4.7.18.6.

Portas e Gradis Metalicos (incluir ferragens)

4.7.18.6.1. Caracteristicas e Dimensões do Material:
Gradil e Portão metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com
espaçamento de 2”.
- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm;
- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”;
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”)
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”);
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espaçamento de 2”.
4.7.18.6.2. Seqüência de execução:
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portão.
4.7.18.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Fechamento lateral do pátio coberto e fechamento da área de serviço, conforme
indicado em projeto.
- Referências: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias – Detalhamento
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias – Detalhamento

4.8. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS
O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, que poderá ser
implantada nos terrenos padronizados (40 x 70 m). Caso o ente requerente dispuser de
terreno com área superior ao padrão adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo
deverá ser custeado pelo próprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto
próprio de paisagismo, sua execução ficará a cargo da mesmo, estando o FNDE isento de
financiá-lo.
Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce
influência nos acessos à escola e consequentemente no projeto do muro / portões.
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4.8.1. Forração de Grama
4.8.1.1.
Caracterização e Dimensões do Material:
Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e
ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona
maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.
- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais
4.8.1.2.
Seqüência de execução:
Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo deverá receber adubação. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da área de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a isntalação devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia. proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. os tapetes
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.
4.8.1.3.
Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Areas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto
- Referências: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginação de Piso
B-ARQ-IMP-GER0-12_R03 - Implantação
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5. HIDRAULICA
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5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Tipo B foram
consideradas as populações equivalentes aos números de usuários previstos para o
estabelecimento (224 crianças e 35 funcionários).
5.1.1. Sistema de Abastecimento
Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diários da edificação.
A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação,
abastecerá diretamente o reservatório inferior do castelo d’água (reservatório R1). Através
do sistema de recalque previsto na casa de máquinas, a água é bombeada do reservatório 1
para o reservatório 2, por meio dos comandos automáticos que acionam e desligam as
bombas conforme variação dos níveis dos reservatórios. A água, a partir do reservatório 2,
segue pela coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos
desenhos do projeto.
5.1.2. Ramal Predial
Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local
de água e esgoto.
A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para
abastecer o reservatório inferior (R1) do castelo d’água. Deve haver livre acesso do pessoal
do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo.
5.1.3. Reservatório
O castelo d’água em estrutura metálica tipo cilindro pré-fabricado, abrigará dois
reservatórios, sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capacidade total de 36.000
litros. O reservatório inferior é destinado ao recebimento da água da rede pública. O
reservatório superior é destinado à reserva de água para consumo, proveniente do
reservatório inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba.
A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a
instalação dos conjuntos motor-bomba.
5.1.4. Normas Tecnicas relacionadas
ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria;
ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para
sistemas prediais de água fria – Requisitos;
ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;
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ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão
hidrostática interna;
ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de
distribuição de água – Tipos – Padronização;
ABNT NBR 10281, Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa –
Especificação;
ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação;
ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede –
Especificação;
ABNT NBR 13713, Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos
de ensaio;
ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas –
Requisitos;
ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre –
Requisitos;
ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de
ensaio;
ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários –
Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2:
Procedimentos para instalação;
ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas –
Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de
ensaio;
ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias –
Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1:
Registros de pressão;
ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta –
Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias –
Requisitos e métodos de ensaio;
Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho:
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
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DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;
EB-368/72 - Torneiras;
NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.
5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.
As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas
pelo terreno conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais
que as interligam com as caixas de inspeção.
O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:
- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da
cobertura dos blocos e pátio;
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as
caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno;
Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais;
Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das águas provenientes dos
pátios e solários;
Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de águas superficiais. Trata-se de
uma caixa em alvenaria de tijolos maciços e fundo em concreto com grelha de ferro fundido
40x40cm;
Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removível;
Poço de visita (PV): para inspeção da rede, com dimensões de 110x110cm,
profundidade conforme indicado em projeto, acesso com diâmetro de 60cm, com tampa de
ferro fundido de 60cm tipo pesado, articulada;
Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de
visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais
provenientes das áreas gramadas.
5.2.1. Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;
ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água
pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos;
ABNT NBR 7231, Conexões de PVC – Verificação do comportamento ao calor;
ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos
sanitários – Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento;
ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto.
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5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.
As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora
das projeções dos solários e pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial
para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactário. Todos os tubos e
conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.
A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de
destinação de esgotos sanitários.
O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:
5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:
1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento
mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de
concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala
recoberta com solo normal.
5.3.2. Subsistema de Ventilação
Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de
ventilação.
5.3.3. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários
Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
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onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de
10 metros de comprimento.
O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de
260 pessoas – Tipo B, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e
operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto,
construção e operação.
5.3.4. Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 5645, Tubo cerâmico para canalizações;
ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água
pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos;
ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;
ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elástica;
ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça;
ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 3:
Requisitos para tubos de PVC com dupla parede;
ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 4:
Requisitos para tubos PVC com parede de núcleo celular;
ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistemas de esgoto sanitário;
ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou
armado para esgotos sanitários – Determinação da absorção de água;
ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de
rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização;
ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;
ABNT NBR 8161, Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação –
Formatos e dimensões – Padronização;
ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos
sanitários – Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de
esgoto sanitário – Especificação;
ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coleto de esgoto sanitário – Verificação da
estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa – Método de
ensaio;
ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário – Verificação da
estanqueidade de juntas elásticas submetidas ao vácuo parcial interno – Método de ensaio;
ABNT NBR 9063, Anel de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rígido
coletores de esgoto sanitário – Dimensões e dureza – Padronização;
ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulação de PVC rígido
para esgoto predial e ventilação – Dimensões e dureza – Padronização;
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ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário –
Procedimento;
ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;
ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento;
ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de poli
(cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de tubulações de poli
(cloreto de vinila) não plastificado orientado (PVC-O) para transporte de água ou esgoto sob
pressão positiva;
ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de
esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;
ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;
ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de
água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento;
ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;
ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condução de esgotos – Tubos e
conexões cerâmicas com junta elástica – Requisitos;
ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;
ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;
ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuição e adução de água e
transporte de esgotos sob pressão – Verificação da estanqueidade hidrostática em
tubulações de polietileno;
ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de
esgotos sob pressão – Requisitos para reparo de tubulação de polietileno PE 80 e PE 100;
Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho:
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitário.
5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL
O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 –
Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e ABNT NBR 15.526 – Redes de Distribuição
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais – Projeto e
Execução.
Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. Serão
instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 6
bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.
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O sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em
aço SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto.
Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP,
deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será
direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto.
5.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de
gás liquefeito de petróleo (GLP);
ABNT NBR 8614, Válvulas automáticas para recipientes transportáveis de aço para
até 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP);
ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás
combustível;
ABNT NBR 12790, Cilindro de aço especificado, sem costura, para armazenagem e
transporte de gases a alta pressão – Especificação;
ABNT NBR 13103, Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos;
ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF –
Especificação;
ABNT NBR 13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP;
ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de
baixa pressão;
ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combustíveis em
instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução;
ABNT NBR 15756, Cavalete de cobre para instalações residenciais de gases
combustíveis – Requisitos e montagem;
ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis
em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial –
Procedimento;
EB-366 – Conexões de Cobre para Instalações de Água Quente e Gás Combustível.
5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país.
São exigidos os seguintes sistemas:
Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuários da edificação.
Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.
Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e
2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes
indicados no projeto.
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SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepções, plantas e detalhes constam no projeto.
5.5.1. Normas Tecnicas Relacionadas
NR 23 – Proteção Contra Incêndios;
NR 26 – Sinalização de Segurança;
ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SiC) para
sistemas de potência – Terminologia;
ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais – Determinação da
resistência ao fogo;
ABNT NBR 7195, Cores para segurança;
ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;
ABNT NBR 9442, Materiais de construção – Determinação do índice de propagação
superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio;
ABNT NBR 10636, Parede divisórias sem função estrutural – Determinação da
resistência ao fogo – Método de ensaio;
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saídas de emergência;
ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;
ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1:
Princípios de projeto;
ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2:
Símbolos e suas formas, dimensões e cores;
ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 3:
Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incêndio;
ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação
de incêndio – Procedimento;
ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de
edificações – Procedimento;
ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio;
ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;
ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas;
Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;
Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB);
NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
Portaria n.º598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 – Seção 1).
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Normas internacionais:
EN 13823, Reaction to fire tests for building products – Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);
ISO 1182, Buildings materials – non-combustibility test;
ISO 11925-2, Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to
direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 – Standard test
method for specific optical density of smoke generated by solid materials;
ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solid materials.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF
Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br

53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
123 - Ano - Nº 4256

Lençóis

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

6. ELÉTRICA
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6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os
alimentadores deverão ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco
possui um quadro de distribuição. Os alimentadores dos quadros de distribuição de todos os
blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco multiuso (Tipo B) e bloco
de serviços (Tipo C), que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado
no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão
máxima admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT,
definidas pelo layout apresentado.
Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminação e
tomadas do Castelo d’água terão origem no quadro de distribuição de iluminação e tomadas
do bloco mais próximo a sua implantação. A iluminação externa do Castelo d’água foi
projetada a fim de atender a uma iluminância mínima necessária à execução de serviços de
manutenção caso se façam no período noturno.
Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das
crianças, - salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório
e pátio - por segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de
tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para
garantir a segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo,
para assegurar a estabilidade de energia.
As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator
de potência e baixa taxa de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural
ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária,
racionalizando o uso de energia.
6.1.1. Normas Tecnicas Relacionadas
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação – Especificação e
método de ensaio;
ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;
ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
potência;
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF
Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br

55

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lençóis

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
125 - Ano - Nº 4256

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;
ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;
ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;
ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
ABNT NBR 5461, Iluminação;
ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;
ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor
e rosca NPT – Requisitos;
ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor
e rosca BSP – Requisitos;
ABNT NBR 5624, Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca NBR 8133 – Requisitos;
ABNT NBR 6516, Starters – A descarga luminescente;
ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;
ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca –
Designação, dimensões e tolerâncias;
ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters –
Especificação;
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de
semicondutores – Especificação;
ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas
autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca – Especificação;
ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas
autorizadas - Fusíveis com contatos aparafusados – Especificação;
ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas
autorizadas - Fusíveis com contatos cilíndricos – Especificação;
ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos – Determinação da corrente de fuga – Método
de ensaio;
ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos – Padronização;
ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas –
Requisitos;
ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas –
Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação – Método de ensaio;
ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas –
Determinação da corrente de fuga – Método de ensaio;
ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para
lâmpadas fluorescentes tubulares – Requisitos gerais e de segurança;
ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para
lâmpadas fluorescentes tubulares – Prescrições de desempenho;
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ABNT NBR 14671, Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e
iluminação geral similar – Requisitos de desempenho.
ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e segurança – Parte 1: Bases de lâmpadas;
ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;
ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison;
ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão – Parte 3-1:
Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas
(dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) – Seções I a IV;
ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);
ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);
ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte
3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a
instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização –
Quadros de distribuição;
ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais
e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;
ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo –
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive –
Inspeção e recebimento;
ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados – Ensaio de centelhamento;
ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão
nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);
ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalações fixas (IEC 60227-3, MOD);
ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD);
ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOD);
ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);
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ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);
ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC
60245-4:2004 MOD);
ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos –
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);
ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos –
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);
ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos –
Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos
sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD);
ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e
análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
Normas internacionais:
ASA – American Standard Association;
IEC – International Electrical Comission;
NEC – National Eletric Code;
NEMA – National Eletrical Manufactures Association;
NFPA – National Fire Protection Association;
VDE – Verbandes Desutcher Elektrote.
6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes
que não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários.
As soluções adotadas foram:
Nas salas de multiuso, salas de reunião de professores e sala da diretoria: adoção
de equipamento simples de ar condicionado;
Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para condicionamento
de ar futuro ( locais onde a temperatura média assim determine a necessidade)
6.2.1. Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 10080, Instalações de ar-condicionado para salas de computadores –
Procedimento;
ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento – Método de ensaio;
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ABNT NBR 11829, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares –
Requisitos particulares para ventiladores – Especificação;
ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de
serviços de higienização;
ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração – Parte 1:
Especificação, requisitos de desempenho e identificação;
ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeração – Parte 2:
Método de ensaio;
ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação – Procedimentos e
requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das
instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI);
ABNT NBR 16401-1, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários Parte 1: Projetos das instalações;
ABNT NBR 16401-2, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;
ABNT NBR 16401-3, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários Parte 3: Qualidade do ar interior.
Normas Internacionais:
ASHRAE Standard 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers), Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;
ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers), New ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis
programs;
Analysis Computer Programs. American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc. USA, Atlanta: 2001.
6.3. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço
adequado de voz e dados para a edificação. O Projeto Padrão Tipo B prevê tomadas RJ-45,
incluindo os pontos destinados a telefones, e 3 pontos para acesso (AP-Access Point) para
rede sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network).
6.3.1

Materiais
6.3.1.1. Tubos e Conexoes
Serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis, com curvas e conexões pré-

fabricadas.
6.3.1.2. Eletrocalhas
Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de aço 1010/1020 - 16 MSG
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6.3.1.3.

Saidas e Tomadas

Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5e uma para telefone e para lógica, de
embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos devereão ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.
Conectorização : T-568-A para a RJ-45
Número de contatos : 8 para RJ-45
Tensão de isolação do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
Tensão Admissível : 150 VAC 1,5A
Durabilidade : 750 ciclos
Resistência de contato : < 20 μ OHMS
Material dos contatos : Bronze fosforoso
Revestimento dos contatos : ouro 30 μ polegadas (mínimo)
Temperatura de operação : -40ºC a +70ºC
Material de revestimento interno : PVC - 94V-0
6.3.2. Ligações de Rede
Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de
telecomunicações (rack), os ramais telefônicos provenientes do PABX sejam ligados na
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados
para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas
partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberão os pontos de
usuários. Serão utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para
ligação dos pontos de usuários com os ramais telefônicos ou rede de computadores.
6.3.3. Conexão com a Internet
Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos
tipos de tecnologias de conexão com Internet, como por exemplo, conexão discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Deverá ser consultado na região quais tecnologias estão
disponíveis e qual melhor se adapta ao local.
O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a
forma como será feita. O administrador também tem total liberdade para definir como será
feito o acesso pelos computadores dentro do edifício.
6.3.4. Segurança de Rede
Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o
acesso à Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessários. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separação de computadores críticos de computadores de
uso público.
6.3.5. Opcional: Wireless Access Point
Fica a critério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o
padrão IEEE 802.11g com capacidade de transmissão de, no mínimo, 54MBps.
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O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessário que o
administrador da rede tome as devidas providências de segurança da rede.
A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos - seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de
equipamentos que usam radiocomunicação (comunicação via ondas de rádio) ou
comunicação via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam
conectados à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks e laptops, e computadores
que possuem interface de rede sem fio.
Os pontos de instalação dos Access Points estão definidos em projeto e preveem
que sejam deixados um RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto).
Mesmo que a opção seja a não instalação do AP, a tomada alta da sala de reuniões deverá
ser instalada como previsão de aquisição do dispositivo em algum momento futuro.
6.3.6. Ligações de TV
As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e
direcionada de forma a conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade
deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por equivalente, com desempenho igual ou
superior.
No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de
má qualidade, deverá ser contratado o serviço de TV via satélite (antena parabólica) ou a
cabo. A instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a
garantia da qualidade do sinal de TV recebido.
Está ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede cabeada ( tipo
NET) para os locais que disponham deste serviço.
6.3.7. Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 9886, Cabo telefônico interno CCI – Especificação;
ABNT NBR 10488, Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com
termoplástico e com núcleo protegido por capa APL – Especificação;
ABNT NBR 10501, Cabo telefônico blindado para redes internas – Especificações;
ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolação
extrudada de polietileno termoplástico – Especificação;
ABNT NBR 12132, Cabos telefônicos – Ensaio de compressão – Método de ensaio;
ABNT NBR 14088, Telecomunicação – Bloco terminal de rede interna – Requisitos
de desempenho;
ABNT NBR 14423, Cabos telefônicos – Terminal de acesso de rede (TAR) –
Requisitos de desempenho;
ABNT NBR 14424, Cabos telefônicos – Dispositivo de terminação de rede (DTR) –
Requisitos de desempenho;
ABNT NBR 14306, Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes
internas de telecomunicações em edificações – Projeto;
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ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensão de corrente alternada – Potência até 3
kVA/3 kW;
ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais;
ABNT NBR 14662, Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), quadra de
transferência automática (QTA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 – Requisitos
gerais para telecomunicações;
ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações –
Determinação das dimensões;
ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rígidos com impedância de 75 Ω para redes de
banda larga – Especificações;
ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 Ω para redes de
banda larga – Especificação;
ABNT NBR 15142, Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido por
capa APL, aplicado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL;
ABNT NBR 15149, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações –
Verificação da resistência à tração de subdutos corrugados;
ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações –
Parte 1: Dutos de parede lisa – Requisitos;
ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência
ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) – Segurança e desempenho;
ABNT NBR 15214, Rede de distribuição de energia elétrica – Compartilhamento de
infraestrutura com redes de telecomunicações;
ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações – Requisitos;
TB-47, Vocábulo de termos de telecomunicações.
Normas internacionais:
TIA/EIA-5680-B.1: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard - Part 1: General Requirements (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001);
TIA/EIA-568-B.2: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard: Part 2: Balanced Twisted Pair Components;
TIA/EIA-568-B.3: April
(ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000);

2000,

Optical

Fiber

Cabling

Components

Standard

TIA/EIA-569: January 1990, Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces (superceded by TIA/EIA-569-A)(Superceded by TIA-569-B);
TIA/EIA-606: February 1993, Administration Standards for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings (superseded by TIA/EIA-606-A).

6.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO
O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da área de serviço
justifica-se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e renovação do ar,
por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do
GLP, e partículas de resíduos alimentares.
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A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada,
impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária
na cozinha.
Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre os fogões. Deverão
ser alocados captadores de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação ao fogão,
respeitando as dimensões de equipamentos e instalações indicados no projeto.
O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no
projeto de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, que
constam no projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de fluxo. A
saída deverá possuir uma tela de proteção e uma parte de cobertura para proteção da água
de chuva.
6.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas
ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais.
Normas Internacionais:
Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).
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7. ANEXOS
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7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS
Bloco Administrativo
Dimensões Internas
(CxLxH)

Areas
Uteis (m²)

Quantidade

Ambientes

01

Almoxarifado

01

Area Externa de Espera Coberta - Hall

5,25 x 2,85 x 3,00

14,96

01

Circulação Interna

4,80 x 1,05 x 3,00

5,04

01

Circulação Interna

3,60 x 1,65 x 3,00

5,94

01

Diretoria

3,45 x 3,45 x 3,00

11,90

01

Recepção

5,25 x 4,05 x 3,00

21,02

01

Sala dos Professores

5,25 x 3,45 x 3,00

02

Sanitarios adultos (feminino e masculino)

2,85 x 2,25 x 2,25 x
3,00

5,69 x2

01

Secretaria

7,05 x 4,65 x 4,05 x
3,00

24,23

3,45 x 3,45 x 3,00

Total Bloco Administrativo

11,90

18,11

124,48

Bloco de Serviços

Quantidade

Ambientes

Dimensões Internas
(LxPxH)

Areas
Uteis (m²)

01

Área de Serviço externo

9,05 x 5,25 x 3,00

48,05

01

Buffet

2,85 x 1,05 x 3,00

2,99

01

Circulação Interna

4,20 x 1,05 x 3,00

4,41

Circulação interna*

1,95 x 1,05 x 3,00

2,05

01

Copa Funcionários

3,90 x 2,65 x 3,00

10,34

02

Cozinha

8,25 x 3,45 x 1,85 x
3,00

29,51

01

D.M.L.

1,80 x 1,45 x 3,00

2,61

01

Despensa

5,85 x 1,65 x 3,00

9,65

01

Lactário

3,45 x 1,65 x 3,00

5,59

Lavanderia

3,60 x 2,55 x 3,00

9,18

Rouparia

3,45 x 1,35 x 3,00

4,66

Vestiario Feminino

3,65 x 2,50 x 2,70 x
3,00

8,48

01
01
01
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01

Vestiario Masculino

3,65 x 1,80 x 3,00

Total Bloco de Serviços

6,44
143,87

Bloco Pedagogico 1 – Creche I e II

Quantidade

Ambientes

02

Alimentação

Dimensões Internas
(CxLxH)

Areas
Uteis (m²)

3,00 x 2,85 x 3,00

8,55 x2

7,05 x 5,25 x 4,65 x
3,00
7,05 x 5,25 x 4,65 x
3,00

02

Creche I

02

Creche II

02

Fraldário

2,85 x 2,85 x 3,00

02

Repouso Creche I

4,05 x 3,50 x 3,00

14,18 x2

02

Repouso Creche II

4,05 x 2,95 x 3,00

11,94 x2

02

Sanitários Creche I

5,80 x 2,85 x 3,00

16,23 x2

02

Solários

10,65 x 6,20

55,38 x2

Total Bloco Pedagógico 1

24,98 x2
27,29 x2
8,12 x2

333,34

Bloco Pedagogico 2 – Creche III e Pré-escola
Dimensões Internas
(CxLxH)

Areas
Uteis (m²)

Quantidade

Ambientes

02

Creche III

02

Pré-escola

02

Repouso

3,55 x 2,85 x 3,00

10,12 x2

02

Solário

9,45 x 3,15

29,77 x2

7,05 x 4,65 x 4,65 x
3,00
8,25 x 7,05 x 4,65 x
3,00

Total Bloco Pedagógico 2

25,49 x2
36,20 x2

203,16

Bloco Multiuso
Dimensões Internas
(LxPxH)

Areas
Uteis (m²)

Circulação Interna

3,00 x 1,05 x 3,00

3,75

01

Sala Multiuso

7,15 x 5,85 x 7,05 x
3,00

48,25

01

Sala do Rack

2,65 x 1,15 x 3,00

3,05

01

Sala de Energia Elétrica

1,65 x 1,15 x 3,00

1,90

Quantidade

Ambientes

01
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01

Sala Telefonica

1,50 x 1,15 x 3,00

1,73

02

Sanitarios Infantis (fem e masc)

5,25 x 3,90 x 3,35 x
3,00

16,56 x2

02

Sanitarios adultos P.P.N.E. (fem e masc)

2,65 x 1,65 x 3,00

4,37 x2

Total Bloco Multiuso

100,54

Demais Espaços

Quantidade

Ambientes

Dimensões Internas
(LxPxH)

Areas
Uteis (m²)

01

Pátio Coberto

19,00 x 10,80 x 3,00

205,20

01

Passarela Coberta

10,80 x 1,80 x 2,20

19,44

01

Parquinho – playground externo

10,00 x 10,00

100,00

01

Castelo D’Água

3,0x11,0

7,06

Total Demais Espaços

331,70

Área Útil Total Proinfância B

1237,09
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7.2. TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS
Elementos

Ambientes

Paredes

Especificações

Cor

Cerâmica 10x10cm (do
piso à altura de 50cm)

Azul Escuro

Acima da base

Branco

Oitões e Testeiras de
calhas e Platibandas

Azul Escuro

Pingadeiras

Concreto

Fachada
Cobertura

Portões de Entrada

Entrada

Barras de ferro 3x3cm

Azul, Amarelo
Ouro e
Vermelho

Pórtico

Entrada Principal

Cerâmica 10x10cm

Amarelo

Solários
Cobogós

Amarelo Ouro
Parede de Fechamento

Área de Serviços

Castelo d’água

Janelas

Área externa livre

Todos os Ambientes

Vermelho
Volume Principal

Amarelo Ouro

Aberturas Circulares

Azul Escuro

Escada e Guarda-corpos

Azul Escuro

Folhas das janelas*

Alumínio Natural

Molduras das Janelas
Vermelho
(cerâmica 10x10cm)
Alizares

Azul

Folha de Porta

Platina

Alizares

Azul

Folha de Porta

Amarelo Ouro

Baguetes

Azul

Folha de Porta

Platina

Alizares

Azul

Ripas de Madeira

Verniz Fosco

Ripas Metálicas

Marrom

Sanitários

Portas

Creches I, II e III, Préescola, Multiuso

Demais Ambientes

Cobertura

Pátio Coberto
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Elementos

Ambientes

Especificações

Cor

Tetos

Todos os Ambientes

Pintura acrílica
acabamento fosco

Branco

Granitina 1,20x 1,20m

Cinza

Piso podotatil 30x30cm

Azul

Demais Ambientes Internos

Granitina 1,20x 1,20m

Cinza

Áreas Molhadas

Cerâmica antiderrapante
40x40cm

Branco

Área de serviço descoberta

Cimento desempenado

Cinza

Estacionamento

Bloco intertravado

Concreto

Grama

Verde

Areia filtrada

-

Cerâmica 30x40cm (do
piso à altura de 1,20m)

Branco

Roda-meio de 10cm de
Madeira (altura de 1,20m
do piso)

Verniz Fosco

Pintura acrílica (do rodameio ao teto) acetinada

Marfim

Cerâmica 30x40cm (do
piso à altura de 1,20m)

Branco

Roda-meio de 10cm de
Madeira (altura de 1,20m
do piso)

Verniz Fosco

Pintura acrílica (do rodameio ao teto) acetinada

Marfim

Cerâmica 30x40cm (do
piso ao teto)

Branco

Cerâmica 30x40cm (do
piso à altura de 1,80m)

Branco

Roda-meio de cerâmica
10x10m (altura 1,80m do
piso)

Azul Escuro
(Masculino) e
Vermelho
(Feminino)

Pátio Coberto
Piso

Jardim

Playground

Piso

Multiuso, Salas de Repouso
e de Aula.

Secretaria, Diretoria,
Recepção, Almoxarifado e
Sala dos Professores.
Paredes

Cozinha e Áreas de Serviço

Sanitários adultos
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Elementos

Ambientes

Sanitários infantis

Especificações

Cor

Pintura acrílica (do rodameio ao teto) acetinada

Branco

Cerâmica 30x40cm (do
piso à altura de 1,80m)

Branco

Roda-meio de cerâmica
10x10m (altura 1,80m do
piso)

Azul Escuro
(Masculino) e
Vermelho
(Feminino)

Pintura acrílica (do rodameio ao teto) acetinada

Branco
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7.3. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS
Bloco Administrativo
Sanitários Adultos feminino e masculino
04

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou
equivalente

04

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA , ou equivalente

04

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

02

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA ou equivalente

02

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA,ou equivalente

02

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

02

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Bloco de Serviços
Vestiários feminino e masculino
03

Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou
equivalente

03

Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente

03

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

03

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

03

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

03

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente

03

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente

02

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

03

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Lavanderia
02

Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente

02

Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Cozinha
06

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou
equivalente

01

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente

06

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

01

Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

Copa/Nutrição
01

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente

01

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente

01

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

01

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente
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Lactário e Higienização
01

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou
equivalente

01

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

01

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente

01

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente

01

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

01

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Área de serviço externa / Triagem e lavagem
01

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA,
ou equivalente

01

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente

01

Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Bloco Pedagógico 1 – Creche I e II
Salas de Atividades
04

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou
equivalente

04

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

Fraldário/Alimentação
04

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente

04

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente

04

Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira
elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

04

Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente

04

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

04

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitário Infantil Creche II
04

Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente

04

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

04

Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente

06

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente

06

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente

06

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

06

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

04

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

04

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

04

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Solários Creche I e II
02

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA
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Bloco Pedagógico 2 – Creche III e Pré-escola
Salas de Atividades
02

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou
equivalente

02

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente

Solários Creche III e Pré-escola
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA,
ou equivalente

02

Bloco Multiuso
Sanitário Infantil e PNE infantil Feminino e Masculino
08

Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente

08

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

08

Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente

08

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente

08

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente

06

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

06

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

08

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

04

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

06

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

04

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente

02

Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente

Sanitário PNE Adulto Feminino e Masculino
02

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,
DECA, ou equivalente.

02

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c
´codigo AP.52, DECA, ou equivalente.

02

Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou

equivalente.

02

Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente

02

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou equivalente.

02

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente.

02

Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente

04

Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente

02

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente

02

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Patio Coberto / Refeitório
02

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente
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02

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou equivalente

01

Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente;

02

Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente

Areas externas / jardim / Circulação
05

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA,
ou equivalente
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7.4. TABELA DE ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
Código

PM 1

Quantidade

15

Dimensões
Internas (LxH)

Tipo

Ambiente
Secretaria / Diretoria / Sala de
Professores/ Almoxarifado/
Sanitários da Administração/
Cozinha/ Lactario/Acessos do
Bloco de Serviço / Vestiários.

0,80x 2,10

01 folha, de abrir, lisa,
em madeira.

Salas de atividades (Creches I,
II, III e Pré- escola) / Sala
Multiuso.

PM 2

17

0,80x 2,10

01 folha, de abrir, em
madeira, c/ visor de
vidro, chapa e barra
metálica.

PM 3

04

0,80x 2,10

01 folha, de abrir, em
madeira, c/ chapa e
barra metálica.

Sanitários e PNE I e II.

PM 4

04

0,60x 2,10

01 folha, de abrir, com
veneziana, em
madeira.

DML / S.I. / Telefonia / Elétrica.

PM 5

03

0,80x 2,10

01 folha, de abrir, com
veneziana, em
madeira.

Despensa/Rouparia/Cozinha.

PM 6

10

0,60x 1,60

01 folha, de abrir, lisa,
em madeira.

Sanitários do Bloco
Administrativo/Vestiários

PM 7

06

0,60x 1,00

01 folha, de abrir, lisa,
em madeira.

Sanitários Infantis

PM 8

02

0,80x 1,00

01 folha, de abrir, lisa,
em madeira.

Sanitários PNE Infantis

PV 1

02

1,60x 2,10

02 folhas, de abrir, em
vidro temperado.

Acessos do Bloco
Administrativo.
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JANELAS DE ALUMÍNIO
Código

Quantidade

Dimensões
Internas (LxH)

Tipo

Ambiente

JA 1

06

1,80x 0,30

pivotante de alumínio

Sanitários do Bloco
Administrativo / Sanitários
PNE

JA 2

06

0,60x 0,90

de abrir, de alumínio

Rouparia / Lavanderia /
Lactário* / Cozinha*

JA 3

04

1,20x 0,60

de correr, de alumínio

Cozinha* / D.M.L./Recepção

JA 4

21

1,80x 0,60

pivotante de alumínio

Creches I, II, III / Pré-escola /
Almoxarifado / Vestiários

JA 5

07

2,40x 0,60

de correr, de alumínio

Sanitários Infantis e
Despensa&

JA 6

04

1,20x 1,20

JA 7

01

1,80x 1,20

de correr, de alumínio

Cozinha*

JA 8

02

2,40x 1,20

de correr, de alumínio

Lavanderia / direção

JA 9

02

3,00x 1,20

de correr, de alumínio

Secretaria / sala dos
professores

JA 10

04

2,40x 1,60

de correr, de alumínio

Creche III / Pré-escola

JA 11

05

3,60x 1,60

de correr, de alumínio

Creches I e II / Multiuso

de correr, de alumínio

Secretaria / Cozinha* /
Lactário* / Lavanderia

Ferragens para Portas em Madeira
43

Maçaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

43

Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

43

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

43

Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

165

Dobradiças, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta ou 2 por porta para PM6, PM7 e PM8)

42

Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM2 e PM3)

18

Tarjeta livre-ocupado, La Fonte, ref. 719
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7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Nome do arquivo

Título

B-ARQ-MED-01_R03

Memorial Descritivo de Arquitetura

B-ARQ-ORÇ-01_R03

Planilha Orçamentária

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 36 pranchas
Nome do arquivo

Título

Escala

B-ARQ-IMP-GER0-01_R03

Implantação

1:125

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03
Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-LYT-GER0-03_R03
Layout
B-ARQ-LYT-GER0-04_R03
Layout
B-ARQ-CRT-GER0-05_R03
Cortes
B-ARQ-CRT-GER0-06_R03
Cortes
B-ARQ-CRT-GER0-07_R03
Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03
Cortes e Detalhes
B-ARQ-FCH-GER0-09_R03
Fachadas
B-ARQ-FCH-GER0-10_R03
Fachadas
B-ARQ-FCH-GER0-11_R03
Fachadas e Detalhes
B-ARQ-PGP-GER0-12_R03
Paginação de Piso
B-ARQ-FOR-GER0-13_R03
Forro
B-ARQ-COB-GER0-14_R03
Cobertura
B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03
Esquadrias - Detalhamento
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03
Esquadrias - Detalhamento
B-ARQ-PLA-RES0-17_R03
Reservatório d’água – Planta, Cortes e Elevação
B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03
Portão e Muros –Planta e Elevação
B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03
Complemento para Regiões Frias
B-ARQ-AMP-BLC1-20-R03
Ampliação Bloco Administrativo
B-ARQ-AMP-BLC1-21-R03
Ampliação Bloco Administrativo
B-ARQ-AMP-BLC1-22-R03
Ampliação Bloco Administrativo
B-ARQ-AMP-BLC2-23-R03
Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC2-24-R03
Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC2-25-R03
Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC2-26-R03
Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC2-27-R03
Ampliação Bloco de Serviços
B-ARQ-AMP-BLC3-28-R03
Ampliação Bloco Pedagógico 01
B-ARQ-AMP-BLC3-29-R03
Ampliação Bloco Pedagógico 01
B-ARQ-AMP-BLC3-30-R03
Ampliação Bloco Pedagógico 01
B-ARQ-AMP-BLC3-31-R03
Ampliação Bloco Pedagógico 01
B-ARQ-AMP-BLC4-32-R03
Ampliação Bloco Pedagógico 02
B-ARQ-AMP-BLC5-33-R03
Ampliação Bloco Multiuso
B-ARQ-AMP-BLC5-34-R03
Ampliação Bloco Multiuso
B-ARQ-AMP-BLC5-35-R03
Ampliação Bloco Multiuso
B-ARQ-AMP-BLC5-36-R03
Ampliação Bloco Multiuso
PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 19 pranchas

1:100
1:100
1:100
1:75
1:75
1:75
indicada
1:100
1:100
indicada
1:100
1:100
1:100
1:25
1:25
1:50
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
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Estrutura de Fundações
Nome do arquivo

Título

Escala

B-SFN-PLB-GER0-01_R00

Planta de Cargas na Fundação

1:50

B-SFN-PLB-GER0-02_R00
B-SFN-PLB-GER0-03_R00

Locação
Blocos e arranques

1:50
1:25

Nome do arquivo

Título

Escala

B-SCO-PLB-GER0-01_R00
B-SCO-PLB-GER0-02_R00
B-SCO-PLB-GER0-03_R00
B-SCO-PLB-GER0-04_R00
B-SCO-PLB-GER0-05_R00
B-SCO-PLB-GER0-06_R00
B-SCO-PLB-GER0-07_R00
B-SCO-PLB-GER0-08_R00
B-SCO-PLB-GER0-09_R00
B-SCO-PLB-GER0-10_R00
B-SCO-PLB-GER0-11_R00
B-SCO-PLB-GER0-12_R00
B-SCO-PLB-GER0-13_R00
B-SCO-PLB-GER0-14_R00
B-SCO-PLB-GER0-15_R00
B-SCO-PLB-GER0-16_R00

Forma baldrame
Vigas baldrame 1
Vigas baldrame 2
Vigas baldrame 3
Vigas baldrame 4
Vigas baldrame 5
Pilares do térreo
Forma do Térreo
Vigas térreo 1
Vigas térreo 2
Vigas térreo 3
Vigas térreo 4
Vigas térreo 5
Vigas térreo 6
Laje térreo - f. positivo
Laje térreo - f. negativo

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:25
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

Estrutura de Concreto

PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 19 pranchas
Instalação de Água Fria
Nome do arquivo

Título

Escala

B-HAG-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa

1:100

B-HAG-COB-GER0-02_R00
B-HAG-MOD-GER0-03_R00
B-HAG-MOD-GER0-04_R00
B-HAG-MOD-GER0-04_R00
B-HAG-MOD-GER0-06_R00

Planta de Cobertura
Isométricas
Isométricas
Isométricas
Isométricas

1:100
1:25
1:25
1:25
indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

B-HAP-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa

1:100

B-HAP-COB-GER0-02_R00

Planta de Cobertura

1:100

Instalação de Águas Pluviais

Instalação de Esgoto Sanitário
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Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST
Nome do arquivo

Título

Escala

B-HEG-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa

1:100

B-HEG-PLB-BLC3-02_R00
B-HEG-PLB-BLC3-03_R00
B-HEG-PLB-BLC2-04_R00
B-HEG-PLB-BLC4-05_R00
B-HEG-PLB-BLC5-06_R00
B-HEG-PLB-BLC1-07_R00
B-HEG-CRD-GER0-08_R00

Bloco Pedagógico I - Planta Baixa
Bloco Pedagógico I - Planta Baixa
Bloco de Serviços - Planta Baixa
Bloco Pedagógico II - Planta Baixa
Bloco Multiuso - Planta Baixa
Bloco Administrativo - Planta Baixa
Cortes e Detalhes

1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

B-HGC-PLD-GER0-01_R00

Planta Baixa e Detalhes

indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

B-HIN-PLD-GER0-01_R00

Planta Baixa

indicada

B-HIN-DET-GER0-02_R00

Detalhes

indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

B-ELE-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa

1:50

B-ELE-DET-GER0-02_R00

Ramais e Diagramas Unifilares

indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

B-ELE-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa

1:50

B-ELE-DET-GER0-02_R00

Ramais e Diagramas Unifilares

indicada

Instalação de Gás Combustível

Sistema de Proteção contra Incêndio

PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 11 pranchas
Instalações Elétricas – 110 V

Instalações Elétricas – 220 V

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
Nome do arquivo

Título

Escala

B-EDA-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa

1:100

B-EDA-COB-GER0-02_R00
B-EDA-DET-GER0-03_R00

Planta de Cobertura
Detalhes

1:100
indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

B-ECL-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa – Locação dos Equipamentos

1:100

Instalações de Climatização

Instalação de Cabeamento Estruturado
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF
Telefone: (61) 2022-4165 – Site: www.fnde.gov.br
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Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST
Nome do arquivo

Título

Escala

B-ECE-PLB-GER0-01_R00

Planta Baixa

indicada

B-ECE-PLD-GER0-02_R00

Planta de Cobertura e Detalhes

indicada

Nome do arquivo

Título

Escala

B-EEX-PLD-BLC2-01_R00

Bloco de Serviços - Planta Baixa e Detalhes

indicada

Sistema de Exaustão

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília, DF
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Confrontante:
BAHIA AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA EIRELI
CNPJ: 13.605.696/0001-21
FAZENDA TANQUINHO
MAT.: 1569
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Confrontante:
BAHIA AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA EIRELI
CNPJ: 13.605.696/0001-21
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CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA.
Rua Joel Presídio, 851 / 02 - Nova Itaberaba
Itaberaba - Bahia
75 - 3251 6335
e-mail: itarq.arquitetura@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0135/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição
PARCELADA de medicamentos, materiais penso,
curativos e insumos hospitalares para atender as
necessidades da secretaria de saúde do município
de Lençóis-BA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n° 0135/2022
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações e Contratos e notadamente pelo Pregoeiro
devidamente nomeado pelo Decreto n° 06/2022, sediado na Rua Nossa Senhora da Vitória 01, Centro,
na cidade de Lençóis Estado da Bahia, CEP 46.960-000, realizará licitação, para registro de preço, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, critério de julgamento menor preço por LOTE, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, das disposições do Decreto Federal nº 10.024, de 20
de setembro de 2019, aplicado em vista do Decreto Municipal nº 164, de 09 de abril de 2022, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Federal nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data limite para o recebimento de esclarecimentos/impugnações: 23/08/2022
Data limite para o recebimento das PROPOSTAS: 25/08/2021, às 10:30 horas.
Data da SESSÃO: 25/08/2021, às 11:00 horas.
Local: Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil
1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição
PARCELADA de medicamentos, materiais penso, curativos e insumos hospitalares para atender
as necessidades da secretaria de saúde do município de Lençóis-BA conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em grupos/lotes, formados por itens, conforme tabela constante
do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.3.
O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
na minuta de Ata de Registro de Preço.

3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser
credenciados previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S.A – para a geração
de chave e senha de acesso. A senha não é da empresa licitante, ela é de responsabilidade da
pessoa física que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser
mantida sob sigilo absoluto.
3.3.
As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante
a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
aplicativo Licitações.
3.4.
Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.5.
Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco
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do Brasil S.A, para que façam sua adesão ao aplicativo Licitações.
3.6.
Para o licitante correntista do Banco, é necessário: a) firmar Termo de Adesão ao
Regulamento; b) nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como
legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de
Nomeação de Representante). - O(s) representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema; Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia de identidade, CPF e
comprovante de residência.
3.7.
Para o licitante não correntista do Banco, é necessário: a) fornecer cópia do contrato
social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios; b) firmar Termo de Adesão ao
Regulamento; c) nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como
legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de
Nomeação de Representante). - O(s) representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema; Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia de identidade, CPF e
comprovante de residência.
3.8.
O aplicativo “licitações-e” pode ser acessado através dos endereços eletrônicos
www.bb.com.br, opção Governo; diretamente em www.governo-e.com.br ou www.licitacoese.com.br.
3.9.
O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante
podem ser obtidos na página do aplicativo Licitações, na Internet, opção “Solicitação de
Credenciamento” no “Licitações”, ou fornecidos pelas agências do Banco.
3.10.
A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado
ou por iniciativa do Banco, devidamente justificada.
3.11.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura
Municipal de Lençóis, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3.11.1.
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no provedor do sistema
eletrônico – e Banco do Brasil S.A
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.
Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1.
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.3.2.
Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.
Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.3.5.
Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
4.3.6.
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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4.4.1.
Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;
4.4.1.1.
Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
4.4.1.2.
Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.
4.4.2.
Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3.
Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5.
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.6.
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7.
Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.8.
Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos neste instrumento convocatório, momento
anterior a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.1.1.
Os documentos de habilitação deverão ser anexados EXCLUSIVAMENTE
no sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
5.1.1.1.
E os citados documentos devem ser numerados e nomeados conforme
ordem do edital (por exemplo: 1.Atoconstitutivo; 2.cartocnpj; 3.certidaofederal ...).
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4.
Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema;
5.5.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
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5.6.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.7.
Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não
atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas,
bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c)
que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste
Edital; d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; e) que NÃO
apresentarem a descrição do produto ofertado, quando solicitado; e f) as que informarem em sua
proposta ou documentos anexos quaisquer elementos que identifiquem a empresa licitante,
violando o sigilo da proposta antes do término da fase de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
6.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
6.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
o preço total do LOTE/GRUPO e o valor individual dos itens, MARCA/REFRÊNCIA e a
informação de que atende a especificação deste Edital.
6.7.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.

7.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DOS LANCES
7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência.
7.2.1.
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
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7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1.
O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/grupo.
7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
respeitar o valor informado na plataforma/sistema de licitações eletrônicas.
7.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
7.11.
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.12.
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.13.
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
7.18.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.19.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20.
Em relação a LOTES/GRUPOS/ITENS não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006.
7.21.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
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7.23.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.24.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
7.25.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.26.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.26.1.
no pais;
7.26.2.
por empresas brasileiras;
7.26.3.
País;

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

7.26.4.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.27.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
7.28.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
7.28.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.28.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(DUAS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado, no aspecto do preço unitário ou no valor total do grupo/lote, ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
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totalidade da remuneração.
8.4.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.5.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de
não aceitação da proposta.
8.6.1.
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
8.6.2.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.9.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.9.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.10.
Nos LOTES não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.
8.11.
Em caso de existência de COTA RESERVADA para disputa exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, derivado do bem divisível:
8.11.1.
Caso não exista vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota de participação ampla, ou, diante da recusa do licitante, os
remanescentes serão convocados, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da
cota de participação ampla; e
8.11.2.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a de participação ampla, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
8.12.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO
9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
9.1.1.
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
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9.1.1.1. A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante; e
9.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral
da
União
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
9.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.3.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome do sócio majoritário
da empresa, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.4.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro irá analisar a extensão da
sanção imposta e poderá reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
9.2.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitação.
9.3.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação
à integridade do documento digital.
9.4.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.5.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
9.5.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.6.
Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação:
9.7.
Habilitação jurídica:
9.7.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.7.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.7.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.7.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.7.5.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.7.6.
No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAPP válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
9.7.7.
No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução
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Normativa RFB n. 971, de 2009 (artigos 17 a 19 e 165).
9.7.8.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.7.9.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
Regularidade fiscal e trabalhista:
9.8.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.8.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
9.8.3.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.8.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
9.8.5.
Provas de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante;

9.8.6.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.

9.10.

9.8.7.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
Qualificação Econômico-Financeira
9.9.1.
BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, veda a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
9.9.1.1.
NÃO será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação do balanço patrimonial e demonstrativos contábeis na participação de
licitações exclusivas ou nas cotas reservadas.
9.9.1.2.
NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
Microempreendedor Individual, com fundamento no art. 68 da Lei Complementar nº
123 de 2006 que considera aquele pequeno empresário, em conjunto com o disposto
no § 2º do art. 1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados
documentos;
9.9.2.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação;
Qualificação Técnica
9.10.1.
ALVARÁ permitindo o regular funcionamento, emitido por órgão público da
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, com prazo de validade vigente, ou documento oficial emitido por
órgão público competente dispensando o licitante dessa exigência; e
9.10.2.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características
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compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de ATESTADO fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado;
9.10.2.1.
Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser
executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato;
9.10.3.
Autorização de Funcionamento de empresa (AFE) que presta serviço de armazenagem de
medicamentos, materiais–primas, insumos farcmacêuticos em recintos alfâdegados.
Emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
ANNVISA/MS), em plena validade.
9.10.4.
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) que presta serviço de importação de
medicamentos e matérias-primas com emprego na indústria Farmacêutica, por conta e

9.10.5.

ordem. Emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
ANNVISA/MS), em plena validade.
Certificado de responsabilidade técnica emitido pelo conselho de classe profissional
competente.
Autorização Especial (AE) de empresas que presta serviço de armazenagem de
susbstâncias e de medicamentos sob controle especial em recinto emitido pela
ANVISA/MS) para os LOTES 01 e 02 .

9.11.
Deverão ser encaminhadas, também, as DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
citadas abaixo, sob pena de inabilitação:
9.11.1.
Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
9.11.2.
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; e que NÃO existe em seu
quadro de empregados, servidores públicos desta Prefeitura Municipal de Lençóis/BA
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;
9.11.3.
Que a proposta foi elaborada de forma independente.
9.11.4.
As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar
DECLARAÇÃO de acordo com o modelo estabelecido no Anexo deste Edital.
9.12.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender
às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará as propostas ou os lances subsequentes,
verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.13.
Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
9.14.
Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
9.15.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.15.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
9.16.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.17.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
9.18.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lençóis

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
163 - Ano - Nº 4256

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.19.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.20.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.
Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação
do(s) representantes aptos para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
10.1.3.
Conter planilha orçamentária dos custos dos produtos individualizados
detalhados, conforme modelo inserido no termo de referência.
10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.2.2. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: a) o prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega; b) o prazo de
pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento definitivo do produto e
diante da nota fiscal e da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista; c) Os bens serão
entregues NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (quinze) DIAS ÚTEIS; Os bens deverão ser entregues
das 08:00 às 12:00 horas ou das 14:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta feira, sempre em
dias úteis, no local indicado na ordem de fornecimento emitida pela contratante; d) que o
objeto cotado atendem plenamente as especificações estabelecidas neste edital e o
prazo de garantia mínimo será de 90 (noventa) dias; e) conhece e cumprirá os termos
do edital, integralmente.
10.3.
A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste Edital.
10.4.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.4.1.
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.6.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.7.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
10.8.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.9.
Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os produtos
deverão atender todas as especificações constantes do Anexo 1 deste Edital.
10.10.
Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM
DUAS CASAS DECIMAIS.
10.11.
Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não
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atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas,
bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c)
que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste
Edital; d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; e e) que NÃO
apresentarem a descrição do produto ofertado, quando solicitado.
11.

DOS RECURSOS
11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.
A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
12.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados cadastrais contidos nos sistema/plataforma de licitações eletrônicas, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
13.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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14.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS
ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA CONVOCAÇÃO, PARA ASSINAR A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante meio eletrônico, para que seja assinada no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a
contar da data de seu recebimento.
14.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

15.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1.
Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado será
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 03 (TRÊS) dias úteis contados de sua
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
15.2.
O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses prorrogável na forma do
art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
15.3.
Previamente à contratação, a Administração requisitará da empresa as certidões que
comprove a sua regularidade fiscal e trabalhista, cujos documentos serão anexados aos autos do
processo.
15.4.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
15.5.
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

16.

DO REAJUSTE
16.1.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preço serão fixos. Entretanto, as normas
aplicáveis ao contrato de fornecimento serão às registradas na Lei nº 8.666/1993, conforme
descrito na minuta anexa deste edital.

17.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
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18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

19.

DO PAGAMENTO
19.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data do recebimento final do produto, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
19.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
19.3.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
19.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
19.5.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
19.6.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.7.
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da contratante.
19.8.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
19.9.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
19.10.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
19.11.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
19.12.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
19.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19.13.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,00016438
I = (TX)
I=
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
20.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
20.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado, sendo que esta informação deve ser lançada
no sistema de licitações eletrônicas no PRAZO MÁXIMO DE 30 (trinta) MINUTOS após o
encerramento da fase de lances (via mensagem no chat do aplicativo Banco do Brasil).
20.1.1.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
20.2.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
20.3.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado.

21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1.
Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2.
Apresentar documentação falsa;
21.1.3.
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.4.
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.5.
Não mantiver a proposta;
21.1.6.
Cometer fraude fiscal;
21.1.7.
Comportar-se de modo inidôneo;
21.2.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
21.3.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.4.1.
MULTA MORATÓRIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, detalhado abaixo:
21.4.1.1.
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando
produtos, quantitativo insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
21.4.1.2.
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando
produtos, quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10
(dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um
por cento) até 4% (quatro por cento) do valor total do contrato; e
21.4.1.3.
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando
produtos, quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos
sujeitará à penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor
total do contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por
cento) sobre o valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo
primeiro) dia corrido de atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato.
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21.4.2.
MULTA COMPENSATÓRIA (indenizatória por perdas e danos) de 20% (vinte
por cento) do valor contratado ou no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
quando ocorrer a rescisão unilateral do instrumento contratual pela Contratante, decorrente
de inadimplemento culposo da obrigação principal.
21.4.2.1.
Exemplificativa, considera-se inadimplemento culposa da obrigação
contratual motivando a rescisão unilateral referendada:
21.4.2.1.1. O atraso na entrega dos produtos ou sua entrega
irregular de forma injustificada pelo prazo superior à 25 (vinte e cinco)
dias corridos, sendo considerada a soma dos retardamentos
acarretados em entregas separadas; 21.4.2.1.2.
A entrega de
produtos vencidos ou impróprios para o uso que condicionaram ou
agravaram lesão corporal ou dano à servidor público ou usuário de
serviço deste ente público.
21.4.3.
IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE CONTRATAR com o
Município, pelo prazo de até cinco anos,
21.5.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
21.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
21.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.8.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
22.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2.
A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacaopmlencois@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de
licitações e contratos desta Prefeitura.
22.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
22.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
22.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
22.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
22.7.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
22.9.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
23.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.3.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
23.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
23.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato, notas fiscais, endereço atual da contratante e local em que
foram executados os serviços atestados ou outros.
23.9.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
23.10.
Em caso de divergência dos termos deste Edital e de anexos com os elementos
inseridos no sistema eletrônico de licitações, prevalecerá as disposições do instrumento
convocatório e de seus anexos.
23.11.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos
endereços eletrônicos
www.lencois.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
23.12.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.12.2. ANEXO II - Modelos de Declarações;
23.12.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;
23.12.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato.

Lençóis-BA, 12 de agosto de 2022.

Bruna Najara Oliveira Santos
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
Processo Administrativo n.º 0135/2022
1.

DO OBJETO:
O presente Termo de Referência tem como objeto descrever a demanda aquisição PARCELADA de
medicamentos, materiais penso, curativos e insumos hospitalares para atender as necessidades da secretaria
de saúde do município de Lençóis-BA, conforme especificações contidas neste documento.

1.1. Em vista da natureza do objeto, da dificuldade de previsão da quantidade que será demandada, da vantagem
de não comprometer o orçamento com o contrato imediato do quantitativo total estimado e da possibilidade de
contratação/execução do objeto pelo prazo de até 12 (doze) meses a contar da data da futura ata de registro de
preço, extrapolando o exercício financeiro de 2022, recomenda-se a adoção de processo de contratação por
meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
1.2. Considerando as características do objeto a ser licitado, os itens foram agrupados em lotes, a fim de buscar
economia de escala e facilidade na gestão do contrato e nas entregas, visto que os itens que compõe o mesmo
lote são semelhantes e fornecidos em sua integralidade pelas empresas do ramo comercial (inexistindo
limitação de competitividade). E para os lotes com a não adoção da licitação exclusiva ou cota reservada, se
justifica conforme o artigo 49, II e III, da Lei Complementar nº 123/2006.

1.3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
A presente aquisição se faz necessário para atender as demandas do Hospital Municipal Sebastião Martins
Alves no atendimento de urgencia e emergencia e no tratamento dos pacientes internados para assistência
médica bem como nos atendimentos das unidades de saude na sede e zonarural deste municipio, são
considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde. Registra-se que os produtos/medicamentos
referendados neste expediente são de extrema importância e necessidade, pois a falta dos mesmos acarretará
graves prejuízos, prejudicando os atendimentos na rede básica de saude e aos usuarios que necessitam de
medicamentos para contiuidade do tratamento de doenção que necessite de medicação de uso continuo. Visando
suprir as demandas do município para o ano de 2022/2023, está administração conforme as Leis, busca adquirir
os materiais/medicamentos necessário para o desenvolvimento das atividades dos serviços públicos. Por fim,
registra que a estimativa de consumo utilizada no planejamento desta demanda utilizou como parâmetro o
histórico de consumo dos últimos meses, bem como considerando a possibilidade de utilização da futura ata de
registro de preço pelo período de consumo de 12 (doze) meses, abarcando todos os órgãos da Prefeitura
Municipal de Lençóis e do Fundo Municipal de Saúde.
1.4 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES ESTIMADAS:

INSULINAS E INSUMOS- LOTE 01
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

AGULHA, para caneta aplicadora de insulina tamanho
32G (0,23x4mm)

UND

10.000

2

GLICOSIMETRO, analisador de glicose, portatil, digital e
microprocessado, alimentacao atraves de bateria
recarregavel, marca OK meter, modelo Match II.
Embalagem com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

UND

150

3

INSULINA, humana regular solução injetável 100UI/ml,
frasco com 10mL

FR

200

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
171 - Ano - Nº 4256

Lençóis

4

INSULINA, humana NPH solução injetável 100UI/ml,
frasco com 10mL

FR

300

5

LANCETA, para lancetador. Embalagem:caixa com 100
unidades com dados de identificacao do produto, lote,
marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude

UND

15.000

6

LANCETADOR, para glicemia, acompanha manual de
instrucao. Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da
Saude./ Compatível com a marca da lanceta licitada.

UND

200

7

SERINGA de 1cc, descartavel, para aplicação de insulina,
agulha de 0,8x0,33mm, sem espaço morto, cilindro para
configuração sem bloco, soldada direto no cilindro,
capacidade para 100 unidades de insulina, com escala
graduada de 2 em 2 unidades, tampa conectada ao
cilindro encapsulando a extremidade da flnge da haste.
Embalagem individual, em blister rigido e papel grau
cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalgem devera está impresso os dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro do Ministério da
Saúde.

UND

18.000

8

TIRA, Reagente, descartável para determinação capilar,
compatível com glicosimetro existente na unidade
contemplada. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério da Saúde.

CAIXA

5.000

TOTAL LOTE 01

MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
XAROPES, SUSPENSÕES, SOLUÇÕES, CREMES, COMPRIMIDOS E CÁPSULAS-LOTE 02

Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

FR

300

1

ACEBROFILINA xarope adulto 50mg/ml 120ml

2
3
4

ACEBROFILINA xarope infantil 25mg/ml 120ml
FR
ACETAZOLAMIDA comprimido 250 mg
COMP.
ACETILCISTEÍNA 20mg/ml-100ml + copo dosador xarope
FR

5
6
7
8
9
10
11

ACETILCISTEÍNA 40mg/ml-100ml + copo dosador xarope
ACICLOVIR comprimido 400 mg
ACICLOVIR comprimido 200 mg
ACICLOVIR pomada 50mg/g- 10g
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100mg
ÁCIDO FÓLICO comprimido 5 mg
ÁCIDO FÓLICO solução oral 0,2 mg/ml-30 ml

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA

300
1.000
500

FR
500
COMP. 5.000
COMP. 8.000
BISN.
400
COMP. 80.000
COMP. 28.000
FR
600
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13
14
15
16
17
18
19
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ÁCIDO TRANEXÂMICO 250mg comprimido
ÁCIDOS GRAXOS essenciais (age)-200ml
ALBENDAZOL comprimido mastigável 400 mg
ALBENDAZOL suspensão oral 40 mg/ml -10 ml
ALENDRONATO de sódio comprimido 70 mg
ALOPURINOL comprimido 100 mg
ALOPURINOL comprimido 300 mg
AMBROXOL xarope adulto 6mg/ml-120ml

20 AMBROXOL xarope infantil 3mg/ml-120ml
21 AMIODARONA, cloridrato de comprimido 200 mg

COMP.
FR
COMP.
FR
COMP.
COMP.
COMP.
FR

2.000
300
6.000
500
1.200
4.000
4.000
400

FR
400
COMP. 20.000

22

AMOXICILINA 875mg + clavulanato de potássio 125mg
comprimido

COMP.

8.000

23

AMOXICILINA 500mg + clavulanato de potássio 125mg
comprimido

COMP.

8.000

24

AMOXICILINA 50mg/ml + clavulanato de potássio
12,5mg/ml suspensão oral-100ml

FR

600

25 AMOXICILINA cápsula ou comprimido 500 mg
26 AMOXICILINA, 250mg/5mL po para suspensao oral 60mL
AMOXICILINA, 250mg/5mL po para suspensao oral
27
150mL
28 ANLODIPINO, besilato de comprimido de 10 mg
29 ANLODIPINO, besilato de comprimido de 5 mg
30 ATENOLOL comprimido 100mg
31 ATENOLOL comprimido 50mg
32 ATENOLOL comprimido 25mg
33 AZITROMICINA comprimido ou cápsula 500 mg
34 AZITROMICINA pó para suspensão oral 40 mg/ml- 15ML
35

AZITROMICINA, 900 mg, po para suspensao oral, frasco
com 22,5 mL

36 BACLOFENO 10mg comprimido
37 BENZOATO de benzila, emulsao 250mg/ml-100mL
38 BROMOPRIDA 4mg/ml-20ml- GOTAS

COMP. 20.000
FR
600
FR

300

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
FR

28.000
36.000
10.000
18.000
12.000
5.000
200

FR

200

COMP. 10.000
FR
200
FR

300

39

BROMIDRATO DE FENOTEROL, solucao oral 5mg/mL
frasco 20mL

FR

300

40

BUDESONIDA, 32mcg/dose, suspensao para spray
nasal, frasco com 120 doses.

FR

300

41

BUDESONIDA, 64mcg/acionamento, suspensao, spray
nasal, frasco com 120 acionamentos.

FR

300

42 CAPTOPRIL comprimido 25 mg

COMP. 28.000

CARBONATO DE CÁLCIO + 500 colecalciferol
43
comprimido mg caco3 + 400 ui

COMP.

3.000

44
45
46
47

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

1.000
8.000
8.000
6.000

CARBONATO DE CÁLCIO 500mg
CARVEDILOL comprimido 3,125mg
CARVEDILOL comprimido 6,25mg
CARVEDILOL comprimido 12,5mg
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48 CARVEDILOL comprimido 25mg
49 CEFALEXINA (sódica ou cloridrato) cápsula 500 mg
50

CEFALEXINA (sódica ou cloridrato) pó para suspensão
oral 50 mg/ml-60ml

COMP. 10.000
COMP. 12.000
FR

500

51 CETOCONAZOL comprimido 200mg
52 CETOCONAZOL creme tópico 20mg/g 30g

COMP.
BISN.

2.000
300

53
54
55
56

CETOCONAZOL xampu 2%-100 ml
CILOSTAZOL 50mg comprimido
CILOSTAZOL 100mg comprimido
CIPROFLOXACINO, cloridrato de comprimido 500 mg

FR
200
COMP. 3.000
COMP. 3.000
COMP. 10.000

57

CLARITROMICINA, 25mg/ml, po para suspensao oral,
frasco 60ml

58
59
60
61
62
63

FR

100

CLARITROMICINA cápsula ou comprimido 500 mg
CLINDAMICINA, cloridrato de cápsula 300 mg
CLONIDINA comprimido 0,1mg
CLOPIDOGREL, bissulfato, comprimido 75mg
CLORETO DE SÓDIO solução nasal 0,9%-30 ml

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
FR

2.000
3.000
1.000
1.000
800

COLAGENASE + cloranfenicol, pomada topica (0,6UI +
0,01g)g tubo com 30g

BISN.

600

64 DEXAMETASONA comprimido 4 mg
65 DEXAMETASONA creme 0,1%-10g

COMP.
BISN.

5.000
1.300

66 DEXAMETASONA elixir 0,1mg/ml-100 ml
67 DEXCLORFENIRAMINA, maleato de comprimido 2 mg

FR
COMP.

300
8.000

68

DEXCLORFENIRAMINA, maleato de solução oral 0,4
mg/ml 100 ml

FR

500

69

DEXCLORFENIRAMINA 2mg + BETAMETASONA
0,25mg/5ML- 100ml

FR

500

70 DICLOFENACO DE SÓDIO comprimido 50mg
71 DICLOFENACO RESINATO gotas 44,94mg/ml 10ml
72 DIGOXINA comprimido 0,25 mg

COMP. 8.000
FR
200
COMP. 18.000

73

DIMENIDRINATO, 50 mg + piridoxina cloridrato de 10 mg,
COMP.
comprimido revestido.

74

DIMENIDRINATO, 25mg/mL + Piridoxina, cloridrato
5mg/mL, solucao oral, frasco com 20mL.

75 DIOSMINA 450mg + hesperidina 50mg - comprimido
76 DIPIRONA SÓDICA 500mg comprimido
77 DIPIRONA SÓDICA solução oral 500mg/ml-10 ml
78

DIPIRONA, sodica 50mg/mL, solucao oral, frasco com
100mL + copo medida

79 DOMPERIDONA 10mg - comprimido
DOMPERIDONA suspensão. oral 1mg/ml frasco com
80
100ml
81 DOXAZOSINA mesilato 2 mg
82 DOXAZOSINA mesilato 4 mg
83 DOXICICLINA comprimido 100mg

FR

1.500
200

COMP. 3.000
COMP. 30.000
FR
2.000
FR

1.000

COMP.

2.000

FR

100

COMP.
COMP.
COMP.

1.000
1.000
1.000
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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DUTASTERIDA 0,5mg + cloridrato de tansulosina 0,4mg capsula
ENALAPRIL, maleato de comprimido 20 mg
ENALAPRIL, maleato de comprimido 10 mg
ENALAPRIL, maleato de comprimido 5 mg
ERITROMICINA, estolato comprimido 500 mg
ERITROMICINA, estearato de suspensão oral 50 mg/ml
120 ml
ESPIRONOLACTONA comprimido 100 mg
ESPIRONOLACTONA comprimido 25 mg
FINASTERIDA 5 mg comprimido
FOLINATO DE CÁLCIO (Ácido Folínico) 15mg
comprimido
FLUCONAZOL cápsula 150 mg
FUROSEMIDA comprimido 40 mg
GLIBENCLAMIDA comprimido 5 mg
GLICEROL supositório 200 mg

98 GLICEROL supositório 72 mg
GLICLAZIDA comprimido de liberação controlada de 30
99
mg
GLICLAZIDA comprimido de liberação controlada de 60
100
mg
101 HIDRALAZINA, cloridrato de comprimido 50mg
102 HIDRALAZINA, cloridrato de comprimido 25 mg
103 HIDROCLOROTIAZIDA comprimido 25 mg
HIDROCORTISONA, acetato de, creme 1% bisnaga com
104
20g
105

HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + hidróxido de magnésio
suspensão oral (60mg + 40mg)/ml 240 ml

106 IBUPROFENO comprimido 300 mg
107 IBUPROFENO comprimido 600 mg
108 IBUPROFENO solução oral 50 mg/ml frasco 30ml
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

IPRATROPIO, brometo 0,025%, solucao oral 0,25mg/mL
fr. Com-20mL
ISOSSORBIDA, dinitrato de comprimido sublingual 5 mg
ISOSSORBIDA, dinitrato de, comprimido oral 10mg
ISOSSORBIDA, dinitrato de, comprimido oral 20mg
LACTULOSE solução oral 667mg/ml-120 ml
LEVODOPA + BENSERAZIDA comprimido 100 mg + 25
mg
LEVODOPA + BENSERAZIDA comprimido 200 mg + 50
mg
LEVONOGESTREL 0,03mg + etinilestradiol 0,15mg
LEVOTIROXINA sódica comprimido 100 mcg
LEVOTIROXINA sódica comprimido 88 mcg
LEVOTIROXINA sódica comprimido 75 mcg
LEVOTIROXINA sódica comprimido 50 mcg
LEVOTIROXINA sódica comprimido 25 mcg

CAPS.

1.000

COMP 22.000
COMP 20.000
COMP 18.000
COMP 1.000
FR

100

COMP 2.000
COMP 20.000
COMP 3.000
COMP

1.000

CAPS. 2.000
COMP 22.000
COMP 30.000
UND
50
UND

50

COMP 24.000
COMP

8.000

COMP 3.000
COMP 3.000
COMP 50.000
BISN.

200

FR

1.500

COMP 5.000
COMP 28.000
FR
400
FR

400

COMP
COMP
COMP
FR

2.000
3.000
5.000
1.200

COMP

2.000

COMP

2.000

COMP
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP

4.000
3.000
2.000
3.000
3.000
4.000
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122 LORATADINA comprimido 10 mg
123 LORATADINA xarope 1 mg/ml 100 ml
124 LOSARTANA potássica comprimido 50 mg

COMP 2.000
FR
600
COMP. 90.000

TOTAL LOTE 02

MEDICAMENTOS CONTROLADOS PORTARIA 344/98
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COMPRIMIDOS, CÁPSULAS E SOLUÇÕES INJETÁVEIS- LOTE 03
R$
DESCRIÇÃO
UND
QTD
UNIT
AMITRIPTILINA, cloridrato de comprimido 25 mg
COMP 16.000
AMITRIPTILINA, cloridrato de comprimido 75 mg
COMP 5.000
BIPERIDENO, cloridrato de comprimido 2 mg liberação
COMP 12.000
controlada
BIPERIDENO, lactato de, solução injetável 5mg/ml- 1ml
Amp
100
BROMAZEPAM 3mg comprimido
COMP 4.000
BROMAZEPAM 6mg comprimido
COMP 4.000
BUPROPIONA 150mg comprimido
COMP 2.000
CARBAMAZEPINA comprimido 200 mg
COMP 15.000
CARBAMAZEPINA comprimido 400 mg
COMP 4.000
CARBONATO DE LÍTIO comprimido 300 mg
COMP 7.000
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10mg comprimido
COMP
500
CLORIDRATO DE MIDAZOLAM solução injetável
50mg/ml ampola 3ml para uso intramuscular/intravenoso AMP
2.500
(IM/IV)

13

CLORIDRATO DE MIDAZOLAM solução injetável 5mg/ml
ampola 5ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

1.000

14

CLORIDRATO DE MIDAZOLAM solução injetável 5mg/ml
ampola 10ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

1.000

CLORIDRATO DE CETAMINA S(+) solução injetável
15 50mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso
(IM/IV)

FRAMP

100

CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA solução injetável
5mg/ml ampola 5ml para uso intramuscular (IM)

AMP

2.500

CLORIDRATO DE NALOXONA solução injetável
ampola
1ml
para
uso
17 0,4mg/ml
intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC)

AMP

100

FR

10

AMP

100

16

18

CLORIDRATO DE TETRACAÍNA+ CLORIDRATO DE
FENILEFRINA colírio anestésico 1%+0,1% frasco 10ml

CITRATO DE FENTANILA solução injetável 78,5 mcg/ml
19 (equivalente a 50mcg fentanila/ml) ampola 2ml para uso
intramuscular/intravenoso/espinhal (IM/IV/espinhal)
20
21
22
23
24

CITALOPRAM, comprimido 20mg.
CLOMIPRAMINA cloridrato de, comprimido 10mg.
CLOMIPRAMINA cloridrato de, comprimido 25mg.
CLOMIPRAMINA, cloridrato de comprimido 75mg
CLONAZEPAM 0,5 mg comprimido

R$ TOTAL MARCA

COMP 4.000
COMP 1.000
COMP 4.000
COMP 2.000
COMP 12.000
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25
26
27
28
29
30

CLONAZEPAM 2mg comprimido
CLORIDRATO de Tramadol 50mg cápsula
CLORPROMAZINA, cloridrato de comprimido 100 mg
CLORPROMAZINA, cloridrato de comprimido 25 mg
DIAZEPAM comprimido 10 mg
DIAZEPAM comprimido 5 mg

COMP
CAPS
COMP
COMP
COMP
COMP

24.000
2.000
18.000
8.000
20.000
18.000

31

DIAZEPAM solução injetável 5mg/ml ampola 2ml para
uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

3.500

32

ETOMIDATO solução injetáve 2mg/ml ampola 10ml para
uso intravenoso (IV)

AMP

100

33 FENITOÍNA sódica comprimido 100 mg
34

FENITOÍNA sódica solução injetável 50mg/ml ampola 5ml
para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

35 FENOBARBITAL comprimido 100 mg
FENOBARBITAL sódico solução injetável 100mg/ml
36
ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)
37

FLUOXETINA, cloridrato de cápsula ou comprimido 20
mg

38

FLUMAZENIL solução injetável 0,1mg/ml ampola 5ml
para uso intravenoso (IV)

39 HALOPERIDOL comprimido 1 mg
40 HALOPERIDOL comprimido 5 mg
41 HALOPERIDOL solução injetável 5mg/mL-1 mL
42

HALOPERIDOL, decanoato de solução injetável 50
mg/mL-1 mL

COMP 10.000
AMP

600

COMP 18.000
AMP

300

COMP 25.000
AMP

50

COMP 10.000
COMP 20.000
Amp
1.500
Amp

2.000

43 LEVOMEPROMAZINA, maleato de, comprimido 100mg.
44 LEVOMEPROMAZINA, maleato de, comprimido 25mg.
45 MISOPROSTOL comprimido 25mcg

COMP 10.000
COMP 10.000
COMP
500

46
47
48
49
50
51
52
53

COMP
200
COMP 10.000
COMP 10.000
COMP 12.000
COMP 3.000
COMP 2.000
COMP 2.000
AMP
300

54
55
56
57
58
59

MISOPROSTOL comprimido 200mcg
NORTRIPTILINA, cloridrato de cápsula 25 mg
NORTRIPTILINA, cloridrato de cápsula 50 mg
PARACETAMOL 500mg + Fosfato de Codeína 30mg
PARACETAMOL 500mg + Fosfato de Codeína 7,5mg
PAROXETINA, cloridrato 10mg comprimido
PAROXETINA, cloridrato 20mg comprimido
PETIDINA solução injetável 50mg/ml ampola-2ml
PROPOFOL emulsão injetável 10mg/mL frasco/ampola
20mL para uso intravenoso (IV)
RISPERIDONA 1mg
RISPERIDONA 2mg
RISPERIDONA 3mg.
SERTRALINA, cloridrato de, comprimido revestido
100mg.
SERTRALINA, cloridrato de, comprimido revestido 50mg.

FR/AMP

150

COMP 12.000
COMP 12.000
COMP 12.000
COMP

4.000

COMP

5.000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
177 - Ano - Nº 4256

Lençóis

60

61

62
63
64

SULFATO DE MORFINA solução injetável 0,2mg/ml
ampola
1ml
sem
conservantes
para
uso
AMP
intramuscular/intravenoso/epidural/intratecal
(IM/IV/epidural/IT)
SULFATO DE MORFINA solução injetável 1mg/ml
ampola
2ml
sem
conservantes
para
uso
AMP
intramuscular/intravenoso/epidural/intratecal
(IM/IV/epidural/IT)
SULFATO DE MORFINA solução injetável 10mg/ml
ampola
1ml
sem
conservantes
para
uso
AMP
intramuscular/intravenoso/epidural/intratecal
(IM/IV/epidural/IT)
TIORIDAZINA, cloridrato de, comprimido 100mg
COMP
TIORIDAZINA, cloridrato de, comprimido 50mg
COMP

100

300

800
5.000
5.000

65

TIOPENTAL sódico pó para solução injetável 1g
FR/AMP
frasco/ampola para uso intravenoso (IV)

66

TRAMADOL solução injetável 50mg/ml ampola 1ml uso
intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

3.000

67

TRAMADOL solução injetável 50mg/ml ampola 2ml uso
intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

2.000

68 TOPIRAMATO 100mg comprimido

COMP

4.000

69 TOPIRAMATO 50mg comprimido
VALPROATO de sódio ou ácido valpróico Cápsula ou
70 comprimido 288 mg (equivalente a 250mg ácido
valpróico)

COMP

4.000

COMP

3.000

COMP

5.000

72 VENLAFAXINA, cloridrato de, comprimido 150 mg.

COMP

3.000

73 VENLAFAXINA, cloridrato de, comprimido 75 mg.

COMP

3.000

71

VALPROATO de sódio ou ácido valpróico comprimido
576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico)

100

TOTAL LOTE 03

MEDICAMENTOS CONTROLADOS PORTARIA 344/98
SOLUÇÕES, SUSPENSÕES E XAROPES-LOTE 04
Nº

DESCRIÇÃO

1 CARBAMAZEPINA xarope 20mg/mL- 100 mL
2 CLONAZEPAM solução oral 2,5mg/mL -20 mL
CLORPROMAZINA, cloridrato de solução oral
3
40mg/mL-20 mL
4 FENOBARBITAL solução oral 40mg/mL-20 mL
5 HALOPERIDOL solução oral 2mg/mL- 20 mL
LEVETIRACETAM 100mg/mL, solucao oral, frasco
6
com-150 mL
LEVOMEPROMAZINA, maleato de, 40mg/mL frasco7
20mL
8 PERICIAZINA, solução oral 1% frasco-20mL.
9 PERICIAZINA, solução oral 4% frasco-20mL.

UND

QTD

FR
FR

500
700

FR

100

Fr
Fr

300
1.200

FR

50

Fr

80

Fr
Fr

50
50

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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10 RISPERIDONA 1mg/ml - solução oral

Fr

200

VALPROATO de sódio ou ácido valpróico solução
11 oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg
ácido valpróico/mL) 100 mL

Fr

300

TOTAL LOTE 04

MATERIAIS HOSPITALARES-LOTE 05
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 2.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

12

2

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 2.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

12

3

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 3.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.

CX

12

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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4

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 3.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

12

5

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 4.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

12

6

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 4.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta traumática
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

12

7

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 5.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

12
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8

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 5.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

15

9

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 6.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas.
CAIXA com 10 unidades.

CX

15

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 6.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de Magali, com
10
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
CAIXA com 10 unidades.

CX

15

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 7.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
11
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
CAIXA com 10 unidades.

CX

15
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CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 7.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de Magali, com
12
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
CAIXA com 10 unidades.

CX

15

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 8.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
13
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
CAIXA com 10 unidades.

CX

15

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 8.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
14
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
CAIXA com 10 unidades.

CX

12

CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 9.0, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
15
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
CAIXA com 10 unidades.

CX

10
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CANULA endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balão,
n. 9.5, descartável, estéril, siliconizada, transparente,
atóxica, com balão de alto volume e baixa pressão,
conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica
retraída, linha radiopaca continua, curva de maglli, com
16
balão piloto e válvula, marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da cânula e calibre marcado em
um só local da cânula. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
CAIXA com 10 unidades.

CX

10

CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 2,5
descartável, estéril, em PVC, siliconizada, transparente,
atóxica, com conector giratório, mandril com ponta
17 arredondada e de fácil manuseio, linha radiopaca
continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica
asas para fixação, com impressão numero em local
visível e com fita para fixação da cânula.

UND

10

CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 3,0,
descartável, estéril, em PVC, siliconizada, transparente,
atóxica, com conector giratório, mandril com ponta
18 arredondada e de fácil manuseio, linha radiopaca
continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica
asas para fixação, com impressão numero em local
visível e com fita para fixação da cânula.

UND

10

CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 4,0,
descartável, estéril, em PVC, siliconizada, transparente,
atóxica, com conector giratório, mandril com ponta
19 arredondada e de fácil manuseio, linha radiopaca
continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica
asas para fixação, com impressão numero em local
visível e com fita para fixação da cânula.

UND

10

CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 5,0,
descartável, estéril, em PVC, siliconizada, transparente,
atóxica, com conector giratório, mandril com ponta
20 arredondada e de fácil manuseio, linha radiopaca
continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica
asas para fixação, com impressão numero em local
visível e com fita para fixação da cânula.

UND

10
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CANULA para traqueostomia, sem cuff, numero 6,0,
descartável, estéril, em PVC, siliconizada, transparente,
atóxica, com conector giratório, mandril com ponta
21 arredondada e de fácil manuseio, linha radiopaca
continua, tampa obturadora colocada, ponta atrumatica
asas para fixação, com impressão numero em local
visível e com fita para fixação da cânula.

UND

10

CATETER intravascular, para punção periférica, nº 14G,
do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril,
descartável, atóxico, epirogênico, radiopaco, de media
permanência, constituído por agulha de aço inoxidável,
atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e
22 trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas ,
cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de
agulha, conector luer lock, translucido, codificado em
cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras
para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo
rápida visualização do refluxo sanguíneo.

UND

1.500

CATETER intravascular, para punção periférica, nº 16G,
do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril,
descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de media
permanência, constituído por agulha de aço inoxidável,
atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e
23 trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas ,
cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de
agulha, conector luer lock, translucido, codificado em
cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras
para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo
rápida visualização do refluxo sanguíneo.

UND

1.200

CATETER intravascular, para punção periférica, nº 18G,
do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril,
descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de media
permanência, constituído por agulha de aço inoxidável,
atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e
24 trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas ,
cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de
agulha, conector luer lock, translucido, codificado em
cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras
para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo
rápida visualização do refluxo sanguíneo.

UND

2.000
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CATETER intravascular, para punção periférica, nº 20G,
do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril,
descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de media
permanência, constituído por agulha de aço inoxidável,
traumática, siliconizada com bisel biangulado e
25 trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas ,
cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de
agulha, conector luer lock, translucido, codificado em
cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras
para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo
rápida visualização do refluxo sanguíneo.

UND

10.000

CATETER intravascular, para punção periférica, nº 22G,
do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril,
descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de media
permanência, constituído por agulha de aço inoxidável,
atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e
26 trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas ,
cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de
agulha, conector luer lock, translucido, codificado em
cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras
para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo
rápida visualização do refluxo sanguíneo.

UND

12.000

CATETER intravascular, para punção periférica, nº 24G,
do tipo por fora da agulha, de uso único, estéril,
descartável, atóxico, apirogenico, radiopaco, de media
permanência, constituído por agulha de aço inoxidável,
traumática, siliconizada com bisel biangulado e
27 trifacetado, de afiação precisa, sem rebarbas e arestas ,
cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de
agulha, conector luer lock, translucido, codificado em
cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras
para fixação, câmara de refluxo transparente, permitindo
rápida visualização do refluxo sanguíneo.

UND

8.000

CATETER nasal para oxigênio, n. 04, siliconizado, estéril,
atóxico, com conector universal. Embalagem individual,
28
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala.

UND

50

CATETER nasal para oxigênio, n. 06, siliconizado, estéril,
atóxico, com conector universal. Embalagem individual,
29
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala.

UND

50
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CATETER nasal para oxigênio, n. 08, siliconizado, estéril,
atóxico, com conector universal. Embalagem individual,
30
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala.

UND

50

CATETER nasal para oxigênio, n. 10 siliconizado, estéril,
atóxico, com conector universal. Embalagem individual,
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala.

UND

50

CATETER nasal para oxigênio, n. 12, siliconizado, estéril,
atóxico, com conector universal. Embalagem individual,
32
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala.

UND

100

33

CATETER nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável,
uso adulto

UND

2.400

34

CATETER nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável,
uso infantil

UND

1.000

CATETER para acesso venoso central, duplo lumen,
calibre 4Fr x 13cm, descartável, estéril, atóxico,
apirogenico, de uso único, de material biocompativel que
permita infusão de medicamentos, nutrição parenteral e
monitorização simultânea em distintos lumens, não
gerando oclusão por incompatibilidade de medicamentos,
35 de alto fluxo, com saídas situadas em diferentes pontos
do cateter, em poliuretano, totalmente radiopaco, com
graduação de profundidade em centímetros, ponta macia
com design em formato de cone, inserção por técnica de
Seldinger, fio guia com ponta distal em J e capa protetora,
agulha introdutora, seringa luer lock de 5cc, com asas
para fixação e clamps. CATETER DUPLO LÚMEN

UND

15

CATETER, para acesso venoso central, duplo lumen,
calibre 5Fr x 15cm, descartável, estéril, atóxico,
apirogenico, de uso único, de material biocompativel que
permita infusão de medicamentos, nutrição parenteral e
monitorização simultânea em distintos lumens, não
gerando oclusão por incompatibilidade de medicamentos,
36 de alto fluxo, com saídas situadas em diferentes pontos
do cateter, em poliuretano, totalmente radiopaco, com
graduação de profundidade em centímetros, ponta macia
com design em formato de cone, inserção por técnica de
Seldinger, fio guia com ponta distal em j e capa protetora,
agulha introdutora, seringa luer lock de 5cc, com asas
para fixação e clamps. CATETER DUPLO LÚMEN

UND

15

31
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CATETER, para acesso venoso central, duplo lumen,
calibre 7Fr x 20cm, descartável, estéril, atóxico,
apirogenico, de uso único, de material bi compatível que
permita infusão de medicamentos, nutrição parenteral e
monitorização simultânea em distintos lumens, não
gerando oclusão por incompatibilidade de medicamentos,
37 de alto fluxo, com saídas situadas em diferentes pontos
do cateter, em poliuretano, totalmente radiopaco, com
graduação de profundidade em centímetros, ponta macia
com design em formato de cone, inserção por técnica de
Seldinger, fio guia com ponta distal em j e capa protetora,
agulha introdutora, seringa luer lock de 5cc, com asas
para fixação e clamps. CATETER DUPLO LÚMEN

UND

15

38

SCALP para punção venosa, com borboleta e agulha,
estéril, descartável, n. 19

UND

400

39

SCALP para punção venosa, com borboleta e agulha,
estéril, descartável, n. 21

UND

5.000

40

SCALP para punção venosa, com borboleta e agulha,
estéril, descartável, n. 23

UND

5.000

41

SCALP para punção venosa, com borboleta e agulha,
estéril, descartável, n. 25

UND

5.000

42

SCALP para punção venosa, com borboleta e agulha,
estéril, descartável, n. 27

UND

600

43 SONDA nasoenteral Nº 10

UND

50

44 SONDA nasoenteral Nº 12

UND

50

45 SONDA nasoenteral Nº 14

UND

50

46 SONDA nasoenteral Nº 16

UND

50

47 SONDA nasoenteral Nº 18

UND

50

SONDA nasogastrica, n. 04, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
48 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

200

SONDA nasogástrica, n. 06, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
49 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

200
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SONDA nasogástrica, n. 08, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
50 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

200

SONDA nasogástrica, n. 10, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
51 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

250

SONDA nasogástrica, n. 12, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
52 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

250

SONDA nasogástrica, n. 14, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
53 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

300

SONDA nasogástrica, n. 16, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
54 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

300
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SONDA nasogástrica, n. 18, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
55 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

300

SONDA nasogástrica, n. 20, longa, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
56 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

200

SONDA, de aspiração traqueal, n. 04, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
57 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

200

SONDA, de aspiração traqueal, n. 06, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
58 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

300

SONDA, de aspiração traqueal, n. 08, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
59 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

500
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SONDA, de aspiração traqueal, n. 10, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
60 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

300

SONDA, de aspiração traqueal, n. 12, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
61 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

300

SONDA, de aspiração traqueal, n. 14, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
62 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

200

SONDA, de aspiração traqueal, n. 16, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
63 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

200

SONDA, de aspiração traqueal, n. 18, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
64 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
190 - Ano - Nº 4256

Lençóis

SONDA, de aspiração traqueal, n. 20, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
65 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

100

SONDA, de aspiração traqueal, n. 22, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas
laterais e conector universal com tampa. Embalagem
66 individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

50

SONDA, de folley, n. 08, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
67 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde, Caixa com 10
unidades.

CX

15

SONDA, de folley, n. 08, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
68 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde caixa com 10
unidades.

CX

15

SONDA, de folley, n. 10, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
69 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

15

SONDA, de folley, n. 10, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
70 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. caixa com 10
unidades.

CX

10
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SONDA, de folley, n. 12, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
71 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. caixa com 10
unidades.

CX

30

SONDA, de folley, n. 12, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
72 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. caixa com 10
unidades.

CX

10

SONDA, de folley, n. 14, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
73 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. caixa com 10
unidades.

CX

100

SONDA, de folley, n. 14, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
74 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

20

SONDA, de folley, n. 16, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
75 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

100

SONDA, de folley, n. 16, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
76 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

20

SONDA, de folley, n. 18, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
77 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

100
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SONDA, de folley, n. 18, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
78 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

20

SONDA, de folley, n. 20, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
79 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

50

SONDA, de folley, n. 20, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
80 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

10

SONDA, de folley, n. 22, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
81 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

30

SONDA, de folley, n. 22, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
82 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

10

SONDA, de folley, n. 24, com 02 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
83 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

20

SONDA, de folley, n. 24, com 03 vias, balão de 30 ml,
estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
84 deverá estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10
unidades.

CX

10
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SONDA, nasogástrica, n. 04, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
traumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
85 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

100

SONDA, nasogástrica, n. 06, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
86 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

100

SONDA, nasogástrica, n. 08, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
87 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

100

SONDA, nasogástrica, n. 10, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
88 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

100

SONDA, nasogástrica, n. 12, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
89 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

150
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SONDA, nasogástrica, n. 14, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
90 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

150

SONDA, nasogástrica, n. 16, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
91 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

150

SONDA, nasogástrica, n. 18, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
92 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

150

SONDA, nasogástrica, n. 20, curta, descartável, estéril,
atóxica, maleável, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
93 papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UND

100

SONDA, retal, n. 04, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
94
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

50
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SONDA, retal, n. 06, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
95
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

50

SONDA, retal, n. 08, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
96
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

50

SONDA, retal, n. 10, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
97
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

100

SONDA, retal, n. 12, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
98
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

100

SONDA, retal, n. 14, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
99
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

100

SONDA, retal, n. 16, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
100
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

100
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SONDA, retal, n. 18, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
101
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

50

SONDA, retal, n. 20, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
102
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

50

SONDA, retal, n. 22, descartável, estéril, atóxica, em
PVC, maleável, transparente, atraumatica, siliconizado,
com orifício distal, 1 na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
103
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

UND

50

SONDA, uretral, n. 04, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
104
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

200

SONDA, uretral, n. 06, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
105
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

500

SONDA, uretral, n. 08, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
106
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

500
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SONDA, uretral, n. 10, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
107
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

1.000

SONDA, uretral, n. 12, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
108
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

1.000

SONDA, uretral, n. 14, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
109
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

1.500

SONDA, uretral, n. 16, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
110
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

1.500

SONDA, uretral, n. 18, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
111
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

1.000

SONDA, uretral, n. 20, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com orifício distal, 1 na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual em papel
112
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde

UND

200
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SONDA, uretral, n. 22, descartável, estéril, atóxica,
maleável, em PVC, transparente, atraumatica,
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal
com tampa. com orifício distal, 1 na lateral e conector
113 universal com tampa. Embalagem individual em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala,
com dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

UND

200

TOTAL LOTE 05

MATERIAIS HOSPITALARES-LOTE 06
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

LUVA de procedimento, em LATÉX natural, descartavel,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensabilidade
tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento
minimo de 25cm, com bainha, espessura minima de
0,16mm, lubrificada COM PÓ bioabsorvivel, tamanho P.
Caixa c/ 100 und

CX

1.500

2

LUVA de procedimento, em LATÉX natural, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, lubrificada COM PÓ bioabsorvivel, tamanho M.
Caixa c/ 100 und

CX

2.800

3

LUVA de procedimento, em LATÉX natural, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura minima de
0,16mm, lubrificada COM PÓ bioabsorvivel, tamanho G.
Caixa c/ 100 und

CX

1.500

4

LUVA de procedimento, em NITRILO, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, bioabsorvivel, tamanho P, na cor azul. Caixa c/
100 und

CX

300

5

LUVA de procedimento, em NITRILO, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, bioabsorvivel, tamanho M, na cor azul. Caixa c/
100 und

CX

300

6

LUVA de procedimento, em NITRILO, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, bioabsorvivel, tamanho G, na cor azul. Caixa c/
100 und

CX

100

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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7

LUVA de procedimento, em SILICONE, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tactil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, bioabsorvivel, tamanho P. Caixa c/ 100 und

CX

50

8

LUVA de procedimento, em SILICONE, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, bioabsorvivel, tamanho M. Caixa c/ 100 und

CX

50

9

LUVA de procedimento, em SILICONE, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade táctil,
boa elasticidade, resistente a tração, comprimento
mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de
0,16mm, bioabsorvivel, tamanho G. Caixa c/ 100 und

CX

50

LUVA, cirúrgica, número 6,5, descartável, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou
10 superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel,
espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado
em involucro interno com dobras para abertura asséptica,
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão
direita e esquerda, número visível no involucro e na luva,

PAR

1.500

LUVA, cirúrgica, número 7,0, descartável, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou
11 superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel,
espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado
em involucro interno com dobras para abertura asséptica,
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão
direita e esquerda, número visível no involucro e na luva,

PAR

2.500

LUVA, cirúrgica, número 7,5, descartável, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou
12 superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel,
espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado
em involucro interno com dobras para abertura asséptica,
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão
direita e esquerda, número visível no involucro e na luva,

PAR

3.000
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LUVA, cirúrgica, número 8,0, descartável, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou
13 superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel,
espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado
em involucro interno com dobras para abertura asséptica,
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão
direita e esquerda, número visível no involucro e na luva,

PAR

3.000

LUVA, cirúrgica, número 8,5, descartável, estéril, em látex
natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou
14 superior a 18 cm, lubrificada com pó bi absorvível,
espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionado
em involucro interno com dobras para abertura asséptica,
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão
direita e esquerda, número visível no involucro e na luva,

PAR

1.500

TOTAL LOTE 06

MATERIAIS HOSPITALARES-LOTE 07
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

ABAIXADOR de língua, espátula em madeira lisa, isto e,
com ausência de farpas, descartável, extremidades
arredondadas, formato convencional, estéril, com 14 cm
de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem:
pacote com 100 unidades, individualizados, com dados
de identificação e procedência.

PCT

300

2

AGULHA hipodérmica, 13 x 4,5, descartável, estéril,
atóxica, apirogenica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta,
oca, siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhão em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem
rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas c/ 100
und).

CX

300

3

AGULHA hipodérmica, 20 x 5,5, descartável, estéril,
atóxica, apirogenica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta,
oca, siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhão em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem
rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas c/ 100
und).

CX

300

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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4

AGULHA, hipodérmica, 25 x 7,0 descartável, estéril,
atóxica, apirogenica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta,
oca, siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhão em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem
rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas c/ 100
und).

CX

200

5

AGULHA hipodérmica, 25 x 8,0, descartável, estéril,
atóxica, apirogenica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta,
oca, siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhão em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem
rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas c/ 100
und).

CX

200

6

AGULHA hipodérmica, 30x7, descartável, estéril, atóxica,
apirogenica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca,
siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhão em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem
rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas c/ 100
und).

CX

200

7

AGULHA hipodérmica, 30x8, descartável, estéril, atóxica,
apirogenica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca,
siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhão em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem
rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas c/ 100
und).

CX

300

8

AGULHA, hipodermica, 40X12, descartável, estéril,
atóxica, apirogenica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta,
oca, siliconada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhão em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem
rachaduras e bem acoplado ao canhão.(caixas c/ 100
und)

CX

300

Rl

500

PCT

120

PCT

120

PCT

120

ALGODÃO hidrófilo, 500g 100% algodão, alvejado, isento
de impurezas, inodoro e insipido, rolos com manta fina
com espessura uniforme, camadas sobrepostas
9
regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio,
boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua
extensão.
ALGODÃO ortopédico, 100%, cru, baixo teor de
10 impurezas, 10cm x 1,00m, mantas uniformes. Embalagem
c/12 rolos
ALGODÃO ortopédico, 100%, cru, baixo teor de
11 impurezas, 15cm x 1,00m, mantas uniformes. Embalagem
c/12 rolos
ALGODÃO ortopédico, 100%, cru, baixo teor de
12 impurezas, 20cm x 1,00m, mantas uniformes. Embalagem
c/12 rolos
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ALMOTOLIA, frasco plástico, para acondicionar solução,
na cor branco transparente, com tampa de rosca para
13
vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para
250 ml.
ALMOTOLIA, frasco plástico, para acondicionar solução,
na cor branco transparente, com tampa de rosca para
14
vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade para
500 ml.
15 AMBU reanimador manual silicone adulto completo

UND

200

UND

100

UND

5

UND

5

APARELHO de barbear, descartável, lamina em aço inox,
sem rebarbas ou sinais de oxidação, cabo anatômico,
resistente. Embalagem com 02 (duas) unidades, com
dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UND

2.000

ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com
dimensões 10cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com
fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no
18
sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência
uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,
sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Embalagem c/12 rolos

PCT

3.000

ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com
dimensões 15cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com
fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no
19
sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência
uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,
sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Embalagem c/12 rolos.

PCT

3.000

ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodão, 13 fios, com
dimensões 20cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com
fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no
20
sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência
uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,
sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Embalagem c/12 rolos.

PCT

2.500

ATADURA gessada, 10 cm x 3,0 m, na cor branca,
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos,
corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada
em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada
uniformemente com massa de pouca viscosidade
21
composta de gesso, derivados de celulose e solventes
anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o
desfilamento durante a confecção do aparelho gessado e
com tempo de secagem no máximo de10 minutos. Caixa
c/20 unidades.

CX

40

16 AMBU reanimador manual silicone infantil completo

17
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ATADURA gessada, 15 cm x 3,0 m, na cor branca,
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, acidos,
corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada
em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada
uniformemente com massa de pouca viscosidade
22
composta de gesso, derivados de celulose e solventes
anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o
desfilamento durante a confecção do aparelho gessado e
com tempo de secagem no máximo de10 minutos. Caixa
c/20 unidades.

CX

40

ATADURA gessada, 20 cm x 4,0 m, na cor branca,
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, acidos,
corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada
em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada
uniformemente com massa de pouca viscosidade
23
composta de gesso, derivados de celulose e solventes
anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o
desfilamento durante a confecção do aparelho gessado e
com tempo de secagem no máximo de10 minutos. Caixa
c/20 unidades

CX

30

AVENTAL CIRÚRGICO - Uso hospitalar, descartável,
estéril, confeccionado em não tecido, processo SMS Grau
Médico, gramatura mínima 40g/m2. MANGA LONGA
COM PUNHO DE MALHA CANELADA, REFORÇO
IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGA E NO
TÓRAX, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS
DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NO PESCOÇO E
NA
CINTURA.
COR
AZUL.
TAMANHO
M(aproximadamente 1,20m X 1,40m). Embalagem
24 individual em papel grau cirúrgico. Não tecido respirável,
hipoalergênico, atóxico, alta resistência, conforto e
maleabilidade, dobra cirúrgica. Álcool repelente, com
barreira microbiana comprovada por laudo de BFE e VFE.
O produto deverá atender a NR 6. Apresentar Registro na
ANVISA/MS e Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego. Deve apresentar
gravado em seu próprio corpo, o nome do fabricante ou
do importador, o número do CA, o lote e/ou data de
fabricação.

UND

2.000

AVENTAL, uso hospitalar, descartável, ergonômico, cor
branca, com abertura para as costas, faixa na cintura com
ponto de fixação na frente, com gola, sem mangas,
25
comprimento mínimo de 1,25 m e largura mínima de 75
cm, em 100 % polipropileno, gramatura 30 gr/m2. Pacote
com 10 und.

PCT

2.000
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AVENTAL, uso hospitalar, em plástico transparente
incolor, impermeável, formato atômico, estéril, mangas
26 longas, abertura nas costas com fita adesiva para fechar,
gola redonda, faixa plástica para amarrar na cintura,
comprimento aproximadamente 1,30 m. tamanho único.

UND

200

BOLSA coletora de urina, sistema aberto, bolsa em PVC,
resistente, atóxica, na cor branco opaco na face posterior
e branco transparente na face anterior, com selagem
segura, câmera de pasteur flexível, válvula ante refluxo,
filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo
de PVC, atóxico, flexível, com1,40 cm de comprimento,
27 com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo
com 10 cm abaixo do inicio do circuito, com membrana
auto cicatrizante, conector universal para sondas
uretro/vesicais, com tampa protetora estéril, sistema de
esvaziamento com clamp e denteado e/ou corta fluxo,
bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml,
capacidade para 2000 ml.

UND

100

BOLSA coletora de urina, sistema fechado, bolsa em
PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior,
branco transparente na face anterior, com selagem
segura, câmera de Pasteur flexível, válvula ante refluxo,
filtro de ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo
de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento,
com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo
com 10 cm abaixo do inicio do circuito, com membrana
28
auto cicatrizante, conector universal para sondas
uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema
de esvaziamento com clamp e deteado e/ou corta fluxo,
bolsa com escala de graduação de 100 em 100 ml,
capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétalas. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação e registro no Ministério da Saúde

UND

2.400

BOLSA para colostomia, com adesivo micropore,
fechada, recortável, em plástico anti-odor, opaca, de
formato anatômico com barreira protetora de pele, anti29 alergica, com filtro de carvão ativado acoplado.
Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

UND

600

BORRACHA para oxigênio e aspiração de secreção, tipo
30 mangueira, de silicone, resistente, autolavável,
transparente 15 METROS, n. 204.

PCT

25
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CAIXA coletora para materias perfuro cortantes,
resistente
a
perfurações,
com
revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção
extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora
31
de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e
conter simbologia de acordo com a codificação
internacional (risco biológico - Material contaminado),
capacidade para 20 litros.

UND

900

CAIXA coletora para materias perfuro cortantes,
resistente
a
perfurações,
com
revestimento
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção
extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora
32
de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e
conter simbologia de acordo com a codificação
internacional (risco biológico - Material contaminado),
capacidade para 13 litros.

UND

600

CAMPO OPERATÓRIO 45X50, não estéril, com alto
33 poder de absorção 100% algodão, quatro camadas 27g,
com cadarço, Embalagem com 50 unidades.

PCT

150

CLAMP umbilical, descartável, confeccionado em plástico
34 resistente, estéril, com abertura asséptica, em papel grau
cirúrgico.

UND

1.800

COLAR cervical de espuma, revestido com malha tubular,
35 com fecho em velcro, tamanho P. Embalagem com dados
de identificação do produto e nome do fabricante.

UND

10

COLAR cervical de espuma, revestido com malha tubular,
36 com fecho em velcro, tamanho M. Embalagem com dados
de identificação do produto e nome do fabricante.

UND

10

COLAR cervical de espuma, revestido com malha tubular,
37 com fecho em velcro, tamanho G. Embalagem com dados
de identificação do produto e nome do fabricante.

UND

10

COLETOR para exames laboratoriais, tipo copo, de uso
único, descartável, não estéril, confeccionado em
polipropileno, transparente e translucido, com tampa
38
rosqueada, com capacidade de armazenagem de liquido
num volume graduado de 80ml, acompanha paleta
plástica para manuseio.

UND

5.000

COLETOR, de urina, infantil, feminino, tipo saco
Embalagem: pacote com 10 unidades contendo dados de
39 identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

PCT

20

COLETOR, de urina, infantil, masculino, tipo saco
Embalagem: pacote com 10 unidades contendo dados de
40 identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

PCT

20
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COMPRESSA de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm,
descartável, não estéril, algodão em tecido tipo tela, com
8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada,
41
isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com
acabamento lateral para evitar o desfiamento. Pct com
500 de gaze.

PCT

3.000

COMPRESSA, de gaze, estéril, de uso único descartável,
hidrófila, dobradas para dentro, acabamento nas laterais,
42 malha entrelaçada, dimensões fechada de 7,5 x 7,5cm,
dimensões abertas 7,5x30cm densidade de 13 fios por
cm2. Pct com 10 unidades de Gaze.

PCT

600

ELETRODO, para monitoração cardíaca, adulto, com gel,
descartável, dorso de papel microporoso, revestido em
papel hipoalérgico na face interna, com adesividade
garantida em presença de umidade. Embalagem: pacote
43
com 3 unidades, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. ELETODOS
PARA ECG

UND

2.000

EQUIPO macrogotas, fotossensível, compatível com uso
em bomba de infusão descartável, estéril, com tampa
protetora na entrada e saída, lanceta trifacetada
perfurante com filtro de ar hidrófobo e bactericida, câmara
44 de gotejamento flexível, tubo extensor em PVC, pinça
rolete, segmento de silicone ajustável a bomba e com
intermediário Luer femea + conector extra Luer-Luer.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico abertura em pétala.

UND

150

EQUIPO macrogotas para bomba de infusão, estéril,
atóxico, epirogênico, descartável, com tampa protetora na
entrada e saída, lanceta trifacetada, perfurante, com filtro
de ar hidrófobo e bactericida, adaptável aos frascos de
45 soluções, câmara de gotejamento flexível, tubo extensor
em PVC, pinça tipo rolete, segmento de silicone ajustável
a bomba e com intermediário Luer femea + conector extra
Luer-Luer. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e filme termoplástico, abertura em pétala.

UND

200
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EQUIPO macrogotas, com bureta de 150 ml, descartável,
estéril, atóxico, apirogenico, para infusão parenteral,
câmara graduada em plástico flexível transparente,
capacidade 100ml graduação mínima de 1ml, com alça
plástica para suporte, entrada de ar com filtro biológico e
tampa de vedante, injetor com membrana de borracha
autocicatrizante, com microgotejador, tubo extensor
proxional, em plástico transparente, flexível, com 150mm
de comprimento amolionado, pinça plástica tipo champ,
46
conector plástico para frasco de soluções do tipo cônico
com ponta perfurante, filtro de ar e tampa protetora
removível, tubo plástico flexível e resistente a dobras com
comprimentos aproximados 1200mm, injetor lateral de
plástico rígido com membrana em borracha
autocicatrizante, conector macho tipo Luer Slip, com
protetor plástico removível e pinça rolete. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala.

UND

200

EQUIPO macrogotas, para soro, com duas entradas,
infusão, frasco de vidro ou ampolas plásticas, filtro
hidrófobo, bacteriológico, com tampa reversível, câmara
flexível, gotas, pinça rolete, injetor lateral, embalagem em
47
papel grau cirúrgico esterilizado a oxido de etileno.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico,
abertura
em
pétala.
EQUIPO
MACROGOTAS C/ 2 VIAS

UND

9.000

EQUIPO microgotas, com bureta de 100 ml, descartável,
estéril, atóxico, apirogenico, para infusão parenteral,
câmara graduada em plástico flexível transparente,
capacidade 100ml graduação mínima de 1ml, com alça
plástica para suporte, entrada de ar com filtro biológico e
tampa de vedante, injetor com membrana de borracha
autocicatrizante, com microgotejador, tubo extensor
proxional, em plástico transparente, flexível, com 100mm
de comprimento amolionado, pinça plástica tipo champ,
48
conector plástico para frasco de soluções do tipo cônico
com ponta perfurante, filtro de ar e tampa protetora
removível, tubo plástico flexível e resistente a dobras com
comprimentos aproximados 1200mm, injetor lateral de
plástico rígido com membrana em borracha
autocicatrizante, conector macho tipo Luer Slip, com
protetor plástico removível e pinça rolete. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. EQUIPO C/ BURETA

UND

200

EQUIPO microgotas, para soro, com injetor lateral estéril
descartável, embalado em papel grau cirúrgico
49
esterilizado a base de oxido de etileno. EQUIPO
MICROGOTAS C/ 2 VIAS

UND

2.000
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EQUIPO para transfusão de sangue, provido de entrada
única, comprimento de aproximado de 170 cm, câmara
dupla flexível, filtro de (nylon) poliamida 66
monofulamento com malha 190 micra, provida de pinça
50 reguladora de fluxo tipo rolete, adaptador a bolsa e luer
macho conforme norma ISO 1135-4, estéril atóxico e
apirogenico, esterilizado a raio gama, embalado
individualmente em saco de polietileno, (segmento de
látex-opcional). EQUIPO P/ INFUSÃO SANGUINEA

UND

500

51 ESCOVA cervical descartável pacote com 100und.

PCT

80

ESFIGMOMANÔMETRO aneroide - Braçadeira em tecido
resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor
graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento
de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha
sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e
52
o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do
manômetro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio.
Copiado registro na ANVISA - Manual técnico e de
operação, em português - Certificado de garantia mínima
de 1 (um) anodo registro na ANVISA - Manual técnico e
de operação, em português - Certificado de garantia
mínima de 1 (um) ano. TENSIÔMETRO

CONJ

50

ESFIGMOMANÔMETRO aneroide - Braçadeira em tecido
resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto
GG- Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor
graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento
de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha
53
sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e
o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do
manômetro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio.
Copia do registro na ANVISA - Manual técnico e de
operação, em português - Certificado de garantia mínima
de 1 (um) ano. TENSIÔMETRO

CONJ

30
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ESFIGMOMANÔMETRO aneroide - Braçadeira em tecido
resistente em material sintético, lavável, tamanho infantil Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor
graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento
de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha
54
sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção
e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do
manômetro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio.
Copia do registro na ANVISA - Manual técnico e de
operação, em português - Certificado de garantia mínima
de 1 (um) ano

CONJ

40

TOTAL LOTE 07

MEDICAMENTOS INJETÁVEIS-LOTE 08
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

ÁCIDO ASCÓRBICO solução injetável 100mg/ml ampola
5ml para uso intravenoso (IV)

AMP

3.000

2

ÁCIDO TRANEXÂMICO solução injetável 50mg/ml
ampola 5ml para uso intravenoso (IV)

AMP

2.600

3

ADENOSINA solução injetável 3 MG/ML-2ml

AMP

100

4

ÁGUA destilada para autoclave galão com 5Litros

GL

180

5

ÁGUA destilada para injeção ampola 10 mL para uso
intravenoso (IV)

AMP

18.000

6

ÁGUA destilada para injeção ampola 100ml para uso
intravenoso (IV)

AMP

4.000

7

ÁGUA destilada para injeção ampola 500ml para uso
intravenoso (IV)

AMP

300

8

ALBUMINA HUMANA solução injetável 20%
frasco/ampola ou bolsa 50ml para uso intravenoso (IV)

FRAMP

30

9

AMINOFILINA solução injetável 24mg/ml ampola 10ml
para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

2.000

10

AMIODARONA solução injetável 50mg/ml ampola 3ml
para uso intravenoso (IV)

AMP

1.000

AMPICILINA sódica pó para solução injetável 1g
11 frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)
+ diluente

FRAMP

1.800

AMPICILINA sódica pó para solução injetável 500mg
12 frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)
+ diluente

FRAMP

1.200

BENZILPENICILINA BENZATINA pó para suspenção
13 injetável 600.000UI frasco/ampola para uso intramuscular
(IM) + diluente

FRAMP

1.000

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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BENZILPENICILINA BENZATINA pó para suspenção
14 injetável 1.200.000UI frasco/ampola para uso
intramuscular (IM) + diluente

FRAMP

2.000

BENZILPENICILINA POTÁSSICA CRISTALINA pó para
15 solução injetável 5.000.000UI frasco/ampola para uso
intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente

FRAMP

150

BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA
POTÁSSICA pó para suspensão injetável frasco/ampola
16
300.000UI + 100.000UI para uso intramuscular (IM) +
diluente

FRAMP

150

17

BETAMETASONA, acetato 3mg/ml + BETAMETASONA,
fosfato dissodico 3mg/ml- suspensão injetável- 1ml

AMP.

100

18

BICARBONATO DE SÓDIO solução injetável 8,4%
ampola 10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

400

19

BICARBONATO DE SÓDIO solução injetável 8,4%
ampola 250ml para uso intravenoso (IV)

AMP

200

BROMOPRIDA, solução injetável 5mg/mL ampola 2 mL. a
embalagem do produto deverá conter a seguinte
impressa: " venda proibida pelo comercio. " Apresentar
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas
20
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do
país de origem traduzido por tradutor oficial

AMP

3.000

CEFALOTINA sódica pó para solução injetável 1g
21 frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)
+ diluente

FRAMP

1.500

CEFAZOLINA, pó, para solução injetável 1 g IM /IV. A
embalagem deverá conter a impressão venda proibida
pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na
FR22
800
Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e AMP
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99.
CEFTRIAXONA pó para solução injetável 1g
23 frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) FR/AMP 3.000
+ diluente
24

CEFTRIAXONA pó para solução injetável 500mg
FR/AMP 1.000
fasco/ampola para uso intramuscular (IM/IV) + diluente

25

CETOPROFENO pó para solução injetável 100mg
FR/AMP 3.500
frasco/ampola para uso intravenoso (IV)

26

CETOPROFENO solução injetável 50mg/ml ampola 2ml
para uso intramuscular (IM)

CIPROFLOXACINO, cloridrato de, solução injetável
27 2mg/mL 100 mL, frasco ampola ou bolsa em sistema
fechado.
CLINDAMICINA 150mg/ml solução injetável ampola com
28
4ml

AMP

3.000

AMP

1.500

AMP

1.500
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CLONIDINA solução injetável 150mcg/ml ampola 1ml
29 para
uso
intramuscular/intravenoso/espinhal
(IM/IV/espinhal)

AMP

600

30

CLORETO DE POTÁSSIO solução injetável 10% ampola
10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

400

31

CLORETO DE POTÁSSIO solução injetável 19,1%
ampola 10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

400

32

CLORETO DE SÓDIO solução injetável 0,9% ampola
10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

1.800

33

CLORETO DE SÓDIO solução injetável 20% ampola
10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

600

CLORETO DE SUXAMETÔNIO pó para solução injetável
34 100mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso
(IM/IV)

FRAMP

40

CLORETO DE SUXAMETÔNIO pó para solução injetável
35 500mg frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso FR/AMP
(IM/IV)

40

CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + glicose solução
injetável 0,5% + 8% ampola 4ml sem conservantes
36
(hiperbárica) para uso intratecal (IT) raquianestesia
hiperbárica

100

AMP

CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA solução injetável 0,5%
37 frasco/ampola 20ml para uso em infiltração local, FR/AMP
perineural de nervos periféricos e epidural

100

38

CLORIDRATO DE CEFEPIME 1g, pó liofilizado para uso
intramuscular/intravenoso (IM/IV)

FRAMP

800

39

CLORIDRATO DE DOPAMINA solução injetável 5mg/ml
ampola 10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

800

40

CLORIDRATO DE EPINEFRINA solução injetável 1mg/ml
ampola 1ml para uso intravenoso (IV)

AMP

1.500

CLORIDRATO DE ETILEFRINA solução injetável
ampola
1ml
para
uso
41 10mg/ml
intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC)

AMP

1.000

CLORIDRATO DE HIDRALAZINA solução injetável
42 20mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso
(IM/IV)

AMP

1.000

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%+epinefrina, solução
43 injetável 20mg/mL+1:200.000, a embalagem deverá
conter a impressão "venda proibida pelo comercio".

AMP

100

44

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA solução injetável 2%
FR/AMP 1.200
frasco/ampola 20ml

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA solução injetável
45 5mg/ml ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso
(IM/IV)

AMP

3.000

CLORIDRATO DE PROMETAZINA injetável 25mg/ml
ampola 2ml para uso intramuscular (IM)

AMP

2.000

46
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CLORIDRATO DE PROTAMINA solução injetável
10mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV)

AMP

CLORIDRATO DE VANCOMICINA pó para solução
48 injetável 500mg frasco/ampola para uso intravenoso (IV) FR/AMP
+ diluente

50
500

49

COMPLEXO B solução injetável ampola 2ml para uso
intravenoso (IV)

AMP

3.000

50

DESLANOSÍDEO solução injetável 0,2mg/ml ampola 2ml
para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

1.000

51

DICLOFENACO DE SÓDIO solução injetável 25mg/ml
ampola 3ml para uso intramuscular (IM)

AMP

5.000

DIMENIDRINATO + cloridrato de piridoxina + glicose +
52 frutose solução injetável 3+5+100+100mg/ml ampola
10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

1.500

53

DIMENIDRINATO 50mg/ml + cloridrato de piridoxina
50mg/ml ampola 1ml (IM)

AMP

1.500

54

DIPIRONA sódica solução injetável 500mg/ml ampola 2ml
para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

5.000

DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+ fosfato
55 dissódico de betametasona solução injetável 5mg +
2mg/ml ampola 1ml para uso intramuscular (IM)

AMP

50

DOBUTAMINA solução injetável 12,5mg/ml ampola 20ml
para uso intravenoso (IV)

AMP

150

56

TOTAL LOTE 08

SANEANTES-LOTE 09
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

ACIDO acético a 5%. Embalagem com 01 litro, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.

LT

24

2

ACIDO peracético a 0,2%. Embalagem com 5 litros +
inibidor de corrosão 70g, com dados de edificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

GL

24

3

AGUA oxigenada, 10 volumes. Embalagem: frasco
plástico com 01 litro, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Unidade de Fornecimento: Fr (FRASCO)

UND

360

4

ALCOOL etílico 70%, uso externo, frasco com 1 litro.

LT

3.000

5

ALCOOL etílico absoluto, P.A., com 99,8 % de pureza
embalagem de 1 litro

LT

240

6

ALCOOL etílico em gel, a 70%, fragrância agradável, para
assepsia das mãos. Embalagem: galão com 5 litros.

UND

2.800

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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7

ALCOOL iodado, medicinal, 0,5%, solução tópica, 1000ml

LT

360

8

ALCOOL, etílico, a 96 graus GL Embalagem de 01 litro,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

LT

150

9

CAL sodada, reagente químico esterilizante com alta
capacidade de absorção de CO2, com grau de umidade
entre 14 a 16% ( por cento ), de H2O e nítida viragem de
cor. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. ABSORVEDOR

FR

2

10

CLOREXIDINA (digluconato) solução alcóolica a 0,5%.
Embalagem: frasco com 1.000ml

LT

200

11

CLOREXIDINA (digluconato), solução degermante a 2%.
Embalagem: frasco com 1000 ml.

LT

200

12

CLOREXIDINA (digluconato), solução aquosa a 2%.
Embalagem: frasco com 1000 ml.

LT

200

DETERGENTE, enzimático com no mínimo 05 enzimas
(lipase amilase protease), contendo detergente
tensoativos não ionicos pH neutro não corrosivo
biodegradável atóxico especifico para limpeza de
instrumentais, equipamentos e artigos médicos limpeza
manual ou equipamento automatizado com diluição a
partir de 1ml atender RDC nº 55/2012 apresentar laudos
13 de irritabilidade dérmica e ocular laudo de atividade
amioliica e proteolítica laudo de biodegrabilidade laudo de
corrosividade em instrumental pH laudo das atividades
enzimáticas do produto laudo bacteriostatico do
detergente. Embalagem: Galão de 05 litros com dados de
identificação do produto concentração indicação modo de
uso marca do fabricante prazo de validade lote
responsável técnico registo da Anvisa/M

GL

15

ESCOVA DEGERMANTE COM GLUCONATO DE
CLOREXIDINA :2% - dupla face para degermação da
pele, descartável, com corpo em material plástico,
atóxico, apirogênico, flexível, tendo em uma das faces,
cerdas macias que não causem abrasão e na outra
esponja macia de poliuretano, impregnada com 22ml de
14 solução de gliconato de clorexidina a 2%. estéril.
embalagem individual com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto até o momento de sua utilização,
permita a abertura e a transferência com técnica
asséptica, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação.

UND

2.000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
214 - Ano - Nº 4256

Lençóis

ESCOVA cirúrgica, para lavagem pre-operatoria de mãos,
composta de esponja embebida em solução antisséptica
15
degermante a base de PVP-I a 10%, iodo livre 1%, com
cerdas macias.

UND

1.500

ETER etílico (sulfurico) 35%, removedor de curativos,
acondicionado em frasco de vidro ou plástico de cor
escura, ambar, com batoque e tampa de rosca.
16
Embalagem de 1000 ml, com nome do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

FR

1.200

FORMOL a 37%. Embalagem com 1000 ml, com dados
17 de identificação do produto, marca do fabricante e prazo
de validade.

LT

600

GEL para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor,
inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e pH
neutro, para uso como meio de contato para transmissão
18 ultra-sonica, ecografos e dopplers. Embalagem: frasco de
5Kg, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde.

GL

30

GLICERINA liquida bidestilada-1.000ml. Embalagem
19 contendo lote, fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e impurezas.

LT

150

LT

300

LT

300

LT

12

LT

120

UND

30

IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% iodopolividona
que equivale a 1% de iodo ativo solução aquosa uso
20
tópico, frasco em 1 litro contendo lote, validade e marca
do fabricante.
IODOPOLIVIDONA TOPICO 10% iodopolividona que
equivale a 1% de iodo ativo solução degermante uso
21
tópico, frasco em 1 litro contendo lote, validade e marca
do fabricante.
LUGOL a 5%. Embalagem: frasco com 1.000 ml, com
22 dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
23 Vaselina liquida-1000ML
24 Vaselina solida 500 gramas.
TOTAL LOTE 09

FRALDAS E ABSORVENTES-LOTE 10
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

FRALDA descartavel, geriatrica, adulto, tamanho Extra
Grande, acima de 90 kg, pacote c/ 8 unidades

PCT

1.500

2

FRALDA descartavel, geriatrica, adulto, tamanho Grande,
acima de 70 kg, pacote c/ 8 unidades

PCT

1.500

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
215 - Ano - Nº 4256

Lençóis

3

FRALDA descartavel, geriatrica, adulto, tamanho Medio
de 40 ate 70 kg, pacote c/ 8 unidades

PCT

1.800

4

FRALDA descartavel, infantil, tamanho Grande de 10 ate
15 kg, pacote c/ 64 unidades

PCT

800

5

FRALDA descartavel, infantil, tamanho Media de 05 ate
10 kg, pacote c/ 70 unidades

PCT

700

6

FRALDA descartavel, infantil, tamanho Pequena de 03
ate 05 kg, pacote c/ 80 unidades

PCT

700

7

ABSORVENTE higienico, descartavel, com abas, 03
(tres) linhas adesivas, noturno Embalagem: pacote com
minimo de 08 unidades, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante e registro ou notificacao no
Ministerio da Saude.

PCT

50

8

ABSORVENTE higienico, uso hospitalar, dimensoes 10 x
40 cm, atoxico, com capa de tela polimerica que permita a
passagem de fluidos organicos, nucleo absorvente em
toda a sua dimensao composto por algodao hidrofilo,
polpa de celulose virgem e/ou materiais polimericos
absorventes e com capa de apoio estrutural. O produto
devera estar acondicionado em embalagem com 20
unidades, contendo dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade.

PCT

50

TOTAL LOTE 10
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-LOTE 11
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

ESFIGMOMANÔMETRO aneroide - Braçadeira em tecido
resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor
graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento
de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha
sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e
o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do
manômetro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio.
Copiado registro na ANVISA - Manual técnico e de
operação, em português - Certificado de garantia mínima
de 1 (um) anodo registro na ANVISA - Manual técnico e
de operação, em português - Certificado de garantia
mínima de 1 (um) ano. TENSIÔMETRO

CONJ

50

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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2

ESFIGMOMANÔMETRO aneroide - Braçadeira em tecido
resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto
GG- Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor
graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento
de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha
sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e
o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do
manômetro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio.
Copia do registro na ANVISA - Manual técnico e de
operação, em português - Certificado de garantia mínima
de 1 (um) ano. TENSIÔMETRO

CONJ

25

3

ESFIGMOMANÔMETRO aneroide - Braçadeira em tecido
resistente em material sintético, lavável, tamanho infantil Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor
graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento
de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha
sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção
e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do
manômetro - Com selo do INMETRO, com estetoscópio.
Copia do registro na ANVISA - Manual técnico e de
operação, em português - Certificado de garantia mínima
de 1 (um) ano

CONJ

30

4

FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO ADULTO

UND

8

5

FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL

UND

8

6

LAMINA, para laringoscopio, curva, em aco inoxidavel, n.
1, esterilizavel. Embalagem com dados de identificacao
do produto, procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e Registro do Ministerio da Saude.

UND

5

7

LAMINA, para laringoscopio, curva, em aco inoxidavel, n.
2, esterilizavel. Embalagem com dados de identificacao
do produto, procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e Registro do Ministerio da Saude.

UND

5

8

LAMINA, para laringoscopio, curva, em aco inoxidavel, n.
3, esterilizavel. Embalagem com dados de identificacao
do produto, procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e Registro do Ministerio da Saude.

UND

5

9

LAMINA, para laringoscopio, curva, em aco inoxidavel, n.
4, esterilizavel. Embalagem com dados de identificacao
do produto, procedencia, marca do fabricante, data de
fabricacao e Registro do Ministerio da Saude.

UND

5
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LARINGOSCOPIO, adulto, portatil, sistema de iluminacao
de fibra optica com lampada de LED, em aco inoxidavel.
Deve possuir alimentacao por pilha recarregavel ou
bateria recarregavel; ACESSORIOS - 04 laminas curvas
(numeros: 1, 2, 3 e 4) autoclavaveis (material
permanente); - 04 laminas retas (numeros: 1, 2, 3 e 4)
autoclavaveis (material permanente); - 01 Carregador
10 compativel com o modelo ofertado; Devem ser entregues
com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e
demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do
conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de
operacao, em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA
Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt
automatico ou de acordo com tensao da unidade
contemplada

UND

4

OTOSCOPIO, lampada LED, com iluminacao por fibra
optica, portatil, usado para exames externos do conduto
auditivo, lente giratoria conectada ao otoscopio,
proporciona aumento de no minimo 2 vezes, regulador de
alta e baixa luminosidade. Deve possuir lampada LED.
ACESSORIOS - No minimo 09 (nove) especulos
auriculares reutilizaveis, em pelo menos 03 (tres)
tamanhos distintos, com no minimo 03 (tres) unidades de
cada tamanho; - No minimo 150 (cento e cinquenta)
11 especulos auriculares descartaveis; -01 (uma) bateria
recarregavel; -01 (um) carregador de bateria; -01 (um)
estojo para transporte e armazenagem; Devem ser
entregues com o produto todos os cabos,
conectores,adaptadores e demais itens necessarios ao
perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser
entregues os manuais de operacao, em portugues.
ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do
equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao
da unidade contemplada.

UND

5
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OXIMETRO de pulso, modelo de mesa, com curva
plestimografia, para monitorizacao não invasiva de
saturacao de oxigenio, para uso em pacientes: neonatal,
pediatrico e adulto. Com as seguintes caracteristicas
minimas: - Apresentacao de no minimo os seguintes
parametros: saturacao de oxigenio, frequencia cardiaca e
pletismograma; - Com tela do tipo LCD matriz ativa,
retroiluminado ou outro de facil visibilidade; - Saturacao
de oxigenio apresentada de forma a abranger a faixa de
40% a 100%; - Saturacao de oxigenio com precisao de
±2%, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 100%; - Deve
possuir um tempo de resposta de no maximo 10
segundos; - Deve possuir alarmes audio-visuais, com
limites ajustaveis, para alta e baixa saturacao de oxigenio
e alta e baixa frequencia cardiaca; - Beep pulse com
ajuste de volume ou desligado; - Deve possuir alarme
audiovisual para: desconexao ou falha do sensor, baixa
12
carga de bateria; - Memoria para acompanhar tendencias
dos parametros no minimo de 12 horas; - Deve possuir
bateria selecao automatica de alimentacao por bateria no
caso de falha da linha de forca; - Deve possuir indicacao
visual do tipo de alimentacao em uso: se linha de forca ou
bateria; ACESSORIOS - 3 (tres) cabos sensores
completos, reutilizaveis, sendo: 01 (um) para paciente
adulto, 01 (um) para paciente pediatrico e 01 (um) para
paciente neonatal; - Cada sensor deve ter comprimento
de aproximadamente 3 metros (+/- 20%) ou acompanhar
extensor; Devem ser entregues com o produto todos os
cabos, conectores, adaptadores e demais itens
necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto
ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao,
em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de
alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de
acordo com tensao da unidade contemplada.

UND

7

OXIMETRO de pulso portátil com curva pletimesgráfica,
alarme, medição e monitorização as saturação de
oxigênio (spo2) e frequência cardíaca (pulso), (oxímetro
portátil, alimentação bateria interna recarregável com
baixo consumo de energia, tipo medição histórico
13 evolução numérico e gráfico, autonomia sistema
autonomia de 4 h, faixa medição saturação de oxigênio
40 a 100, faixa medição pulso 30 a 220bpm,
características adicionais curva plestimográfia, tipo pulso,
alarmes audiovisuais, acessórios 3 sensores reusáveis
(adulto, infantil, neonatal).

UND

15
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TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato,
com sensor de infravermelho. Para afericao de
temperatura a distancia, sem a necessidade de contato
direto com a pele da testa; de medicao instantanea; com
faixa de medicao minima da temperatura corporal de 35 a
42°C;. Com display digital informando a temperatura
14 aferida, no minimo. Deve vir acompanhado de todas as
pilhas/baterias necessárias para pleno funcionamento do
equipamento. ACESSORIO Devem ser entregues com o
produto todos os cabos, conectores, adaptadores e
demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do
conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de
operacao, em portugues.
TERMOMETRO clinico, digital, para uso hospitalar, com
graduação de 35 a 42 graus centigrados. Embalagem
15 com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da
Saúde e no Inmetro.
TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL capacidade de
16 temperatura (-10ºC~+50ºC. Umidade relativa 20% a
99%UR e tela de LCD.

UND

15

UND

50

UND

20

TOTAL LOTE 11

CURATIVOS-LOTE 12
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

BANDAGEM ELÁSTICA DE GAZE BRANCA,
DIMENSOES 10 CM X 9 CM.IMPREGNADA COM
PASTA NAO SOLIDIFICAVEL, OXIDO DE ZINCO,
ACÁCIA, GLICERINA, OLEO DE RICINO E PETROLEO
BRANCO, EMBALAGEM INDIVIDUAL NA EMBALAGEM
DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE
IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO,
PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

UNID

300

2

CURATIVO DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO
E SODIO, 15X 25 CM ESTERIL, COM ALTISSIMA
ABSORCAO E COM NO MINIMO DUAS
SUBSTANCIAS EXTRAÍDAS DE ALGAS
MARINHAS. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR
IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE
ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA
DEFABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

UNID

200

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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4

5

6

7

Lençóis

CURATIVO DE HIDROFIBRAS, 10 X 10 CM,
ESTERIL, AGRUPADAS COM 100% DE
CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA
ALTAMENTE ABSORVENTE. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E
FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM
PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR
IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE
ESTERILIZACAO. PROCEDENCIA DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISNO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
CURATIVO DE HIDROFIBRAS, 10 X 10 CM,
ESTERIL, AGRUPADAS COM L00% DE
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E PRATA
IONICA ALTAMENTE ABSORVENTE.
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO,
ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM
DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE
IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO
PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE.
CURATIVO DE HIDROFIBRAS, 15 X 15 CM,
ESTERIL, AGRUPADAS COM 100% DE
CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA
ALTAMENTE ABSORVENTE. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E
FILME TERMOPLASTICO, ABERTUM EM
PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR
IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE
ESTERILIZACAO PROCEDENCIA, DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
CURATIVO DE HIDROFIBRAS, 15X 15 CM,
ESTERIL, AGRUPADAS COM 100% DE
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E PRATA
IONICA ALTAMENTE ABSORVENTE.
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU
CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO,
ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM
DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE
IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO,
PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE.
CURATIVO, OVAL, DE HIDROFIBRA, ESTERIL,
DE USO ÚNICO, DESCARTAVEL, AGRUPADAS
COM 100% DE CARBOXIMETIL CELULOSE
SODICA, ALGINATO DE CALCIO E SODIO, METIL
ETILENO ACRILATO, VINIL ACETATO ETILENO E
LAMINA DE CARVÃO ATIVADO. DIMENSÕES 10
X 10 NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR
IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO
PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO
DE ESTERILIZACÃO, PRAZO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

UNID

200

UNID

200

UNID

200

UNID

200

UNID

200
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8

GEL HIDRATANTE, ABSORVENTE,
TRANSPARENTE E VISCOSO COMPOSTO DE
ALGINATO DE CÀLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETIL
CELULOSE SÓDICA PROPILENOGLICOL,
CARBBÔMERO 940 SARBOTO DE POTÁSSIO E
HIDANTOINA TUBO COM 85 GR. NA
EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO
DADOS DE IDENTIFICACÃO, PROCEDENCIA,
DATA DE FABRICACAO, TIPO DE
ESTERILIZACÃO, PRAZO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

UNID

400

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

1

SORO FISIOLÓGICO 0,9% solução injetável ampola
100ml para uso intravenoso (IV)

AMP

8.000

2

SORO FISIOLÓGICO 0,9% solução injetável ampola
250ml uso intravenoso (IV)

AMP

5.000

3

SORO FISIOLÓGICO 0,9% solução injetável ampola
500ml uso intravenoso (IV)

AMP

10.000

4

SORO GLICO-FISIOLÓGICO 1:1 solução injetável
ampola 500ml uso intravenoso (IV)

AMP

3.000

5

SORO GLICOSADO 5% solução injetável ampola 100ml
uso intravenoso (IV)

AMP

2.000

6

SORO GLICOSADO 5% solução injetável ampola 250ml
uso intravenoso (IV)

AMP

4.000

7

SORO GLICOSADO 5% solução injetável ampola 500ml
uso intravenoso (IV)

AMP

8.000

8

SORO RINGER LACTATO solução injetável ampola
500ml uso intravenoso (IV)

AMP

10.000

TOTAL LOTE 12

Nº

CURATIVOS-LOTE 13
VALOR
UNIT.

VALOR
MARCA
TOTAL

TOTAL LOTE 13

MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA
XAROPES, SUSPENSÕES, SOLUÇÕES, CREMES, COMPRIMIDOS E CÁPSULAS-LOTE 14

Nº

DESCRIÇÃO

1

MEBENDAZOL 100 mg – comprimido

2

MEBENDAZOL 20 mg/ml – suspensão oral 30 ml
MEDROXIPROGESTERONA, acetato de suspensão
injetável 150 mg/mL
METFORMINA, cloridrato de comprimido 500 mg
METFORMINA, cloridrato de comprimido 850 mg
METILDOPA comprimido 250 mg
METILDOPA comprimido 500 mg
METOCLOPRAMIDA, cloridrato de comprimido 10 mg

3
4
5
6
7
8

UND

QTD

COMP.

2.000

FR

200

AMP.

1.500

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

18.000
40.000
18.000
12.000
2.000

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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9

METOCLOPRAMIDA, cloridrato de solução oral 4 mg/ml
20 ml

10

METOPROLOL, succinato de comprimido de liberação
controlada 100 mg

COMP. 20.000

11

METOPROLOL, succinato de comprimido de liberação
controlada 25 mg

COMP. 20.000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

METOPROLOL, succinato de comprimido de liberação
controlada 50 mg
METRONIDAZOL (benzoilmetronidazol) suspensão oral
40 mg/ml-100 ml
METRONIDAZOL comprimido 250 mg
METRONIDAZOL comprimido 400 mg
METRONIDAZOL gel vaginal 100mg/g-50g c/ aplicadores
MICONAZOL, nitrato de creme VAGINAL 2% 80g c/
aplicadores
MICONAZOL, nitrato de loção 2%-30 ml
N-BUTILBROMETO de escopolamina + dipirona sódica
comprimido 10mg+250mg
N-BUTILBROMETO de escopolamina + dipirona sódica
solução oral gotas 6,67mg+333,4mg frasco 20ml
NIFEDIPINO 10 mg - cápsula ou comprimido
NIMESULIDA 100mg comprimido
NISTATINA creme vaginal 25.000UI- 60G com aplicador
NISTATINA suspensão oral 100.000 ui/ml 50 ml
NITROFURANTOÍNA cápsula 100 mg
NORETISTERONA comprimido 0,35 mg
ÓLEO MINERAL frasco-100 ml

FR

240

COMP. 20.000
FR

200

COMP.
COMP.
BISN.

8.000
3.000
800

BISN.

800

FR

200

COMP.

4.000

FR

200

COMP. 4.000
COMP. 20.000
BISN
500
FR
200
COMP. 8.000
COMP. 1.200
FR
400

28 OMEPRAZOL cápsula 20 mg

COMP. 20.000

29 OXIBUTININA 5mg - comprimido
30 OXIBUTININA solução oral 1mg/ml frasco com 120ml

COMP.
FR

31 PARACETAMOL comprimido 500 mg

COMP. 15.000

32 PARACETAMOL solução oral 200 mg/ml 15 ml

2.000
100

FR

1.000

33 PASTA D' ÁGUA pasta 100g
34 PERMETRINA loção 5% 60 ml
35 PERÓXIDO de benzoíla gel 5%- 20g

FR
FR
BISN.

100
100
100

36 PIRIMETAMINA comprimido 25mg

COMP

1.000

FR

400

FR

400

FR

300

COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.

15.000
12.000
30.000
28.000
1.000

37 POLIVITAMINICO solução frasco-100ml
PREDNISOLONA, fosfato sódico de solução oral 4,02
38
(equivalente a 3 mg de prednisolona/ml) 100 ml
PREDNISOLONA, fosfato sódico de solução oral 1,0mg39
100 ml
40 PREDNISONA comprimido 20 mg
41 PREDNISONA comprimido 5 mg
42 PROMETASINA comprimido 25 mg
43 PROPRANOLOL, cloridrato de comprimido 40 mg
44 ROSUVASTATINA cálcica 40mg comprimido

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Agosto de 2022
223 - Ano - Nº 4256

Lençóis

45
46
47
48
49
50
51
52
53

SACCAROMYCES CEREVISAE 100 milhões/mlsuspensão oral/ flaconete com 5ml para uso adulto
SACCAROMYCES CEREVISAE 50 milhões/mlsuspensão oral/ flaconete com 5ml para uso infantil
SAIS PARA REIDRATAÇÃO oral pó para solução oral
sachê 27,9g uso adulto e pediatrico.
SALBUTAMOL, sulfato de aerossol oral 100 μg dose- 200
DOSES
SIMETICONA 40mg comprimido
SIMETICONA 75mg/ml - gotas
SINVASTATINA comprimido 20 mg
SINVASTATINA comprimido 40 mg
SOLUÇÃO GLICERINADA 12%, para enema retal com
sonda- 500ml
SULFATO DE ATROPINA colírio 1%-5ml

FLC

200

FLC

200

SACHÊ

200

FR

300

COMP. 18.000
FR
1.000
COMP. 25.000
COMP. 20.000
FR

200

FR

15

55 SULFADIAZINA comprimido 500 mg

COMP.

2.000

56 SULFADIAZINA de prata + nitrato de cerio 120gr
57 SULFADIAZINA de prata pasta 1% pt 400g

BISN.
POTE

500
200

54

58

SULFAMETOXAZOL + trimetoprima comprimido 400 mg
+ 80 mg

COMP

7.000

59

SULFAMETOXAZOL + trimetoprima suspensão oral 40
mg + 8 mg/ml-100 ml

FR

400

60

BISN.

1.000

FR

200

62 SULFATO ferroso comprimido 40mg

COMP 28.000

SULFATO de neomicina + bacitracina pomada
dermatológica 5mg + 250ui/g 15g
61 SULFATO de salbutamol xarope 2mg/5ml frasco 100ml
63 SULFATO ferroso 25mg/ml solução oral gotas-30ml
64 SULFATO ferroso, xarope 5mg/ml-60 ml
65 TIAMINA, cloridrato de comprimido 300 mg
66 TIMOLOL, maleato de colírio 0,25%-5 ml

FR
FR
COMP
FR

200
200
1.000
100

67 TIMOLOL, maleato de colírio 0,5%-5 ml

FR

200

68 VARFARINA sódica comprimido-5 mg

COMP.

6.000

TOTAL LOTE 14

MATERIAIS HOSPITALARES-LOTE 15
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

ESPARADRAPO anti-alergico na cor branca,
confeccionado em tecido a base de rayon-acetato e
massa adesiva a base de poliacrilato, permeável ao ar e
vapores d'agua, com ótima aderência, que aceite escrita
com qualquer tipo de tinta, is+C17ento de substancia
alergias, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x
4,5 m.

UND

1.000

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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2

ESPARADRAPO impermeável, na cor branca, em tecido
apropriado de algodão, massa adesiva a base de oxido
de zinco e borracha na outra, com boa aderência, isento
de substancias alergenas, enrolado em carretel e no
tamanho de 10 cm x 4,5 m.

3

ESPÁTULA de ayre em madeira. Caixa com 100und.

4
5

UND

2.000

CX

50

ESPECULO descartável tamanho G.

UND

2.000

ESPECULO descartável tamanho M.

UND

4.000

6

ESPECULO descartável tamanho P.

UND

4.000

7

FILTRO para respirador Adulto

UND

60

8

FILTRO para respirador Infantil

UND

60

9

FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO ADULTO

UND

10

UND

10

FIO para sutura, catgut cromado n. 0, fio com 70 cm de
11 comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica,
para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, catgut cromado n. 1-0, fio com 90 cm de
12 comprimento, agulha de 5,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica,
caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 90 cm de
13 comprimento, agulha de 5,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica,
caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, catgut cromado n. 3-0, fio com 90 cm de
14 comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica,
para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, catgut simples n. 0, fio com 70 cm de
15 comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica,
para cirurgia gastrointestinal, caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, catgut simples, n. 1-0, fio com 70 cm de
16 comprimento, agulha de 4,0 cm 1/2 circulo para
ginecologia, caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, catgut simples, n. 2-0, fio com 70 cm de
17 comprimento, agulha de 4,0 cm 1/2 circulo para
ginecologia, caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, catgut simples n. 3-0, fio com 70 cm de
18 comprimento, agulha de 3,0 cm cm e 1/2 circulo,
cilíndrica, caixa c/ 24 unidades.

CX

10

FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 0, fio com
19 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo,
cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades.

CX

30

FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 1-0, fio com
20 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo,
cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades.

CX

30

10 FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL
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FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 2-0, fio com
21 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo,
cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades.

CX

60

FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 3-0, fio com
22 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo,
cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades.

CX

60

FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 4-0, fio com
23 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo,
cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades.

CX

30

FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 5-0, fio com
24 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo,
cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades.

CX

30

FIO para sutura, em nylon monofilamentar n. 6-0, fio com
25 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de circulo,
cortante, cuticular, caixa c/ 24 unidades.

CX

30

FITA adesiva cirúrgica, branca, dimensões 19 mm x 50 m,
26 com dorso de papel crepado recoberto com adesivo na
face interna, resistente a esterilização.

Rl

1.200

27

FITA adesiva para autoclave, dimensões 19 mm x 30 m,
resistente a alta temperatura.

Rl

800

28

GARROTE em borracha sintética, látex, antialérgica, para
punção venosa, tubo nº 200 pacotes c/ 15 metros

PCT

20

GARROTE INFANTIL constituído de latéx free,
hipoalergênico medindo 40cm de comprimento x 2,5cm
29
de largura, fecho em PVC com trava em dois estágios
para alívio e retirada.

PCT

20

GARROTE constituído de por uma fita elástica (PET) e
ABS, hipoalergênico medindo 40cm de comprimento x
30
2,5cm de largura, fecho em PVC com trava em dois
estágios para alívio e retirada.

UND

30

PCT

600

UND

5.000

UND

10

GORRO cirúrgico, descartável, branco, hipoalérgico,
atóxico, em polipropileno, gramatura 20 g/m2, com
elástico, solda eletrônica, sem costura, pacote c/ 100
unidades.
32 INFUSOR múltiplo com duas vias e clamp.
31

KIT, para drenagem de tórax, n. 22, em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
33 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer lock.
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KIT, para drenagem de tórax, n. 24, em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
34 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

10

KIT, para drenagem de tórax, n. 26, em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
35 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

10

KIT, para drenagem de torax, n. 28, em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
36 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

10

KIT, para drenagem de torax, n. 30, em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
37
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer vertical, conector dreno x tubo
com 02 adaptadores tipo luer

UND

15

KIT, para drenagem de torax, n. 32em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
38 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

20
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KIT, para drenagem de torax, n. 34em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
39 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

10

KIT, para drenagem de torax, n. 36, em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
40 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

10

KIT, para drenagem de torax, n. 38, em PVC, atoxico,
transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em pvc
atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta
41 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedacao
por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

10

KIT, para drenagem de torax, n. 40, em PVC, atóxico,
transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha
radiopaca, com diâmetro de 32, tubo extensor em pvc
atóxico, flexível, transparente, com 120 cm e pinça corta
42 fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a
cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação
por rosqueamento, sistema para fixação ao leito, suporte
para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com
02 adaptadores tipo luer

UND

10

43

KIT, para nebulização, adulto, composto de máscara,
mangueira sanfonada e conexão tipo rosca.

JG

50

44

KIT, para nebulização, adulto, composto de máscara,
mangueira sanfonada e conexão tipo encaixe.

JG

100

45

KIT, para nebulização, infantil, composto de máscara,
sanfonada e conexão tipo rosca.

JG

50

46

KIT, para nebulização, infantil, composto de máscara,
mangueira sanfonada e conexão tipo encaixe.

JG

100

47 LÂMINA de bisturi nº 11,em aço inoxidável cx c/ 100und

CX

30

48 LÂMINA de bisturi nº 15,em aço inoxidável cx c/ 100und

CX

60

49 LÂMINA de bisturi, nº 21, em aço inoxidável cx c/ 100und

CX

120
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50 LÂMINA de bisturi, nº 23, em aço inoxidável cx c/ 100und

CX

120

51 LÂMINA de bisturi, nº 24, em aço inoxidável cx c/ 100und

CX

120

52 LÂMINA para microscopia (fosca) c/50

CX

150

LENÇOL, uso hospitalar, descartável TNT com elástico
branco, dimensões 200x90cm. Embalagem com dados de
53 identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da
Saúde. Pacote com 10 unidades.

PCT

300

UND

1.000

UND

2.000

LENÇOL DE PAPEL, descartável, não esterilizado,
dimensões 50cm x 50cm. Embalagem: rolo com 50m,
com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
LENÇOL DE PAPEL, descartavel, não esterilizado,
dimensões 70cm x 50cm. Embalagem: rolo com 50m,
55
com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
54

56

MALHA ortopédica, tubular, de algodão cru, dimensões
06 cm (largura) x 100 cm (comprimento)

UND

20

57

MALHA ortopédica, tubular, de algodão cru, dimensões
08 cm (largura) x 100 cm (comprimento)

UND

20

58

MALHA ortopédica, tubular, de algodão cru, dimensões
10 cm (largura) x 100 cm (comprimento)

UND

20

59

MALHA ortopédica, tubular, de algodão cru, dimensões
12 cm (largura) x 100 cm (comprimento)

UND

20

60

MALHA ortopédica, tubular, de algodão cru, dimensões
15 cm (largura) x 100 cm (comprimento)

UND

20

61

MALHA ortopédica, tubular, de algodão cru, dimensões
20 cm (largura) x 100 cm (comprimento)

UND

20

MASCARA cirúrgica, de proteção respiratória para
agentes biológicos, com filtro P2 n. 95, em material
62 resistente, antialérgico, ajustável ao contorno facial, com
prendedores em material elástico não desfiam, caixa com
20 unidades.

CX

500

MASCARA cirúrgica, descartável, simples, de uso
hospitalar, gramatura mínima de 30g/m², confeccionada
em fibras de não tecido (TNT), anatômica, características
adicionais: modelo retangular, pregas horizontais, com
elástico com comprimento adequado para fixação, dotada
63 de clips nasal embutido ultra leve , constituída por duas
camadas de fibras sintéticas repelentes a liquido ,
hipoalérgico, atóxica, inodora, maleável e resistente,
livres de micro partículas e fiapos de emendas, manchas,
furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por
sistema de soldagem. Caixa c/ 50 unidades.

CX

5.000

MÁSCARA DE VENTURI adulto (conjunto (i), tipo
64 venturine, composição oxigenador de 20%, 30% e 50%,
componentes c/ máscara adulto e tubo de PVC).

UND

10
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MÁSCARA DE VENTURI infantil (conjunto (i), tipo
65 venturine, composição oxigenador de 20%, 30% e 50%,
componentes c/ máscara infantil e tubo de PVC).

UND

10

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Lentes em Policarbonato com
66 tratamento Anti-Riscos. Abas Laterais de Proteção.
Armação na cor transparente e Hastes Reguláveis.

UND

30

OXIMETRO de pulso portátil com curva pletimesgráfica,
alarme, medição e monitorização as saturação de
oxigênio (spo2) e frequência cardíaca (pulso), (oxímetro
portátil, alimentação bateria interna recarregável com
baixo consumo de energia, tipo medição histórico
67 evolução numérico e gráfico, autonomia sistema
autonomia de 4 h, faixa medição saturação de oxigênio
40 a 100, faixa medição pulso 30 a 220bpm,
características adicionais curva plestimográfia, tipo pulso,
alarmes audiovisuais, acessórios 3 sensores reusáveis
(adulto, infantil, neonatal).

UND

5

PAPEL Kraft, pardo e resistente, bobinado, gramatura 80
g/m2, largura 1.200 mm. Embalagem: bobina com 50 Kg,
68
com dados de identificação do produto e marca do
fabricante

RL

30

PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de
Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 10 cm
x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta
de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de micro
furos e irregularidades, permeável ao ar e ao agente
esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não
69 deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tração,
vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que
compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8
impresso com dois indicadores químicos para
monitorização que mudam de cor após contato com o
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de
identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

RL

60
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PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de
Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 15 cm
x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta
de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de micro
furos e irregularidades, permeável ao ar e ao agente
esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não
70 deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tração,
vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que
compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8
impresso com dois indicadores químicos para
monitorização que mudam de cor após contato com o
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de
identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

RL

80

PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de
Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 20 cm
x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta
de odor, , ser barreira microbiana de 98%, livre de micro
furos e irregularidades, permeável ao ar e ao agente
esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não
71 deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tração,
vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que
compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8
impresso com dois indicadores químicos para
monitorização que mudam de cor após contato com o
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de
identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

RL

80

PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de
Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensão 25 cm x
100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta de
odor, , ser barreira microbiana de 98%, livre de micro
furos e irregularidades, permeável ao ar e ao agente
esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não
72 deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tração,
vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que
compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8
impresso com dois indicadores químicos para
monitorização que mudam de cor após contato com o
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de
identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

RL

50
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PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de
Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 30 cm
x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta
de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de micro
furos e irregularidades, permeável ao ar e ao agente
esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não
73 deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração,
vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que
compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8
impresso com dois indicadores químicos para
monitorização que mudam de cor após contato com o
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de
identificações conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

RL

50

PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de
Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensão 35 cm x
100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta de
odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros
e irregularidades, permeável ao ar e ao agente
esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não
74 deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração,
vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que
compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8
impresso com dois indicadores químicos para
monitorização que mudam de cor após contato com o
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de
identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

RL

30

PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de
Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensão 40 cm x
100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta de
odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros
e irregularidades, permeável ao ar e ao agente
esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não
75 deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração,
vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que
compõem a embalagem não deve de laminar, pH 5 a 8
impresso com dois indicadores químicos para
monitorização que mudam de cor após contato com o
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de
identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

RL

30
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PERFURADOR de Membrana Amniótica esterilizado a
76 óxido de etileno em embalagem única por unidade em
papel grau cirúrgico. ROMPEDOR DE BOLSA

UND

200

PORTA, lâmina microscopia, tipo frasco coletor para
preventivo. Embalagem: pacote contendo 01 frasco
77
citologia redondo em polipropileno transparente, com
tampa de rosca para 03 lâminas de microscopia.

UND

700

PRESERVATIVO masculino, sem lubrificante. Na
embalagem deverá estar impresso dados de
78 identificação, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com
144 unidades.

CX

30

PROPÉ descartável, tamanho aproximado para sapato
79 número 42, gramatura de 30 g/m2, sem costura na parte
inferior, pacote c/ 100 unidades.

PCT

300

PULSEIRA para identificação de mãe e filho, na cor azul,
numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para
escrita com esferográfica, bordas a traumáticas, lacre
80 inviolável e regulável com no mínimo 11 pontos.
Embalagem: jogo contendo 01 pulseira mãe, 01 pulseira
filho, contendo dados de identificação, marca do
fabricante e registro no Ministério da Saúde.

JG

400

PULSEIRA para identificação de mãe e filho, na cor rosa,
numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para
escrita com esferográfica, bordas atraumaticas, lacre
81 inviolável e regulável com no mínimo 11 pontos.
Embalagem: jogo contendo 01 pulseira mãe, 01 pulseira
filho, contendo dados de identificação, marca do
fabricante e registro no Ministério da Saúde.

JG

400

SACO, PARA OBITO, em plástico, na cor cinza, tamanho
ADULTO (G), dimensões mínimas de 90cm x 210 cm,
com zíper centralizado e sistema adequado de vedação
que evite vazamentos de líquidos corpóreos. Deve ter
82 etiqueta identificadora contendo a palavra óbito e as
seguintes informações: hospital, nome, data e etc., (com
campos de preenchimentos para cada uma dessas
informações). Embalagem pacote com 20 unidades, com
dados de identificação do produto e procedência.

PCT

50

SERINGA de 1 ml com agulha 13 x 4,5 - descartável,
83 estéril, em polipropileno, transparente, atóxica,
epirogênica

UND

25.000

84

SERINGA de 03 ml, descartável, estéril, com agulha 30 x
8, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica

UND

35.000

85

SERINGA de 05 ml, descartável, estéril, com agulha 25 x
7, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica

UND

10.000
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86

SERINGA de 05 ml, descartável, estéril, com agulha 30 x
8, em polipropileno, transparente, atóxica

UND

25.000

87

SERINGA de 10 ml, descartável, com agulha 30 x 8, em
polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica

UND

10.000

88

SERINGA de 10 ml, descartável, estéril, com agulha 25 x
7, em polipropileno, transparente, atóxica

UND

20.000

89

SERINGA de 20 ml, descartável, estéril, com agulha 30 x
8, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica

UND

28.000

90

SERINGA de 60ml, descartável, estéril, sem agulha, em
polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica

UND

1.000

UND

60

UND

50

TORNEIRA, de três vias, descartável, estéril, atóxica e
apirogenica, indicada para procedimentos endovenosos,
na administração de soluções e/ou medicamentos.
Permite conexão, segura a todos tipos de equipos
endovenosos, tubos extensores e cateteres. Torneira
93
composta de manipulo, base ou corpo, tampas protetoras,
bico luer lock, com conexão rotativa, alta resistência a
pressões. manipulo giratório, com rotação de360º e com
indicação de fluxo / setas indicativas corpo translucido,
em policarbonato ou outro material compatível

UND

400

TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, transparente,
dimensões de 13mm x 100mm, parede reforçada, com
94 tampa em baquelite e rótulo para escrita em caneta
esferográfica. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

UND

40

UMIDIFICADOR, de oxigenio, composto de tampa em
rosca padrao, adapta-se a qualquer valvula, regulador de
cilindro ou fluxo neutro de rede canalizada, orificio para
saida de oxigenio em plastico resistente ou material
similar, frasco em PVC atoxico ou similar com capacidade
de no minimo 250ml, graduado, com niveis de maximo e
95
minimo de forma a permitir uma facil visualizacao de
acordo com normas da ABNT, borboleta de conexao
confeccionada externamente em plastico ou similar, e
internamente de metal, que proporcione um perfeito
encaixe, com sistema de selagem, para evitar
vazamentos, todo o sistema deve ser resistente e seguro.

UND

50

TERMOMETRO clinico, digital, para uso hospitalar, com
graduação de 35 a 42 graus centigrados. Embalagem
91 com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da
Saúde e no Inmetro.
TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL capacidade de
92 temperatura (-10ºC~+50ºC. Umidade relativa 20% a
99%UR e tela de LCD.

TOTAL LOTE 15
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MEDICAMENTOS INJETÁVEIS-LOTE 16
Nº

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

ENOXAPARINA, solução injetável 40mg, seringa
preenchida (R, conforme NR 32. A embalagem deverá
conter a impressão "venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso
de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do
país de origem traduzido por tradutor oficial.

AMP

500

2

ENOXAPARINA, solução injetável 80mg, seringa
preenchida (R, conforme NR 32. A embalagem deverá
conter a impressão "venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso
de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do
país de origem traduzido por tradutor oficial.

AMP

200

3

FERROPOLIMALTOSE solução injetável 100mg/2ml
ampola 2ml + agulha longa de 5cm para uso
intramuscular (IM)

AMP

100

4

FITOMENADIONA solução injetável 10mg/ml ampola 1ml
para uso intramuscular/subcutâneo (IM/SC)

AMP

1.200

5

FITOMENADIONA solução injetável 10mg/ml ampola 1ml
para uso intravenoso (IV)

AMP

800

6

FLUCONAZOL solução injetável 2mg/mL 100 mL, frasco
ampola ou bolsa em sistema fechado. A embalagem do
produto deverá conter a seguinte impressão: venda
proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos
na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99.

AMP

200

7

FOSFATO DE DEXAMETASONA solução injetável
4mg/ml ampola 2,5ml para uso intramuscular/intravenoso
(IM/IV)

AMP

8.000

8

FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA solução
injetável
4mg/ml
ampola
1ml
para
uso
intramuscular/intravenoso/intra-articular/intralesional e em
tecidos moles

AMP

50

9

FUROSEMIDA solução injetável 10mg/ml ampola 2ml
para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

10.000

10

GLICOSE solução injetável 25% ampola 10ml para uso
intravenoso (IV)

AMP

3.000

11

GLICOSE solução injetável 50% ampola 10ml para uso
intravenoso (IV)

AMP

3.000

R$
UNIT

R$ TOTAL MARCA
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12

GLUCONATO DE CÁLCIO solução injetável 10% ampola
10 ml para uso intravenoso (IV)

AMP

500

13

HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA solução
injetável 2mg/ml ampola 1ml para uso intravenoso (IV)

AMP

800

14

HEPARINA sódica solução injetável 5.000UI/0,25 ml
ampola 0,25ml para uso subcutâneo (SC)

AMP

1.800

15

HIDROXIETILAMIDO 6% + cloreto de sódio 0,9% solução
injetável ampola 500ml para uso intravenoso (IV)

AMP

200

IMIPENEM 500mg + CILASTATINA 500mg + bolsa de
solução de cloreto de sódio 0,9% em sistema fechado de
transferência. A embalagem deve conter venda proibida
pelo comercio. Apresentar registro do produto na Anvisa e
16 certificado de boas práticas, fabricação e controle CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA
n°460/99.Em caso do fabricante fora do Mercosul,
apresentar documento do pais de origem traduzido por
tradutor oficial.

AMP

200

IMUNOGLOBULINA ANTI-Rho (D) solução injetável
300mcg ampola 1,5ml para uso intramuscular (IM)

AMP

120

BOLSA

300

MALEATO DE METILERGOMETRINA solução injetável
19 0,2mg/ml
ampola
1ml
para
uso
intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC)

AMP

800

MANITOL solução injetável 20% amp 250ml para uso
intravenoso (IV)

AMP

300

17

18 LEVOFLOXACINO 5MG/ML solução injetável 100ml

20

MEROPENEM 1G, pó para solução injetável
21 (ACOMPANHADO DE DILUENTE BOLSA DE NACL FR/AMP
0,9% C/ 100ML)

300

MEROPENEM 500 MG, pó para solução injetável
22 (ACOMPANHADO DE DILUENTE BOLSA DE NACL FR/AMP
0,9% C/ 100ML)

150

METILSULFATO DE NEOSTIGMINA solução injetável
ampola
1ml
para
uso
23 0,5mg/ml
intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC)

AMP

200

METOPROLOL 5 mg tartarato, ampola 5ml. A
embalagem devera conter a expressao " venda proibida
pelo comercio ". Apresentar registro dos produtos na
24
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao
Anvisa nº 460/99

AMP

200

METRONIDAZOL solução injetável 5mg/ml ampola 100ml
para uso intravenoso (IV)

AMP

1.500

25
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N-ACETILCISTEINA solucao injetavel, ampola 300 mcg/3
mL, ampola de 3 mL. A embalagem deve conter venda
proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos
26
na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao
Anvisa nº 460/99.

AMP

50

N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
27 sódica solução injetável 4mg+500mg/ml ampola 5ml para
uso intramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC)

AMP

6.000

N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA solução
20mg/ml
ampola
1ml
para
uso
28 injetável
imtramuscular/intravenoso/subcutâneo (IM/IV/SC)

AMP

3.000

29 NITROGLICERINA 5mg/mL, solucao injetavel 10mL,

AMP

80

NITROPRUSSETO DE SÓDIO pó para solução injetável
50mg frasco/ampola para uso intravenoso (IV) com
30
embalagem plástica escura para proteção da ampola à
luz no momento do uso

AMP

80

AMP

2.000

31

NORETISTERONA, enantato de + estradiol, valerato de
solução injetável 50 mg + 5 mg-1ml

32

OMEPRAZOL pó para solução injetável 40mg + diluente
FR/AMP 2.000
próprio ampola 10ml para uso intravenoso (IV)

ONDANSENTRONA solucao injetavel 8 mg ampola 4 mL.
A embalagem deve conter "venda proibida pelo
comercio.". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e
Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle 33
CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº
460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,
apresentar documento do pais de origem traduzido por
tradutor oficial.

AMP

3.000

OXACILINA pó para solução injetável 500mg
34 frasco/ampola para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) FR/AMP 2.800
+ diluente
35

OCITOCINA solução injetável 5Ul/ml ampola 1ml uso
intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

1.600

36

PENTOXIFILINA solução injetável 20mg/ml ampola 5ml
para uso intravenoso (IV)

AMP

300

37

PIRACETAM solução injetável 200mg/ml ampola 5ml
para uso intravenoso (IV)

AMP

500

SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FÉRRICO solução
38 injetável 100mg de Fe3+/5ml ampola 5ml para uso
intravenoso (IV)

AMP

300

SUCCINATO DE HIDROCORTISONA para solução
100mg
frasco/ampola
para
uso FR/AMP 3.000
39 injetável
intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente
SUCCINATO DE HIDROCORTISONA pó para solução
500mg
frasco/ampola
para
uso FR/AMP 3.000
40 injetável
intramuscular/intravenoso (IM/IV) + diluente
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SUCCINATO SÓDICO DE CLORANFENICOL pó para
41 solução injetável 1g frasco/ampola para uso intravenoso FR/AMP
(IV) + diluente

200

42

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA solução injetável
80mg + 16mg/ml ampola 5ml para uso intravenoso (IV)

AMP

500

43

SULFATO DE AMICACINA solução injetável 250mg/ml
ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

500

44

SULFATO DE AMICACINA solução injetável 50mg/mL
ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

500

45

SULFATO DE ATROPINA solução injetável 0,25mg/ml
ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

2.400

46

SULFATO DE GENTAMICINA solução injetável 20mg
ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

600

47

SULFATO DE GENTAMICINA solução injetável 40mg
ampola 1ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

800

48

SULFATO DE GENTAMICINA solução injetável 80mg
ampola 2ml para uso intramuscular/intravenoso (IM/IV)

AMP

800

49

SULFATO DE MAGNÉSIO solução injetável 10% ampola
10ml para uso intravenoso (IV)

AMP

600

50

SULFATO DE MAGNÉSIO solução injetável 50% ampola
10 ml para uso intravenoso (IV)

AMP

600

TENOXICAM pó para solução injetável 40mg
51 frasco/ampola uso intramuscular/intravenoso (IM/IV) +
diluente

FRAMP

2.000

TERBUTALINA solução injetável 0,5mg/ml ampola 1ml
uso intravenoso/subcutâneo (IV/SC)

AMP

1.000

52

TOTAL LOTE 16
2. CLASSIFICAÇÃO DAS AQUISIÇÕES:
A teor do descrito no Parágrafo Único, do Artigo 1° da Lei n° 10.520, o objeto descrito acima
se enquadra como bens/serviços de natureza comum em vista da possibilidade de definição
objetiva dos padrões de desempenho e de qualidade, conforme prática usual no mercado.
2.2. A aquisição dos bens não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
2.1.

3.1.

3. FORMA ENTREGA DOS BENS, DOS PRAZOS PARA ENTREGA E DE VIGÊNCIA:
Os bens serão entregues conforme discriminado abaixo:
3.1.1 NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (quinze) DIAS ÚTEIS, contados do recebimento da ordem de
fornecimento enviada eletronicamente (e-mail);
3.1.2 Os bens deverão ser entregues das 08:00 às 12:00 horas ou das 14:00 às 16:00 horas,
de segunda a sexta feira, sempre em dias úteis, no local indicado na ordem de
fornecimento emitido pelo contratante. As eventuais CORREÇÕES dos produtos
entregues com "defeitos" (conceito amplo que engloba qualquer erro na entrega ou vício
aparente ou oculto nos produtos) devem ser atendidas no PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05
(cinco) DIAS ÚTEIS, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas devidas.
3.1.3 INEXISTE, no presente processo de contratação, estimativa exata do quantitativo
mínimo que será requisitado em cada ordem de fornecimento, contudo, nas
contratações pretéritas as requisições foram superiores à 5% (cinco por cento) do
quantitativo total de cada Item.
3.1.4 As ordens de fornecimento serão emitidas pelo funcionário (a) designado pela secretaria
municipal de saúde, sendo este responsável pela emissão das requisições e pelo
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recebimento dos produtos.
4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS:
Os bens deverão ser entregues com base nos parâmetros mínimos estabelecidos neste termo,
sendo a qualidade avaliada pelo setor técnico utilizando conhecimentos técnicos e a prática
usual no mercado.
4.2. Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade e com vida útil superior a 2/3
(dois terços) do prazo inicial estipulado na data de fabricação;
4.3. A empresa contratada deverá ser obrigar a entregar os bens, conforme especificação acima e
nos termos da ordem de fornecimento emitida;
4.4. Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do fornecimento a
partir da data de assinatura da futura ata de registro de preço;
4.1.

4.5. Fornecer bens de qualidade, que atendam às necessidades da contratante;
4.6Cumprir e fazer cumprir as normas de aquisição e as cláusulas contratuais;
4.7. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos
equipamentos, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e
tributária;
4.8. Zelar pelas condições plenas de segurança, na forma prescrita pelas normais legais técnicas específicas;
4.9. Indicar preposto e responsável técnico, aceito pela Administração, para representá-los
fornecimento dos bens, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666;
4.10. Responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados ao Município ou a terceiro,
comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer futuros;
4.11. Observar todas as normas gerais técnicas; arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
5

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
5.1.1 As empresas licitantes devem declarar que possuem o pleno conhecimento das condições
necessárias para a entrega dos bens;
5.1.2 Está apta para licitar e contratar com a administração pública;
5.2 Não ter sido declarado inidôneo;
5.3 Habilitação jurídica;
5.4 Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 29 da Lei n° 8.666;
5.5 Comprovação de regularidade econômico-financeira:
5.5.1 BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, veda a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
5.5.1.1
NÃO será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação
do balanço patrimonial e demonstrativos contábeis na participação de licitações
exclusivas ou nas cotas reservadas.
5.5.1.2 NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
Microempreendedor Individual, com fundamento no art. 68 da Lei Complementar nº
123 de 2006 que considera aquele pequeno empresário, em conjunto com o disposto
no § 2º do art.
1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados documentos;
5.5.1.3
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação; e
6 Comprovação de qualificação técnica:
6.1.1 ALVARÁ permitindo o regular funcionamento, emitido por órgão público da VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, com prazo de validade vigente, ou documento oficial emitido por órgão
público competente dispensando o licitante dessa exigência; e
6.1.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características compatíveis
com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
ATESTADO fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado;
6.1.2.1 Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano
do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo
inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato;
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Autorização de Funcionamento de empresa (AFE) que presta serviço de armazenagem de
medicamentos, materiais–primas, insumos farcmacêuticos em recintos alfâdegados. Emitido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ANNVISA/MS), em plena validade.
Certificado de responsabilidade técnica emitido pelo conselho de classe profissional competente.
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) que presta serviço de importação de
medicamentos e matérias-primas com emprego na indústria Farmacêutica, por conta e ordem .
Emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ANNVISA/MS), em
plena validade.
Autorização Especial (AE) de empresas que presta serviço de armazenagem de susbstâncias e de
medicamentos sob controle especial em recinto emitido pela ANVISA/MS) para os lotes específicos.

7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
7.1 As comunicações entre as empresas licitadas/contratadas e está Prefeitura serão
preferencialmente eletrônicas (e-mail) e de forma suplementar através de forma postal e, em caso
de impossibilidade, através de publicações no Diário Oficial deste Município.
7.2 Os pagamentos serão realizados após recebimento dos bens, acompanhado da nota fiscal e do
boletim de medição ou termo de recebimento provisório devidamente assinado pelo setor
competente, no prazo de até 30 (trinta) dias após o cumprimento destas formalidades.

7.3 Se houver a constatação de algum vício oculto no objeto ou de um vício aparente dentro do prazo
de garantia mínima de 90 (noventa) dias após o recebimento definitivo, a contratada será
notificada para sanear os defeitos no prazo fixado pelo fiscal do contrato; em caso de
descumprimento do prazo ficará sujeira as sanções previas neste termo e à multa de até 20%
(vinte por cento) do valor total contrato, independente da obrigação de glosar o eventual valor
percebido pelo objeto.
8

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
8.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega do
objeto, fixando prazo para a sua correção;
8.4 Pagar à Contratada o valor resultante da entrega dos bens, no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;
8.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conformidade com os ditames legais.
9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1 Entrega o objeto conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.4 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
9.5 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a entrega do objeto;
9.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
9.7 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
9.8 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
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executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.9 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega do objeto;
9.10 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;
9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.12
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
10 DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11 ALTERAÇÃO SUBJETIVA:
11.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
12 O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste.
12.2 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
12.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, 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.
12.4 O representante da Administração 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 falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
12.5 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da entrega do objeto e do contrato.
12.6 A verificação da adequação da entrega do objeto deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
12.7 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle.
12.8 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e instrumento
para aferição da qualidade dos produtos entregues, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
12.8.1 Deixar de entregar, ou não entregar os bens com qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
12.8.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá- los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
12.9 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
12.10
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da produtos do
objeto entregue.
12.11
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade dos produtos entregues.
12.12
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
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menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
12.13
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da entrega do objeto em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
12.14
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade dos produtos entregues.
12.15
O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na entrega do objeto, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.16
A conformidade dos produtos a serem entregues deverá ser verificada juntamente com
o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.17
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.18
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
13 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:
13.1 Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
13.2 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
13.3 Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue, com a consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
13.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
13.5 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da entregue do objeto, será realizado pelo
gestor do contrato.
13.6 O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização
técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções.
13.7 O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos produtos
entregues, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base em instrumento de medição de resultado.
13.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
14 PERIODO DE VIGÊNCIA:
14.1 O objeto ora definido poderá ser contratado/executado dentro da vigência de até 12 (doze) meses.
15 DAS SANÇÕES:
15.1 A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
15.1.1 Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
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ao município.
15.1.2 MULTA COMPENSATÓRIA (indenizatória por perdas e danos) de 20% (vinte por cento)
do valor contratado ou no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quando
ocorrer a rescisão unilateral do instrumento contratual pela Contratante, decorrente de
inadimplemento culposo da obrigação principal;
15.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

15.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
15.2 As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem
19.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15.3 O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes percentuais,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
a) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de até 2% (dois
por cento) do valor total do contrato;
b) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4% (quatro por cento) do
valor total do contrato; e
c) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa
de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor total do contrato, sendo acrescido o
percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do contrato por cada dia
de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido de atraso, limitado ao percentual total
de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
15.4 Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou der causa ao
seu cancelamento: multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da proposta.
15.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados no Diário Oficial do Município.
15.6 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério do departamento Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
15.7 Caso o valor da multa seja superior ao eventual valor da garantia prestada, A CONTRATADA
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
15.8 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
15.9 Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da
abertura de vistas.
15.10
Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
16 VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
16.1 O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances;
16.2 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto do contrato ficarão por
indicação do setor contábil, no momento da contratação;
17 OUTRAS PRESCRIÇÕES:
17.1 Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:
17.2 Não será aceito o objeto em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de
Referência;
17.3 Prazos de validade da proposta não deverão ser inferiores a 60 (sessenta) dias a contar da data
de abertura das propostas de preço.
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18 ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
18.1 Setor de Licitações, situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Lençóis, Rua Nossa Senhora da
Vitória 01, Centro, na cidade de Lençóis – Bahia; e-mail: licitacaopmlencois@gmail.com ou pelo
telefone: (75) 3334-1121.
19 DO TIPO:
19.1 MENOR PREÇO
20 DISPOSIÇÕES FINAIS:
20.1 Vale salientar que a participação de qualquer empresa no processo implica a aceitação tácita,
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições impostas no Edital em
obediência a Lei 8.666/93.

Jéssica Cardoso Passos
Secretária de Saúde
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ANEXO II - MODELOS DAS DECLARAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. -2022.
Modelo 01 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Eu,
(nome completo), RG Nº.
, representante
credenciado (ou legal) da empresa
(razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº.
, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. _-2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis
data
assinatura do credenciado (ou representante legal)
Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e demais
informações exigidas pelo Edital.
Eu,
(nome completo), RG Nº.
,
representante legal da empresa
(razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº.
, interessada em participar do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. _-2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis, declaro, sob as penas da Lei,
que, nos termos do artigo 27, parágrafo 6º da Lei Federal Nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a
(razão social da pessoa jurídica) encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos de idade,
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII,
da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu quadro de empregados,
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
Data
Assinatura do representante legal da empresa
Modelo 03 - declaração de elaboração independente da proposta
(PE 2022)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para
fins do disposto no item 9.11.3 do Edital PE _-2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da PE _-2022 foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PE _-2022, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da PE _-2022 não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da PE _-2022, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da PE _-2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PE _-2022 não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da PE /2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PE _-2022 não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal
de Lençóis antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
, em
de
de
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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Modelo 04 - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Nº. _-2022.

DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa
, inscrita no
CNPJ
Nº.
,
com
sede
na
, está enquadrada como microempresa [
], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº.
123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer todos os direitos
decorrentes da referida norma legal.
DECLARO, também, ter expressa ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico diferenciado
descritas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa declarante não possui
qualquer embaraço para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado favorecido descrito na citada
norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta declaração com conteúdo inverídico
constitui crime tipificado no artigo 299 do Código Penal e induz à aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº. 8.666/1993, a teor do entendimento pacificado
nos tribunais de controle externo.
Lençóis,
de
de 2022.
EMPRESA LICITANTE:
NOME DO REPRESENTANTE:
CPF DO REPRESENTANTE:
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ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....-2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n°...... /2022
O MUNICIPIO DE LENÇÓIS-BA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede no (a) Av. Senhor dos
Passos, S/N, na cidade de Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato representada pela
secretaria municipal de saúde a senhora......................
, inscrito(a) no CPF sob o nº
portador(a) da Carteira de Identidade nº
, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº /20 ,
publicada no Diário Oficial do Município em _ / /20 , processo administrativo nº
,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com
a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço
de
, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº
/2022 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
LOTE
ITEM

PRODUTO

FORNECEDOR: (RAZÃO SOCIAL, CNPJ)
VALOR
VALOR
MARCA /
UNID
UNITÁRIO
TOTAL
MODELO
R$
R$

QUANT

VALOR TOTAL DO LOTE R$

3. VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de fixada
nesse documento, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
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4.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
4.7.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8.
O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1.
por razão de interesse público; ou
4.9.2.
a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

(

) vias de igual teor, que,

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)
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ANEXO IV – MINUTA CONTRATUAL
O MUNICIPIO DE LENÇÓIS-BA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede no (a) Av. Senhor dos
Passos, S/N, na cidade de Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato representada pela
secretaria municipal a senhora.................................................................. , portador da Carteira de
Identidade nº
– SSP– BA e CPF nº
, respectivamente, doravante denominada de
CONTRATANTE, e a Empresa
, inscrita no CNPJ sob n°
com
sede na Rua
, doravante denominada CONTRATADA, representada pela
Sr.
, Carteira de Identidade nº
SSP/BA e CPF nº
, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as disposições
expressas nas cláusulas seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação do seguinte objeto
, conforme
especificação detalhada na planilha abaixo:
Parágrafo Único - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA obriga-se a entregar o
objeto de forma parcelada, nos prazos estipulados no termo de referência anexo ao Edital do Pregão
.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em vista da execução do
objeto discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
(.............reais), após o efetivo recebimento do objeto e emissão da nota fiscal eletrônica e durante a
vigência deste instrumento particular.
Parágrafo Único – O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data do recebimento final do produto, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, no importe de
R$ .................( ....................... ), deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO FORNECIMENTO DO OBJETO: O presente instrumento
terá vigência da data de assinatura deste instrumento pelo prazo de até 12 (doze) meses, sendo os
produtos entregues após a emissão da ordem de fornecimento no prazo estipulado no Edital de
.
CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com o fornecimento do
objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE

AÇÃO

ELEMENTO

FONTE

Parágrafo Único – (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer prever,
nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato,
dotações suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO – Fica a CONTRATADA obrigada, além dos termos transcritos no Termo de
Referência anexo ao processo de licitação, a entregar/executar os produtos/serviços referidos durante a
vigência do contrato e nos prazos estipulados correspondente instrumento convocatório, bem como a
manter todas as condições de habilitação previstas no Edital do Pregão
n°. /201_, nos
termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666/93, e a arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS - Os valores estipulados neste instrumento serão
fixos, ressalvada as possibilidades e exceções previstas no termo de referência e na legislação
pertinente, notadamente de efetivação do reajuste em sentido estrito após o transcurso de doze meses
a contar da data limite para a apresentação da proposta pelo índice de IPCA.
Parágrafo Primeiro – Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no
processo administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos cálculos.
Parágrafo Segundo – Excepcionalmente, visando manter as condições efetivas da proposta,
reestabelecendo a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração, com fundamento no artigo 65, II, “d”, da Lei nº
8.666/1993, as partes poderão transigir para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
desde que sobrevenham fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
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retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
Parágrafo Terceiro – A revisão de preço, nos termos do parágrafo anterior, deve ser provocada pelo
fiscal/gestor do contrato ou pela Contratada, devendo ser observada as seguintes diretrizes:
a) O fato previsível decorrente de oscilações de preços dos insumos/produtos no mercado
somente será considerado de consequência incalculável quando o valor atual for superior ou
inferior à 20% (vinte por cento) do valor anterior à data limite para apresentação da proposta na
licitação3;
b) A revisão de preços deverá ser provocada mediante a apresentação de provas mínimas de
oscilação dos custos dos insumos/produtos, sob pena de arquivamento;
c) Na revisão de preços ora tratada devem ser averiguada oscilações nos itens materialmente
relevantes do contrato que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do contrato, com o intuito de perquirir eventuais compensações;
d) O percentual de desconto4 concedido pela CONTRATADA na licitação deve ser considerado
como baliza na negociação de revisão de preços, contudo não é imperativo em vista do
processo de licitação ser do tipo menor preço;
e) Caso as variações de preços decorrentes do fato descrito na alínea anterior repercutirem
oscilação inferior à 5% (cinco por cento) do valor total e atualizado do contrato, as partes
deverão arcar com os ônus decorrentes;
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas às penalidades previstas na
Lei 8.666/93, em caso de descumprimento das cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força
maior, plenamente justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de:
Parágrafo Primeiro - MULTA MORATÓRIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
detalhado abaixo:
a) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de até 2% (dois por
cento) do valor total do contrato;
b) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade
de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4% (quatro por cento) do valor total do contrato;
e
c) O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos, quantitativo
insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de 4,01%
(quatro vírgula zero um por cento) do valor total do contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4%
(zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao 11º
(décimo primeiro) dia corrido de atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato.
Parágrafo Segundo - MULTA COMPENSATÓRIA (indenizatória por perdas e danos) de 20% (vinte por
cento) do valor contratado ou no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quando ocorrer a
rescisão unilateral do instrumento contratual pela Contratante, decorrente de inadimplemento culposo da
obrigação principal. Exemplificativa, considera-se inadimplemento culposa da obrigação contratual
motivando a rescisão unilateral referendada:
a) O atraso na entrega dos produtos ou sua entrega irregular de forma injustificada pelo prazo superior à
25 (vinte e cinco) dias corridos, sendo considerada a soma dos retardamentos acarretados em entregas
separadas; e
b) A entrega de produtos vencidos ou impróprios para o uso que condicionaram ou agravaram lesão
corporal ou dano à servidor público ou usuário de serviço deste ente público.
Parágrafo Terceiro - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo Quarto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação
referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste
instrumento, sendo considerada causa para rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE o
atraso ou a entrega irregular de produtos por prazo superior à 25 (vinte e cinco) dias corridos, podendo
este prazo ser considerado de forma cumulativa caso existam atrasos/irregularidades em mais de uma
ordem de compra.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO – O
CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RELAÇÃO JURÍDICA: O CONTRATADO e CONTRATANTE
ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação vigente.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal
para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidas para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO – A execução do presente
contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de
supervisão em direto local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas
neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do material fornecido,
sendo designado como fiscal deste contrato o secretário da pasta ou pessoa formalmente designada por
esta autoridade.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos
termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será publicado conforme
definido em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Este contrato obedecerá às
cláusulas do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. /202_, os termos da Lei nº. 8.666/93, e nos
casos omissos a legislação civil vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da
Comarca de LENÇÓIS para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui estabelecida é
fundamentada no processo de licitação Pregão Eletrônico n°. /202_, vinculando-se às PARTES às
todos os termos do instrumento convocatório desta licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO CONTRATO – NÃO SE APLICA
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento para
PRESTAR GARANTIA CORRESPONDENTE À 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DESTE
CONTRATO, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993. A inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 10 (dez)
dias corridos autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da Lei n. 8.666,
de 1993.
Parágrafo Primeiro -Caso o valor da proposta da Contratada seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valora que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993
(considerando as propostas de preço iniciais firmadas pelos licitantes), será exigida, para a assinatura
do contrato, prestação de GARANTIA ADICIONAL, igual à diferença entre o menor valor calculado com
base no citado dispositivo legal e o valor final da proposta da Contratada.
Parágrafo Segundo -A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. A garantia
assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: prejuízos advindos do não
cumprimento do objeto do contrato; prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato; multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior.
Parágrafo Terceiro -A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica, com correção monetária. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
utilizados quando da contratação. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
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custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá
constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do Artigo 827 do Código Civil. NO CASO DE
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, OU PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA, A GARANTIA
DEVERÁ SER READEQUADA OU RENOVADA NAS MESMAS CONDIÇÕES.
Parágrafo Quarto -Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, contados da data em que for notificada. A Contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria. Será considerada extinta a garantia: com a devolução da apólice, carta
fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato; no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do
contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias datilografadas nos
claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a tudo
presentes.
Lençóis
de
de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL
Contratada
_______________________________
Contratante

Testemunhas:
1ª__________________________
CPF nº
2ª__________________________
CPF nº
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 25/2022
Processo Administrativo n.º 0142/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para
aquisição PARCELADA de gêneros alimentícios
diversos (não perecíveis) para atender às
necessidades das secretarias municipais de
Lençóis/BA.

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2022
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 25/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, através do Pregoeiro Oficial, devidamente
designado por meio do Decreto n°. 06/2022, torna público que estará reunida no dia 25 de agosto
do ano de 2022, às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Lençóis situada na Rua
Nossa Senhora da Vitória 01, Centro, na cidade de Lençóis/BA, para recebimento dos Envelopes
de Habilitação e de Proposta de Preço das licitantes interessadas e início do julgamento da
licitação/modalidade PREGÃO e na forma PRESENCIAL Nº 25/2022, que visa REGISTRO DE
PREÇOS para aquisição PARCELADA de gêneros alimentícios diversos (não perecíveis) para
atender às necessidades das secretarias municipais de Lençóis/BA, nos termos da Lei n° 10.520,
da Lei nº 8.666 (aplicada de forma supletiva), da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, tipo MENOR PREÇO, julgamento por LOTE e, ainda, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital.
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE
JULGAMENTO
1.1. Até às 09:00 horas, do dia 25 de agosto do ano de 2022, no endereço da sede desta
Prefeitura constante acima, serão recebidos os ENVELOPES N° 01, com a proposta de
preço, e N° 02, com os documentos de habilitação, além das DECLARAÇÕES
complementares.
1.2. Às 09:00 horas, do dia 25 de agosto do ano de 2022, no setor de licitações e contratos
localizado na sede desta Prefeitura e no endereço relacionado acima terá início a sessão de
julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentação de habilitação.
1.3.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº __-2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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ENVELOPE Nº 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº __-2021
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

1.4.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas,
podendo, inclusive, encaminhá-los via CORREIOS ou outro meio similar de entrega, atentando
para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma)
hora do momento marcado para abertura da sessão pública.
1.5.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, desde que já
tenha sido concluída a fase de credenciamento e aberto o primeiro dos envelopes, nenhum outro
será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos
aos documentos de habilitação ou proposta de preços apresentadas, salvo as exceções
previstas neste edital. Registra-se que a partir deste momento, NÃO caberá desistência da
proposta, salvo se existir justo motivo aceito pelo Pregoeiro.

2.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
2.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante a SESSÃO DE JULGAMENTO nas
fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
2.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
2.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no
caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no
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caso de sociedades cooperativas;
2.2.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa
licitante; sendo obrigatória a apresentação dos documentos referidos acima fora dos envelopes
citados no item 2.1.2. deste Edital.
2.3.
O licitante que NÃO estiver representado pelo titular ou por procurador/credenciado
durante a sessão de julgamento ficará impedido de participar da fase de lances, não sendo
computada sua proposta para os fins da contagem prevista no artigo 4º, inciso IX, da Lei nº
10.520; bem como ficará limitado de usufruir do direito de interpor recurso face à impossibilidade
de manifestação imediata de intenção, nos moldes do no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520.
2.4.
Registra-se que o ATO DE CREDENCIAMENTO será efetivado nas seguintes
oportunidades: a) sempre na abertura das sessões; e b) após a conclusão das etapas das fases
de lances/negociação direta e do julgamento dos documentos de habilitação. Excepcionalmente,
o Pregoeiro poderá permitir o credenciamento em outras oportunidades, sendo imprescindível a
exposição dos motivos.

3. OBJETO
3.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO
DE PREÇOS para aquisição parcelada de gêneros alimentícios/hortifrutigranjeiros para
atender às necessidades das secretarias deste Município de Lençóis/BA, com VALOR
TOTAL estimado de R$ 309.929,60 (Trezentos e nove mil novecentos e vinte e nove reais
e sessenta centavos), conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de
Referência anexo que é parte integrante deste Edital.
3.2.
A disputa da licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

4.

5.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de
1993 e no Decreto Federal nº 7.892/2013, utilizado de forma subsidiária, e na minuta de Ata
de Registro de Preço.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o EXERCÍCIO DE 2022, na
classificação abaixo:
Poder: 2 Poder Executivo
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
Secretaria: 2.01 GABINETE DA PREFEITA
Unidade: 2.01.01 GABINETE DA PREFEITA
Atividade: 4.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 2.02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Atividade: 4.122.0002.2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
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Secretaria: 2.03 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 2.03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS
Atividade: 4.123.0013.2.015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 2.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Atividade: 23.695.0011.2.062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 2.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Atividade: 18.122.0006.2.075 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 2.07.01 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Atividade: 27.122.0009.2.073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
Unidade: 2.08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
Atividade 20.122.0008.2.069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA
AGRÁRIA
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 2.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 8.122.0005.2.046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.0005.2.058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA
Unidade: 2.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 8.244.0005.2.010 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NA PANDEMIA
8.333.0005.2.030 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
8.122.0005.2.050 APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.0005.2.052 MANUT. AÇÕES BLC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
8.122.0005.2.054 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.0005.2.082 MANUT. DAS AÇÕES DO BLC. DA GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)
8.244.0005.2.083 GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
8.244.0005.2.131 MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FMAS
8.244.0005.2.152 MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMAS (BPC NA ESCOLA)
8.244.0005.2.153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Unidade: 2.09.03 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES
Atividade: 8.243.0005.2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
8.243.0005.2.060 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
8.243.0005.2.084 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 2.10.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Atividade: 12.122.0004.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
12.361.0004.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0004.2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12.366.0004.2.027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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12.782.0004.2.028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.367.0004.2.091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
12.361.0004.2.142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 2.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 15.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003.2.009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.452.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS
Secretaria: 2.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Atividade: 13.392.0007.2.061 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS
13.391.0007.2.094 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL
13.392.0007.2.120 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LENCOIS
Secretaria: 3.01 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 3.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 10.301.0010.2.032 MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
0.122.0010.2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0010.2.040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0010.2.041 MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM.DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INS. ESTRATÉGICOS
10.302.0010.2.042 MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEX - APOIO Á
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA
10.305.0010.2.043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ACE
10.302.0010.2.049 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.0010.2.072 ATENÇÃO À SAÚDE DAPOPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC
10.122.0010.2.115 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
10.302.0010.2.128 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES – AIH
10.302.0010.2.129 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO –TFD
10.301.0010.2.136 MANUT. DA SAÚDE DA FAMÍLIA – SF
10.301.0010.2.137 MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF
10.301.0010.2.138 MANUT. DA SAÚDE BUCAL – SB
10.301.0010.2.144 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
10.301.0010.2.147 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DO FMS
10.301.0010.2.149 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS POLOS DA ACADEMIA DA
SAÚDE
10.305.0010.2.150 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS
DIVERSAS
10.305.0010.2.151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
10.122.0010.2.160 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento despesa: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1.
Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
6.2.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
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6.2.1.
Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2.
Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar
com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da
Lei nº 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; quanto à abrangência da penalidade
prevista no art. 7º da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de
Contas da União “A sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da
Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou
estado ou município ou Distrito Federal)” - vide Acórdãos 819/2017-Plenário, 2530/2015Plenário, 1003/2015-Plenário e 2081/2014-Plenário, dentre outros;
6.2.3.
Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666 - quanto à abrangência da
penalidade imposta nos termos do Informativo de Jurisprudência n° 414, 02 a 06 de
novembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, e no Recurso Especial n° 520.533 RJ (2003/0027264-6), "Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos efeitos
irradiam por todas as esferas de governo";
6.2.4.
Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.5.
Interessados que estejam sob falência, concurso de credores, em processo
de dissolução ou liquidação;
6.2.6.

O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.2.7.
Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
6.2.8.
licitação;

Servidor ou dirigente deste (a) órgão ou entidade ou responsável pela

6.2.9.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

6.2.10.
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos termos previstos da Lei Complementar nº 123.
7. DA PROPOSTA
7.1. A proposta, apresentada no envelope nº 1, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
7.1.1.

A razão social e CNPJ da empresa licitante;

7.1.2.
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e nos demais documentos anexos;
7.1.3.
O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/lote que participar, em
moeda corrente nacional, em até duas casas decimais, expresso em numeral e por
extenso, conforme modelo de proposta constante do ANEXO;
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7.1.4.
A(s) PLANILHA(S) com descriminações e quantitativos dos itens, marca,
valores unitários e totais, conforme MODELO ANEXO;
7.1.4.1.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
7.1.4.2.
Todos os dados informados pelo licitante em sua PLANILHA deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
7.1.4.3.
Erros no preenchimento da planilha NÃO constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração dos preços
unitários propostos.
7.1.4.4.
Registra-se que na proposta deverá conter, também, os preços
unitários e totais por item, expressos em algarismos e por extenso, SEM
PREVISÃO INFLACIONÁRIA, CONSTANDO APENAS DE 02 (DUAS) CASAS
DECIMAIS.
7.1.4.5.
Em caso de DIVERGÊNCIA entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por
extenso, será considerado este último, devendo esta correção de erros formais
(multiplicação, soma ou outros) ser realizada de ofício pelo(a) Pregoeiro(a) e
equipe de apoio.
7.1.4.6.
O PRAZO DE VALIDADE da proposta será de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua entrega.
7.1.4.7.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte
do licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1.
Considerando a ausência de sistema de cadastramento de empresas atualizado e
efetivo no âmbito deste Município, nos termos do Artigo 34 da Lei n° 8.666, os licitantes
interessados devem apresentar TODOS os documentos que atendam a todas as condições de
habilitação relacionadas abaixo.
8.2.
A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação no ENVELOPE N° 2:
8.2.1.

Habilitação jurídica
8.2.1.1.
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
(CCMEI);
8.2.1.2.
Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.1.3.
Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
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8.2.1.4.
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
8.2.1.5.
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.2.1.6.
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
8.2.1.7.
Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidação.
8.2.2.

Regularidade fiscal e trabalhista
8.2.2.1.
(CNPJ);

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

8.2.2.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.2.2.3.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) - exigência direcionada exclusivamente às pessoas jurídicas;
8.2.2.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.2.2.5.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante;
8.2.2.6.
Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.2.2.7.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.2.3.

Qualificação técnica

8.2.3.1.
Os CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a serem atendidos pelo
fornecedor serão:
8.2.3.1.1.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de ATESTADO fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado.
8.2.3.1.1.1.
Os atestados referir-se-ão a contratos já
concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do início de sua
execução, exceto se houver sido firmado para ser executado
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em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do
contrato.
8.2.3.1.2.
ALVARÁ emitido por órgão público da VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, com prazo de validade vigente, ou documento oficial emitido
por órgão público competente dispensando o LICITANTE dessa exigência;

8.2.4.

Qualificação econômico-financeira:

8.2.5.BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, veda a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
8.2.5.1.1.
Considerando os termos da Lei Complementar nº 123/2006,
NÃO será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno
porte a apresentação do balanço patrimonial e demonstrativos
contábeis na participação de licitações exclusivas ou nas cotas
reservadas; sendo exigida a apresentação caso estas participem
dos grupos/lotes de participação ampla.
8.2.5.1.2.
NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do Microempreendedor Individual, com fundamento no
art. 68 da Lei Complementar nº 123 de 2006 que considera aquele
pequeno empresário, em conjunto com o disposto no § 2º do art.
1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados
documentos.
8.2.5.2.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90
(noventa) dias contados da data da sua apresentação;
8.2.5.2.1.
Será admitida a apresentação de certidão positiva para a
licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada
de seu plano de recuperação, já homologado pelo juízo competente e em
pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira,
inclusive de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras
estabelecidas nesse edital.
8.2.5.2.2.
O Município poderá requisitar diligências para que sejam
trazidas e atualizadas informações do Poder Judiciário quanto ao
cumprimento do plano de recuperação judicial deferido;
8.2.5.2.3.
No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá
comprovar adicionalmente:
- para o caso de empresas em recuperação judicial: cópia do ato de
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo, e
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do
administrador, de que a adjudicatária está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
- para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial.
8.2.6.
Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 2 os seguintes
documentos complementares:
8.2.6.1.
Declaração de que NÃO utiliza de mão de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
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qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que
INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
como proprietário, empregado ou prestador de serviços da empresa licitante
(Modelo ANEXO).
8.3.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
8.4.
Em vista do princípio do formalismo moderado aliado à finalidade precípua deste
processo de licitação de selecionar a proposta mais vantajosa, o Pregoeiro deverá, nos casos
em que for constatada a ausência ou irregularidade nos documentos de habilitação, recepcionar
documento que se encontre em posse do representante, possibilitar à este firmar de próprio
punho ou preencher modelos de declarações essenciais, desde que aquele possua poderes
para tanto, e realizar consulta na internet com o fim de verificar e obter documento
disponibilizado de forma gratuita e on-line.
8.5.
As condutas descritas no item anterior deverão ser tomadas de forma preliminar à
eventual decisão de inabilitação do licitante.

8.

DA SESSÃO DE JULGAMENTO
8.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos
licitantes, o Pregoeiro e equipe de apoio receberão, DE UMA SÓ VEZ, os documentos de
credenciamento, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as DECLARAÇÕES
COMPLEMENTARES, e procederá à abertura da licitação.
8.1.1.
Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes
credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.
8.1.2.
As DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES deverão ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:
8.1.2.1.
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, conforme dispõe o Artigo 4º, inciso VII, da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, nos termos do modelo anexo.
8.1.2.1.1.
A ausência do documento mencionado no subitem
anterior implicará a DESCLASSIFICAÇÃO do licitante, nos termos
deste Edital.
8.1.2.2.
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA
DE FORMA INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com
fundamento na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/2009, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão do Governo Federal, aplicada de forma subsidiária.
8.1.2.2.1.
A ausência do documento mencionado no subitem
anterior implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, nos termos
deste Edital.
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8.1.2.3.
Novamente, em vista do dever de aplicação do princípio do
formalismo moderado aliada à finalidade precípua de seleção da
proposta mais vantajosa no presente processo de licitação, o Pregoeiro
deverá, preliminarmente à desclassificação citada nos itens 8.1.2.1.1. e
8.1.2.2.1., recepcionar dos representantes das licitantes devidamente
credenciados estes documentos e/ou possibilitar que aqueles
representantes, caso possuam poderes para tanto, elaborem de próprio
punho ou preencham modelos disponibilizados.
8.1.2.4.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa
equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n. 123, de 2006.
8.1.2.4.1.
A apresentação da declaração mencionada no
subitem anterior é FACULTATIVA e deverá ser entregue tãosomente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam
se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido
alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico
diferenciado.
8.1.2.4.2.
A apresentação de declaração atestando a condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
equiparada, SEM que haja o devido enquadramento nessas
categorias, ensejará a APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS
EM LEI E A EXCLUSÃO DO REGIME DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO. A comissão poderá realizar diligências para
verificar a veracidade da declaração.
8.2.
DEPOIS DE ULTRAPASSADO O HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES, desde que já tenha sido concluída a fase de credenciamento e aberto o primeiro
dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos
ou esclarecimentos relativos aos documentos de habilitação ou proposta de preços
apresentadas, salvo as exceções previstas neste edital. Registra-se que a partir deste momento,
NÃO caberá desistência da proposta, salvo se existir justo motivo aceito pelo Pregoeiro.
8.3.
Como condição PRÉVIA ao exame da proposta e da documentação de habilitação do
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.3.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral
da
União
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=a
sc);
8.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
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contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
8.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro/Comissão irá analisar a penalidade imposta
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação, caso haja extensão
da pena ao Município.
8.5.1. NÃO ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais
exigências previstas neste instrumento convocatório.
8.6.
A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serão identificados os licitantes aptos e
proceder-se-á à ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 - PROPOSTAS.
8.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelo Pregoeiro e equipe de apoio e
será facultada vista aos licitantes presentes para conferência e rubrica dos
documentos.
8.6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.
8.6.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital,
para efeito de julgamento da proposta.
8.6.4. O Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente e em
seguida, classificará as de menor preço.
8.6.5. Para julgamento e classificação das propostas, na sessão pública, será
adotado o critério de MENOR PREÇO.
8.6.6. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor.
8.6.7. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três)
licitantes1, oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os
preços oferecidos.
8.6.8. No caso de empate nos preços inicialmente propostos, serão admitidas às
todas as licitantes com idêntico valor a oferta de lances, independentemente do
número de licitantes.
8.6.9. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; haverá sorteio em caso de
empate.
8.6.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores a proposta de menor preço, considerando o valor de cada item/lote.
8.6.11. A variação mínima de valores entre os lances será definida pelo Pregoeiro.

1
Nos termos do item 2.3. deste Edital, a proposta do licitante que não estiver representado na sessão para
oferta de lances e para negociação direta não será computada para contagem prevista no artigo 4º, IX, da Lei
nº 10.520. Deste modo, o Pregoeiro deverá oportunizar que 3 (três) licitantes representados na sessão de
julgamento possam ofertar lances.
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8.6.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.6.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.
8.6.14. Após a fase de lances verbais será verificada a situação de empate ficto nos
termos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme nota detalhada
abaixo.
É assegurada a preferência de contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte como critério de desempate.
Considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por microempresa
e empresa de pequeno porte seja igual ou superior em até 10% (dez por cento) da
proposta da pessoa jurídica mais bem classificada que não esteja enquadrada nos
termos da Lei Complementar Federal nº 123 de 2006.
Para licitações na modalidade pregão, o intervalo previsto no § 1º deste artigo é de
até 5% (cinco por cento).
É extensível o benefício aos consórcios e sociedades de propósito específico
formados exclusivamente por microempresas e/ou empresas de pequeno porte.
Na licitação na modalidade pregão, após o encerramento da fase de lances, antes
da classificação definitiva de preços, e nas demais modalidades, na classificação
das propostas, o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação deverá:
I - verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa ou empresa
de pequeno porte, assim qualificada, hipótese em que será afastado o exercício do
direito de preferência, prosseguindo-se com as regras do certame;
II - verificar, caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de
pequeno porte, se há preços ofertados por licitantes assim no intervalo registrado
acima de 5% (cinco por cento).
III - conceder, no caso de empate ficto, o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, no
pregão, e o prazo máximo estabelecido no edital respectivo, nas demais
modalidades de licitação, para que a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, querendo, apresente proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão.
O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas
existam preços ofertados por outras empresas.
Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de
pequeno porte e destas em relação à proposta de menor valor, deve o pregoeiro ou
o presidente da comissão de licitação efetuar sorteio, para fins de classificação
preliminar e possibilidade do exercício do benefício do empate ficto.
Após a realização do sorteio e classificação preliminar descrita acima, cada
microempresa ou empresa de pequeno porte terá a possibilidade de ofertar um
único preço inferior ao de menor valor.
No prazo concedido para desempate, se a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada não exercer o benefício de ofertar preço inferior àquele
considerado vencedor do certame, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente
concedidos.
Alcançado o preço final na nova proposta apresentada pela microempresa ou
empresa de pequeno porte, deverá o pregoeiro ou a comissão de licitação
prosseguir mediante análise de sua aceitabilidade, recusando proposta de preço
excessivo ou manifestamente inexequível, e promovendo, no pregão, a negociação.
Definido o preço final, prosseguir-se-á na licitação, observando-se os procedimentos
próprios de cada modalidade de licitação.

8.7.

SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
8.7.1.
edital;

NÃO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

8.7.2.
Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

ou
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8.7.3.
NÃO apresentar a Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, conforme modelo anexo a este edital.
8.7.4.
Apresentar PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.
8.7.5.
Contiver o preço total do LOTE/GRUPO ou de qualquer dos itens
acima do valor referencial máximo estabelecido neste edital, após a conclusão da
fase de lances/negociação direta.
8.7.5.1.
Neste momento, caso seja constatado que algum preço de
item que compõem o LOTE/GRUPO esteja acima do valor unitário
referencial, será realizada nova tentativa de negociação direta de forma
específica; e, em caso de insucesso, a proposta será DESCLASSIFICADA.
8.7.5.2.
Excepcionalmente, caso inexistam outras propostas válidas
para que seja verificada a aceitabilidade do preço e efetivada a negociação
direta, nos moldes do artigo 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, o
Pregoeiro irá analisar a conveniência, junto à autoridade requisitante, de ser
efetivada a desclassificação parcial da proposta na situação descrita no
subitem anterior.
8.8.
Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) de menor preço, será(ão) aberto(s) o(s)
envelope(s) contendo os documentos de HABILITAÇÃO do(s) licitante(s) que a tiver(em)
formulado, para verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação instituídos no Edital.
8.9.
Em caso de existência de COTA RESERVADA para disputa exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, derivado do bem divisível:
8.9.1.
caso não exista vencedor para a cota reservada, esta poderá ser
adjudicada ao vencedor da cota de participação ampla, ou, diante da recusa do
licitante, os remanescentes serão convocados, desde que pratiquem o preço do
primeiro colocado da cota de participação ampla; e
8.9.2.
8.10.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a de participação ampla,
a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

Será considerado INABILITADO o licitante que:
8.10.1.
Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007.

8.11.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do
resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.11.1.
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87
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da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.12.
Caso o Pregoeiro julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar as
propostas ou os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em
que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos eventuais envelopes
fechados devem ser rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída o julgamento e transcorrido a
fase recursal.
8.13.
CONSTATADO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, O
LICITANTE SERÁ DECLARADO HABILITADO E VENCEDOR.
8.14.
Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação,
o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.15.
O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor.
8.16.
A proposta final do LICITANTE VENCEDOR, contendo as especificações detalhadas
do(s) objeto ofertado, deverá ser REFORMULADA(S) e apresentada(s) com preços atualizados
de forma individual em cada ITEM, no PRAZO assinalado pelo Pregoeiro; caso a licitante não
cumpra o prazo estipulado, a equipe de apoio procederá a redução PROPORCIONAL EM CADA
ITEM AO PERCENTAL AMORTIZADO NA FASE DE LANCES E DE NEGOCIAÇÃO DIRETA.
8.17.
Quando todos os licitantes forem desclassificados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo
de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
8.18.
Transcorrido prazo para manifestação de intenção recursal ou decididos os recursos
interpostos, o Pregoeiro encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado
do certame pela autoridade competente; podendo o Pregoeiro proceder a prévia adjudicação do
objeto licitado ao licitante vencedor caso NÃO haja interposição de recursos, situação esta que,
em caso positivo, somente poderá ser concretizada pela autoridade competente superior.
8.19.
A intimação das decisões e resultado final do julgamento do certame será feita
mediante publicação no Diário Oficial do Município de Lençóis/BA, salvo se presentes os
prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação
será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
8.20.
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
9.13. Após o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro deverá conceder oportunidade
aos demais licitantes, não detentores da melhor proposta, para reduzirem o valor e
igualar à proposta do licitante mais bem classificado.
9.13.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9.14. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
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9.15.

10.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o mais bem colocado no certame não assine
a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na legislação pertinente.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1.
Após a declaração do(s) VENCEDOR(ES), qualquer licitante poderá manifestar
motivadamente e imediatamente a intenção de recorrer na sessão de julgamento. Em sequência
será concedido de forma AUTOMÁTICA o prazo de três dias úteis para apresentação das razões
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos no horário de expediente do setor de licitações.
9.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.3.
A interposição de recurso deverá os prazos e demais procedimentos do disposto no
Art. 4º da Lei 10.520.
9.4.

Os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados.

9.5.
Os recursos deverão ser protocolados no endereço da Prefeitura Municipal, no setor
da Comissão Permanente de Licitação ou por meio do endereço eletrônico
licitacaopmlencois@gmail.com, respeitando o término do horário de funcionamento do setor de
licitação e contratos, segunda-feira à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 13:00
horas.
9.6.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
10.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

11.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o PRAZO DE 03 (TRÊS)
DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA CONVOCAÇÃO, PARA
ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
11.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja assinada no PRAZO DE 03 (TRÊS)
DIAS ÚTEIS, a contar da data de seu recebimento.
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11.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
11.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os lotes constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
11.5.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
12.

13.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1.
Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor
registrado será convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 03 (TRÊS) dias
úteis contados de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2.
O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, eventualmente
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
12.3.
Previamente à contratação, a Administração requisitará da empresa as certidões que
comprove a sua regularidade fiscal e trabalhista, cujos documentos serão anexados aos
autos do processo.
12.4.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.
12.5.
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.6.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
DO REAJUSTE
13.1.
O valor do contrato será fixo, ressalvada o reajuste em sentido estrito dos valores
contratados, somente após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses a contar da data limite
para apresentação das propostas (início da sessão de julgamento), utilizando o percentual de
variação do índice IPCA, nos termos do Art. 40, XI, da Lei n° 8.666/1993; independente da
manutenção das condições efetivas da proposta em consonância com os ditames do artigo 37,
XXI, da Constituição Federal.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, bem como os
prazos de entrega e ou correção estão previstos no TERMO DE REFERÊNCIA.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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15.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

16. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos,
são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.
8.666, de 1993.

17. DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante em PARCELAS MENSAIS após a
execução dos serviços realizados no final de cada mês, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do objeto e
quantitativo.
17.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores NÃO ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se
referir.
17.3.1.
Havendo ERRO na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante.
17.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor/comissão competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
17.5.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.5.1.

Não entregou os produtos nas especificações e quantitativos requisitados;

17.5.2.
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
17.5.3.
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta-corrente indicados pela Contratada.
17.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária.
17.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9.
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da contratante.
17.10.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
17.11.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
17.12.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
17.13.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
17.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
17.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365

18.

I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa
e o contraditório:
18.2.
Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
18.3.
Multa, de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento
das cláusulas do presente Edital ou do contrato dele proveniente;
18.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
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18.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
18.6.
As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com
a do subitem 16.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.
18.7.
O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes
percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
18.8.
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa
de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
18.9.
O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias
corridos sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4%
(quatro por cento) do valor total do contrato; e
18.10. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor total do
contrato, sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o
valor total do contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido
de atraso, limitado ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
18.11. Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou
der causa ao seu cancelamento: multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da
proposta.
18.12. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados no Diário Oficial
do Município.
18.13. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério do departamento Administrativo/Financeiro da
PREFEITURA.
18.14. Caso o valor da multa seja superior ao eventual valor da garantia prestada, A
CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
18.15. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato.
18.16. Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias da abertura de vistas.
18.17. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
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19.

DA IMPUGNAÇÃO
19.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
19.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma PRESENCIAL, pelo e-mail
licitacaopmlencois@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor
de licitações desta Prefeitura.
19.3.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas.
19.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
19.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública.
19.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
19.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado e
serão publicadas no Diário Oficial do Município de Lençóis/BA.
19.8.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da
Prefeitura Municipal, no setor da Comissão Permanente de Licitações ou por meio do endereço
eletrônico licitacaopmlencois@gmail.com, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes, respeitando o término do horário de funcionamento do setor de licitação e contratos,
segunda-feira à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 14:00 horas.

20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
20.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
20.7.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.
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20.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados/documentos solicitados.
20.9.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
20.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
20.12.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.13.
20.14.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
20.15. O
Edital
está
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e https://lencois.ba.gov.br/moradores/ no
link, Diário Oficial, no setor da Comissão Permanente de Licitações na sede da Prefeitura
Municipal, na íntegra, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, suspenso
no horário das 12:00 às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde
serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes.
20.16.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de
Lençóis, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.
20.17.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.17.1.

ANEXO I – Termo de Referência;

20.17.2.

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços

20.17.3.

ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento

20.17.4.

ANEXO IV - Modelo de Declarações

20.17.5.

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços;

20.17.6.

ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato

Lençóis, 12 de agosto de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022
Processo Administrativo n.º 0142/2022
1.

DO OBJETO:
1.1.
O presente Termo de Referência tem como objeto descrever a demanda para aquisição
PARCELADA de gêneros alimentícios diversos (não perecíveis) para atender às
necessidades das secretarias municipais de Lençóis/BA, conforme especificações contidas
neste documento.
1.2. Em vista da natureza do objeto, da dificuldade de previsão da quantidade que será
demandada, da vantagem de não comprometer o orçamento com o contrato imediato do
quantitativo total estimado e da possibilidade de contratação/execução do objeto pelo prazo de
até 12 (doze) meses a contar da data da futura ata de registro de preço, extrapolando o
exercício financeiro de 2022, recomenda-se a adoção de processo de contratação por meio do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
1.3. Considerando as características do objeto a ser licitado, os itens foram agrupados em
lotes, a fim de buscar economia de escala e facilidade na gestão do contrato e nas entregas,
visto que os itens que compõe o mesmo lote são semelhantes e fornecidos em sua
integralidade pelas empresas do ramo comercial (inexistindo limitação de competitividade).
Desta forma, a Administração busca atrair mais interessados em participar, tendo em vista, que
os itens de forma isolada podem não atrair interessados face aos valores individuais serem
ínfimos.

2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
2.1.
A futura aquisição torna-se imprescindível para atender regularmente os serviços
públicos executados nos diversos órgãos municipais, para consumo do ano de 2022/2023:
2.2.
Secretaria Municipal de Administração: O presente TR é no intuito de informar o
quantitativo de produtos demandados para consumo do ano de 2022/2023. O pedido de
atendimento de demandas tem por objetivo melhor atender as necessidades geradas pelas
demandas das solicitações dos setores vinculados a Secretaria de Administração desta
municipalidade, na realização das suas tarefas administrativas diárias, de forma a não
ocorrer descontinuidade nas atividades e manter o estoque existente, reduzindo o risco de
problemas futuros. Os produtos relacionados, servirão como itens para suprir as
necessidades das secretarias de Administração, Agricultura, Educação, Assistência Social,
Meio Ambiente, Turismo e Saúde, visto que as atividades administrativas demandam
aquisições previamente planejadas para o ano vindouro, necessitando de insumos básicos,
a serem usados nos processos ou serviços, para isso acontecer, precisamos de um mínimo
de certeza do estoque de vários itens essências, na garantia da manutenção plena dos
serviços rotineiros dessa comuna. Ressalto que as aquisições dos bens/produtos da
Administração Pública Municipal de Lençóis deverão ser precedidas de planejamento, em
harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os produtos ou
resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando
couber, desde que esteja previamente estabelecido no planejamento. Destaco que os
produtos, que são instrumentos da consecução dos fins estatais, não há desempenho da
atividade administrativa eficiente sem os mesmos. Ademais o procedimento licitatório tem
por mola propulsora, portanto, a necessidade de contratação de bens/produtos para
alimentar a máquina pública no exercício de suas atividades instrumentais ou finalísticas
direcionadas à satisfação do interesse público dos cidadãos lençoenses.
2.3.
O Fundo Municipal de Saúde: A aquisição visa atender em especial a demanda do
Hospital Municipal Sebastião Martins Alves; considerando que a alimentação hospitalar é
reconhecida por sua relação com a melhoria do tratamento aos pacientes, em conjunto com
outros cuidados de saúde. Esta consideração é particularmente importante em função da
prevalência de desnutrição intra-hospitalar, aliada ao aumento da expectativa de vida e às
mudanças nos perfis de morbidade da população. Justifica-se a necessidade face as
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unidades de saúde de proceder elaboração dos Cardápios para os pacientes e
acompanhantes que necessitam permanecer nas unidades para assistência médica, e
servidores que atuam nessas unidades de saúde, além de suprir a necessidades das demais
unidades de saúde com entregas realizadas pelo o almoxarifado central. Os pacientes
internados, debilitados, são acompanhados diariamente pelos nutricionistas das Unidades,
que realizam dieta balanceada levando em consideração a situação de saúde/doença dos
mesmos; ressaltamos que além dos pacientes, os plantonistas, profissionais de saúde que
trabalham em regime de plantão (mais de 12 horas) nas Unidade Hospitalar também
consomem os alimentos fornecidos na unidade e sua permanência dentro das mesmas é de
suma importância para o bom atendimento aos pacientes. Além das unidades de saúde já
citadas, a Secretaria Municipal de Saúde fornece alimentação (café da manhã, almoço e
jantar) para as pacientes gestantes da casa de apoio do município, instituição essa que
serve de abrigo para diversas mulheres gestantes da zona rural do município que por não ter
condições financeiras de pagar por estadia e alimentação na sede do município buscam
abrigo junto à casa de apoio às gestantes. Há o fornecimento também nos PSF’s e outras
Unidades de Saúde, tanto na sede quanto na zonal rural de alimentos como cafezinho tanto
para os profissionais que ali trabalham quanto para pacientes e acompanhantes que
procuram essas unidades para consultas, marcação de consultas, exames e outros
procedimentos. Os quantitativos foram estimados pelo responsável técnico do Hospital
Municipal Sebastião Martins Alves e Secretaria Municipal de Saúde, visando prover uma
cobertura de 12 (doze) meses, tais quantitativos foram aprovados e autorizados pela
autoridade competente da unidade.
2.4. Fundo Municipal de Educação: desenvolve ações ao longo do ano letivo com o intuito
de melhorias na qualidade da Educação desse município, e para tanto, torna-se necessário o
fornecimento De gêneros alimentícios aos profissionais (professores, coordenadores, diretores,
técnicos e participantes dos eventos) que participam de eventos desenvolvidos pela secretaria
tais como: Jornada Pedagógica, Curso de Formação Continuada para os profissionais da
educação, Seminários, Eventos e Reuniões que envolvam os profissionais da Educação. O
objeto em discursão, serão servidos aos participantes das atividades citadas anteriormente, a
secretaria tende a programar e executar as mesmas e outras necessárias que vier a surgir para
o pleno desenvolvimento da educação, assim sendo, a oferta dos gêneros alimentícios se torna
indispensável para atender as demandas durante as atividades anuais, que tem como principal
eixo norteador a busca de melhorias na qualidade dos serviços prestados, dando melhor
condições para que os profissionais tanto na zona rural quanto na zona urbana, participem dos
eventos promovidos por esta instituição.
2.5. Fundo Municipal de Assistência Social: A aquisição dos produtos solicitados se faz
devido a realizações dos programas, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, na Equipe Sede do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Conselho
tutelar, para o consumo de gêneros alimentícios servidos aos usuários que frequentam
regularmente esses serviços. Trata-se de serviços da Proteção Social Básica e Especial do
SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, onde tem
caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no enfrentamento de
vulnerabilidades sociais. Os grupos são trabalhados diariamente atendendo os usuários
inscritos e cadastrados nos programas e serviços e, por isso a necessidade das refeições e,
consequente aquisição dos materiais solicitados. Incluído nos produtos almejados na lista de
gêneros alimentícios, verifica-se o Benefício Eventual (Cesta Básica e Auxílio Natalidade) para
atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, de forma temporária
cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS vinculados a Secretaria
Municipal de Assistência Social de Lençóis. O quantitativo foi baseado no consumo do ano em
curso, sendo feita previsão de consumo dos produtos de gêneros alimentícios para o ano de
2021.
2.6. As secretarias:
Administração, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo fornecem
alimentos como cafezinho tanto para os profissionais que ali trabalham quanto para os usuários
dos serviços oferecidos por cada secretaria.
2.7. Desta forma, compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom
andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, a Administração visa
desenvolver de forma eficiente e célere a sua missão de melhor prestação de serviço ao
cidadão. Vários são os motivos que impulsionam para aquisição dos produtos e diante das
afirmações elencadas acima, a Administração espera proporcionar a continuidade regular dos
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serviços públicos com funcionamento adequado, de forma a atender o princípio da eficiência e
qualidade dos referidos serviços prestados. Sendo assim, como é de interesse dos órgãos
municipais de Lençóis para a sua manutenção, funcionamento conforme afirmado pelos seus
secretários, sendo os quantitativos definidas conforme histórico de consumo dos últimos 12
(doze) meses, acrescidas de uma margem de segurança para que não haja desabastecimento
do estoque, sendo a demanda dos órgãos agrupada em um único processo, visando desta
forma economia não apenas de escala mais também de tempo.
3.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES ESTIMADAS:
LOTE 01 - Não Perecíveis Diversos

Nº

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIÇÃO

AÇAFRÃO DA TERRA- produzido a partir do
açafrão da terra, pó fino, homogênio, amarelado
ao alaranjado, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais estranhos e a sua
espécie, acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, com as informações sobre data de
fabricação, validade, CNPJ impressas na
embalagem, pacote 100g
ADOÇANTE, dietético, liquido 100 ml, com data
de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
AMEIXA SECA - embalagem integra, limpa, sem
sinais de estufamento por gases, peso liquido
150g, validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.
AMIDO DE MILHO produto amiláceo Extraído do
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas isenta de matérias terrosas e parasitas,
não podendo está úmidas, fermentados ou
rançosos. Sob a forma de pó - embalagem de 200
gramas
AVEIA, em flocos finos 100% natural, sem aditivos
ou conservantes. Embalagem 200g, com prazo de
validade,
registro
ou
notificação
na
Anvisa/Ministério da Saúde.
AZEITE DE DENDÊ, puro, acidez máxima de 5g
de ácido oleico/ 100g. Embalagem com 200 ml,
Prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS.
O produto devera ser registrado no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGE, oliva, puro,
naturalmente sem colesterol, acidez máxima
0,5%, embalagem escura, com 500 ml, Prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS. O produto
devera ser registrado no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

MARCA

UND

QTD

R$ Unit

UND

280

3,56

UND

100

6,54

UND

200

9,05

UND

240

4,02

UND

280

3,67

UND

80

5,61

und

200

33,83
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964,80
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AZEITONA, verde, com caroço, em conserva.
Embalagem contendo 200 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo a Resolução 13/77 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
CAMARÃO SECO, apresentação com casca,
tamanho médio, em saco plástico atóxico,
Acondicionado em embalagens plásticas que
devem apresentar rótulo com as devidas
especificações do produto, rótulo com
identificação da empresa e registro no SIF. Prazo
de validade mínimo de 3 meses a partir da data
de entrega

10 CANELA EM CASCA/PAU - Canela em casca
(pau), seca e de boa qualidade, pacote de 50gr
CANELA EM PÓ - Canela; em pó fina
homogênea; obtida da casca de espécimes
11 vegetais genuínos; grãos sãos e limpos; de
coloração pardo amarelada ou marrom claro; com
aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de
sujidades e materiais estranhos a sua espécie,
acodicionada em pote de 30g
CATCHUP, tradicional, tendo tomate como
primeiro ingrediente, dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
12 peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolução 12/78 da Comissão Nacional e
Padrões para Alimentos. Garrafa plástica 380400g
CEREAL INANTIL MULTICEREAIS, alimento a
base de flocos de cereais, pré cozido, adicionado
de vitaminas e sais minerais, onde a embalagem
13 deve apresentar: o peso do produto, composição
nutricional, registro no SIF, modo de preparo,
prazo de validade com data de fabricação,
condições físicas inalteradas, sem amassados,
oxidação, e em embalagem de 230g
CHÁ DE BOLDO - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
14 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês
CHÁ DE CAMOMILA - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
15 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês

und

400

8,59

KG

50

74,44

UND

60

3,54

UND

100

3,68

UND

400

4,68

UND

60

9,20

UND

80

3,87

UND

80

4,81
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3.722,00

212,40

368,00

1.872,00

552,00

309,60

384,80
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CHÁ DE CAPIM LIMÃO - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
16 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês
CHÁ DE ERVA CIDREIRA - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
17 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês
CHÁ DE ERVA DOCE - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
18 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês

COCO RALADO - Coco ralado, sem açúcar,
obtidos de amêndoas de coco puro, parcialmente
desidratado por processo tecnológico adequado,
com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre
35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e
19
ranço; em embalagem apropriada; e suas
condições deverão estar de acordo com resolução
272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores. Deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, quando for o
caso. Pacotes de 100g
COLORÍFICO EM PÓ - corante a base de
urucum, pó fino homogêneo, obtido de frutos
maduros de urucum, limpos, dessecados e
moídos, de coloração amarela, com aspecto, cor,
20 cheiro e sabor próprio, isento de materiais
estranhos e a sua espécie, acondicionado em
saco plástico transparente e atóxico,
hermeticamente vedado e resistente, com as
informações sobre data de fabricação, validade,
CNPJ impressas na embalagem, pacote 100g
COMINHO EM PÓ - obtido a partir do fruto da
espécie vegetal Cuminun Cyminum L, pó fino,
homogênio, amarelado ao alaranjado, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de
21 materiais estranhos e a sua espécie,
acondicionado em saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e resistente, com
as informações sobre data de fabricação,
validade, CNPJ impressas na embalagem, pacote
50g

UND

80

3,94

UND

80

4,08

UND

80

4,08

UND

300

4,52

UND

300

2,57

UND

300

2,50
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326,40
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CONCENTRADO DE FRUTA PARA SUCO, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
22 Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado,
não fermentado, não alcoólico, embalagem com
500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.

UND

600

4,04

CRAVO DA ÍNDIA (PCT 15G) - Sementes de
23 cravo-da-índia, seca e de boa qualidade,
emalagem integra, sem grampos, deve conter
data de fabricação e validade

UND

80

3,50

CREME DE LEITE - Apresentando teor de materia
24 gorda Mínima de 25%, com validade minima de 5
meses na data da entrega; embalado em caixa
cartonada aluminizada de 200g

UND

400

4,07

UND

300

4,54

UND

60

4,51

UND

400

3,02

UND

800

2,91

UND

600

1,52

UND

300

4,80

CREME DE MILHO VERMELHO (tipo tabajara)
extra fino, produto natural, sem aditivos quimicos,
sem glúten e sem lactose, composição 100%
25 milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas ou parasitas,
embalagem primária, pacote de polietileno e
atóxico, hermeticamente fechado por
termossoldagem. Pacotes de 500g. Validade
mínima: 06 meses
ERVAS FINAS, flocos seco, composto por
alecrim,tomilho,manjericão,manjerona,estragão,
26 segurelha, salsa, salvia,oregano; acondicionado
em saco plástico transparente e atóxico,
hermeticamente vedado e resistente, com as
informações sobre data de fabricação, validade,
CNPJ impressas na embalagem, pacote 40g
ERVILHA VERDE EM CONSERVA; simples;
graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e
27 coloração uniformes; acondicionado em saco,
com validade minima de 16 meses a contar da
data da entrega; devendo ser considerado como
peso liquido o produto drenado 170kg.
EXTRATO DE TOMATE – deve conter em
ingrediente Tomate, açúcar e sal,
respectivamente; aspecto de massa
28
homogeneizada, Isento de sujidades e
fermentações, cor, cheiro e sabor característico,
embalagem 340 g
FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ- em
embalagem de 10gr; contendo o número de
registro em órgão competente, o modo de
29
conservação e os Ingredientes. Apresentar
validade superior a 3 (três) meses a partir da data
de entrega.
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Fermento em pó
30 químico, para bolo, lata de 250 g, validade de no
mínimo 8 meses a contar a data de entrega
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280,00

1.628,00

1.362,00

270,60
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FOLHA DE LOURO, em folha seco, obtido de
espécimes vegetais genuínos, folhas sãs, limpos
31
e secos, de coloração verde pardacenta, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos a sua espécie, pacote de 04gr
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, Formula
infantil para lactentes de 0 a 6 meses com
proteínas lácteas, adicionada de prebióticos, óleos
32 vegetais enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,
minerais, ferro e outros oligoelementos,
atendendo as recomendações do
CodexAlimentarius FAO/OMS, lata de 400gr, com
no minimo 10 meses a contar a data de entrega.
GELATINA
EM
PÓ,
sabores
variados:
Embalagem com 35g, com dados de identificação
33 do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e atender as Normas e/ou
Resolução Vigente da Anvisa/MS.

GOIABADA, de corte, primeiro ingrediente goiaba
ou polpa de goiaba, com conscistência firme para
34 corte, isento de sujidades, parasitas e larvas, em
embalagem de 300g, embalagem primária, pacote
de polietileno e atóxico. Com rótulo apresentando
informações nutricionais, lote, ingredientes,
procedência, data de fabricação e validade.
Validade minima de 06meses
MACARRÃO PARAFUSO, massa de sêmola com
ovos, embalagem de 500 gramas, íntegra, sem
35
perfurações, e original da indústria. Ingredientes:
farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem
conservado, não triturado pelo manuseio
MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas
36
sãs e limpas isentas de materiais terrosos,
parasitos e larvas. Não poderá este fermentada
ou rançosa, embalagem de 500 g
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº 8 com ovos
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas
37
sãs e limpas isentas de materiais terrosos,
parasitos e larvas. Não poderá estar fermentada
ou rançosa, embalagem de 500 gr.
MAIONESE - produzida a partir de ovo
38 pasteurizado, sem corante e aromas artificiais,
pote de 250g, validade de no mínimo 8 meses a
contar a data de entrega.

UND

200

2,51

UND

70

35,99

UND

460

1,94

UND

200

4,00

UND

500

4,51

UND

360

4,50

UND

1200

4,53

UND

600

4,50

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

502,00

2.519,30

892,40

800,00

2.255,00
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MARGARINA VEGETAL composta por óleos
vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite
desnatado reconstituído pasteurizado, sal (0,6%),
39 vitamina a, estabilizantes leticina de soja e mono
e diglicerídeos, antioxidantes bht e edta, ácido
lático, acidulante ácido cítrico, conservador
benzoato de sódio, corante betacaroteno e
aromatizante artificial. pacote 250 g.

UND

1200

5,97

UND

80

6,03

UND

400

6,72

UND

100

6,63

UND

30

15,22

UND

200

5,91

UND

200

5,00

UND

600

3,54

MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE,
47 ingrediente: farinha de trigo (enriquecida com ferro
e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos 400 - 450G

UND

300

7,61

MISTURA PARA BOLO SABOR COCO,
48 ingrediente: farinha de trigo (enriquecida com ferro
e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos 400 - 450G

UND

300

7,20

MISTURA PARA BOLO SABOR FESTA,
49 ingrediente: farinha de trigo (enriquecida com ferro
e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos 400 - 450G

UND

300

7,09

40

Margarina vegetal tipo becel, pote 250g

MASSA PRONTA PARA VATAPÁ, embalagem de
41 500g, devendo constar data de fabricação e prazo
de validade no mínimo doze meses.
MASSA SEMOLA PARA LASANHA, pacote
42 500g, Isenta de sujidades, tempo de cozimento
10-12min
MEL DE ABELHA,mel de abelha natural puro,
prensado, sem conservantes e aditivos, prazo de
validade de 1 ano, aplicação para alimentação
humana, em bisnaga de 250 a 300ml, contendo
43 as informações de data da fabricação e/ou
validade e lote de forma indelével (resolução RDC
nº 259 da vigilância sanitária), atender todas as
exigências apresentadas nas descrições, deverá
também conter a composição nutricional do
produto.

44

MILHO PARA CANJICA TIPO 1 De cor branca,
produto dos grãos de milho provenientes da
espécie ZeaMays,L, de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades,
parasitos e larvas. 500g

45 MILHO PARA PIPOCA, selecionado, tipo 1,
pacote 500g
MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; graos
inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloração
46 uniformes; acondicionado em saco, com validade
minima de 16 meses a contar da data da entrega;
devendo ser considerado como peso liquido o
produto drenado 170G
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7.164,00

482,40
2.688,00

663,00

456,60

1.182,00

1.000,00

2.124,00

2.283,00

2.160,00

2.127,00
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MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - produzida
50 de tomates frescos, isenta de glutamato
monossódico, embalagem integra e limpa, pacote
de 340g

UND

1200

2,02

UND

50

2,92

UND

100

2,91

UND

200

4,88

ÓLEO DE SOJA, em frasco plástico PET,
54 embalagem de 900ml, obtido de espécie vegetal;
isento de ranço e substâncias estranhas; validade
mínima 10 meses a contar da entrega.

UND

800

13,02

ÓREGANO SECO embalagem de 100 g, validade
55 de no mínimo 12 meses e data de embalamento
não superior a 30 dias.

UND

250

3,14

PÁPRICA DOCE - Feita de pimentão-doce
desidratado e moído, pó fino homogêneo, de
coloração vermelha, cor, cheiro e sabor próprio,
isento de materiais estranhos e a sua espécie,
56 acondicionado em saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e resistente, com
as informações sobre data de fabricação,
validade, CNPJ impressas na embalagem, pacote
100g 50g

UND

180

3,56

MOLHO INGLÊS, com aspectocor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas
e larvas, Íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente, limpo.A embalagem deverá
conter externamente os dados deidentificação e
51
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária em legislação vigente.Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto, embalagem pet com 150 ml.

MOLHO SHOYU, com aspectocor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas
e larvas, Íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente, limpo.A embalagem deverá
conter externamente os dados deidentificação e
52
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária em legislação vigente.Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto, embalagem pet com 150 ml.
Mostarda, tradicional, tendo tomate como terceiro
ingrediente, dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso
53 liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolução 12/78 da Comissão Nacional e
Padrões para Alimentos. Garrafa plástica 380400g
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146,00

291,00

976,00

10.416,00

785,00
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PREPARADO PARA CALDO Caixa c/ 6 unidades
c/ caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa e
de boa qualidade; constituído basicamente de
carne de boi desidratada, liofilizado sal, amido de
57 milho, gordura vegetal, condimentos, podendo
conter corante natural, apresentando-se livre de
matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em embalagem resistente e
atóxica. O produto deverá estar de acordo com a
NTA 70 (Decreto 12.342/78
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, tipo A
58 médio (escura), sabor carne, uma porção de 50g,
fornece 25g de proteína, gordura total 0g e
isoflavonoides 140g – embalagem de 400g.
QUEIJO RALADO, tipo parmesão, tradicional:
Embalagem pacote com mínimo 100 ml, Prazo de
59 validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS. O produto
devera ser registrado no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
SAL IODADO E REFINADO, produto contendo sal
e iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e
máxima de 15 mg de iodo por quilo de sal de
60 acordo com a legislação federal específica,
embalagem de 1 Kg REFINADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Não deve
apresentar sujidade, umidade, misturas
inadequadas ao produto.
SALSA DESIDRATADA - em flocos, deve ter
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos e a sua espécie,
61 acondicionado em saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e resistente, com
as informações sobre data de fabricação,
validade, CNPJ impressas na embalagem, pacote
8g
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO - pó para
62 preparo de bebidas enriquecido com vitaminas e
minerais, com fibra, hiperprotéico, hipercalórico,
sem sabor, isento de sacarose, zero glúten, lata
de 400g.
TAPIOCA GRANULADA - farinha de tapioca
granulada, para diluição em mingau. Sem açúcar,
63
em embalagem hermeticamente fechada,
transparente. Fabricada com condições
higiênicosanitárias satisfatórias pacote 500g
64 TEMPERO CASEIRO ALHO E SAL - Pasta de
alho e sal. UND 300G

UND

250

2,57

UND

300

7,70

UND

500

3,62

UND

300

1,51

UND

130

3,55

UND

50

56,44

UND

400

11,88

UND

200

4,52
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642,50

2.310,00

1.810,00

453,00

461,50

2.822,00

4.752,00
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TOMILHO SECO - erva da espécie Thymus
vulgaris, deve ter aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais estranhos e a sua
65 espécie, acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, com as informações sobre data de
fabricação, validade, CNPJ impressas na
embalagem, pacote 10g

UND

80

6,10

UND

180

7,63

UVA PASSAS, escura, sem semente, único
67 ingrediente uva passas, embalagem original com
no mínimo 200g

UND

100

5,45

VINAGRE DE MAÇÃ, data da validade de no
68 mínimo 3 meses a contar da data de entrega da
mercadoria, frasco 750ml.

UND

400

6,68

TRIGO PARA QUIBE - Embalagem de 500grs
validade mínima de 6 meses. Embalagem saco de
66 polietileno atóxico, soldado, resistente.
Identificação do produto, inclusive a classificação
e a marca, endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.

488,00

1.373,40

545,00

2.672,00
113.189,30

TOTAL LOTE 01
LOTE 02 - Não Perecíveis -Grãos e Derivados
Nº

1

2

DESCRIÇÃO

ACHOCOLATADO EM PÓ (cotação em 1Kg.
Fornecimento em pacotes em embalagens de
200g ou 300G) - Achocolatado em pó enriquecido
com vitaminas e minerais, instantâneo, composto
de cacau em pó, soro de leite, açúcar,
antioxidante ácido ascórbico, emulsificante lecitina
de soja, aromatizante, enriquecido com vitaminas
e minerais. Composição equivalente ou similar por
100g, 150kcal, 34g carboidratos, 1,4g de proteína,
1,2g de G. totais, 2g de fibras, 42mg de sódio,
300mg de cálcio, 4,2mg de ferro, 58mg de
magnésio, 0,72mg de Vit. B1, 0,78mg de Vit. B2,
9,6mg de Niacina, 0,78mg de Vit. B6, 1,44mcg de
Vit. B12, 3mg de Ac. Pantatênico, 18,0mcg de
Biotina. (Cotar preço no Kg, independente da
forma de embalagem solicitada).
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade,
sólido cristalino de sabor e odor característicos,
isento de aromas estranhos e contaminantes;
acondicionado em saco de polipropileno, em
pacote de 1 kg.

MARCA

UND

QTD

R$ Unit

KG

300

12,85

KG

2000

4,46
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3

4

5

6

7

8

9

Lençóis

ARROZ BRANCO, Tipo 1, longo, constituídos de
graus inteiros, isento de sujidades e materiais
estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade e peso líquido. Pct de 01 kg.

ARROZ INTEGRAL, Tipo I, classe longo fino, em
embalagem resistente, de plástico transparente,
100% natural (não precisa lavar nem escolher).
Com registro no Ministério da Agricultura, data de
fabricação e validade mínima de 8 meses, em
pacotes de 1kg
Arroz parbolizado, Tipo 1, longo, constituídos de
graus inteiros, isento de sujidades e materiais
estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade e peso líquido. Pct de 01 kg.

ARROZ VERMELHO, limpo, longo, grãos inteiros,
com teor de umidade máxima de 15%; isento de
sujidades e materiais estranhos; acondicionado
em saco plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da data da entrega, embalagem de 1 kg
Café torrado e moído embalado a vacúo
Embalagem contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagem pacote de 250g.

Chocolate - Chocolate, tipo: preto, apresentação:
pó, sabor: tradicional, característica adicional: 50
% cacau, embalagem 200g
FARINHA DE ARROZ FLOCADA (FLOCOS DE
ARROZ - TIPO FLOCÃO DE ARROZ) Produto
obtido do grão de arroz, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas ou parasitas, embalagem primária,
pacote de polietileno e atóxico, hermeticamente
fechado por termossoldagem. Pacotes de 500g.
Validade mínima: 06 meses

kg

1600

5,53

KG

200

6,53

KG

1000

2,29

kg

180

6,27

UND

2600

10,91

UND

400

18,79

KG

600

7,50

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SYGFPU7UQSCZVQ/I8TTN6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

8.848,00

1.306,00

2.290,00
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FARINHA DE MANDIOCA - Obtido pela ligeira
torração do grão de milho, de flocos íntegros,
previamente macerado, socado e peneirado; não
poderá estar rançoso ou úmido. Umidade máxima
10 de 14% p/p; com acidez máxima de 2% p/p e no
mínimo 6,0% de protídeos. Livre de sujidades,
materiais terrosos, parasitos e larvas. Embalagem
primária: plástica, indelével, atóxica, resistente,
termo soldada, de até 01 kg, não podendo ter no
produto qualquer tipo de etiqueta para
identificação de seu fabricante e/ou componentes.
FARINHA DE MILHO FLOCADA (FLOCOS DE
MILHO - FUBÁ TIPO FLOCÃO) Produto obtido do
grão de milho, fabricado a partir de matérias
11 primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas
ou parasitas, embalagem primária, pacote de
polietileno e atóxico, hermeticamente fechado por
termossoldagem. Pacotes de 500g. Validade
mínima: 06 meses
FARINHA DE TAPIOCA - farinha de tapioca fina,
unico ingrediente tapioca, em embalagem
12 transparente, hermeticamente fechada, contendo
CNPJ, data de fabricação e validade, pacote de
1kg
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM
FERMENTO - Obtido pela moagem,
exclusivamente do grão de trigo beneficiado, são
e limpo, livre de sujidades, materiais terrosos,
parasitos, larvas e em perfeito estado de
conservação. Deverá apresentar aspecto de pó
13 fino, cor branca, cheiro e odor próprio. Deverá
apresentar teor máximo de cinzas de 0,850%, teor
Máximo de umidade de 14% e teor de glúten seco
de no mínimo 6% p/p. Embalagem primária:
pesando 1kg, indelével, plástica, resistente e
atóxica, não podendo ter no produto qualquer tipo
de etiqueta para identificação de seu fabricante
e/ou componentes. Validade mínima 06 meses a
contar a data de entrega.
Farinha de trigo: PACOTES DE 1KG, COM
FERMENTO ADICIONADO, isenta de umidadee
14 sujidades, Contendo lote, validade e período de
fabricação , conforme exigências técnicas
sanitárias.
FEIJÃO CARIOQUINHA - Feijão tipo 1, grãos
inteiros, aspecto brilhoso e liso, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, com
15 umidade máxima de 15% (quinze por cento),
constituído de no mínimo 95% (noventa e cinco
por cento) de grãos íntegros. Grupo I, Feijão
Comum, Classe Cores. Embalagem em pacotes
de 1Kg
16 FEIJÃO FRADINHO, Tipo 1, selecionado, sem
gorgulho, embalagem de 500g ou 1Kg.

KG

1200

5,13

UND

1800

2,49

KG

600

8,25

KG

600

8,53

KG

600

9,00

KG

1600

11,71

KG

260

9,85
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4.482,00

4.950,00

5.118,00
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FEIJAO PRETO, tipo 1, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
17
data de fabricação, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou Resolução
vigente da Anvisa/MS, Embalagem com 01kg,

KG

300

10,12

TOTAL LOTE 2

3.036,00

117.168,60

LOTE 03 - Não Perecíveis - Biscoitos e Leites
Nº

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
BATATA PALHA - Embalagem pesando no
mínimo 500grs composição básica gordura
vegetal; sal refinado; sabor natural; palha;
pesando 500 gramas cada unidade; com validade
de 72 dias a partir da entrega; acondicionado em
saco filme laminado ou plástico atóxico reforçado.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA INTEGRAL,
primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de
trigo integral, açúcar, fibra de trigo, amido, gordura
vegetal, manteiga, açúcar invertido, farinha de
aveia, leite integral em pó, extrato de malte, sal,
fermentos químicos: bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de
soja, aromatizantes, melhorador de farinha
metabissulfito de sódio, acidulante ácido láctico.
Embalagem dupla, com procedência, informação
nutricional e registro impressos no rótulo. Validade
mínima 120 dias no momento da entrega. Pacote
de 400 gr.
BISCOITO DOCE tipo maisena, com os seguintes
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro
e acido fólico (vit. b9), açúcar, gordura vegetal
açúcar invertido, sal. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas são e limpas.
Será rejeitado biscoito mal cozido, queimados e
de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar quebradiço – embalagem
primaria em pacotes impermeáveis lacrados com
peso líquido de 400gr, tendo dupla embalagem.
BISCOITO INTEGRAL ÁGUA E SAL, deverá ser
obtido de matérias primas são e limpas. Serão
rejeitados biscoitos mal cozido, queimado e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar quebradiço – embalagem primaria em
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400G, tendo dupla embalagem.

UND

QTD

R$ Unit

und

600

16,44

UND

600

8,09

und

600

7,16

und

400

6,08
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7

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER
tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias
primas são e limpas. Serão rejeitados biscoitos
mal cozido, queimado e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar
quebradiço; embalagem primaria em pacotes
impermeáveis lacrados com peso líquido de
400G, tendo dupla embalagem.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR
CHOCOLATE OU LEITE, obtido pela mistura de
farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote
de 400 gramas.
LEITE CONDENSADO, tradicional, embalagem
integra, sem sujidade ou amasado, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolução 12/78 da Comissão
Nacional e Padrões para Alimentos. Embalagem
com 395g

8

LEITE DE COCO, padronizado de 9 a 11% de
gordura, embalagem garrafinha vidro ou pet de
200ml

9

LEITE DE COCO, padronizado de 9 a 11% de
gordura, embalagem garrafinha vidro ou pet de
500ml

LEITE DE SOJA, composto elaborado com grãos
de soja não transgênico, 0% lactose e 0%
colesterol, sem traços de leite e fonte de
proteínas, cálcio, zinco e vitaminas A, B2, B6,
10 B12, C, D, E e Ácido Fólico, sabor natural,
embalagem tetrapack que garanta a integridade
do produto e rótulo contendo a composição do
produto, cor, cheiro e sabor próprios, conforme
legislação vigente. Prazo de validade de 6 meses
após a data da entrega, em embalagem de 200gr.
LEITE DE VACA LONGA VIDA - Leite longa vida leite integral, por processamento UHT (ultra hight
temperature), com as seguintes características:
teor de gordura mínima de 3%. Acondicionada em
11 caixa cartonada e aluminizada (tetra brik aseptic),
embalagem de 01 litro. Validade mínima de 06
meses contados a partir do recebimento do
produto demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF e outras).

UND

800

5,42

UND

400

5,26

UND

600

7,30

400

3,85

UND

330

8,91

UND

30

46,61

LITRO

600

11,02
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LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para
12 alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados tendo o leite fluido
integral como unico igrediente, a composição de
26g de proteína e lipídios em uma porção de 100g
– embalagem pacote de 200g.
LEITE EM PO SEM LACTOSE, formula infantil
sem lactose para lactantes, Embalagem com
13 400g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS, registro no
Ministério da Saúde.
LEITE EM PÓ, desnatado,
com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
14 data de fabricação, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolução vigente da Anvisa/MS, registro no
Ministério da Saúde. Lata de 400g

UND

2000

10,73

UND

50

27,07

PCT

200

12,07

21.460,00

1.353,50

2.414,00

69.984,10

TOTAL LOTE 3

LOTE 04 - Não perecíveis sucos e doces
Nº

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO LIQUIDO CAIXINHA 200ML tipo
achocolatado em embalagem tetra park contendo 200
ml.
Bombons de chocolate sortido cx com 250 gramas
DOCES - Bala de Goma de Fruta, sortida, com goma de
amido. Sabores abacaxi, laranja, limão, morango e uva,
coloridas artificialmente. Embalagem primária:
envoltório de plástico com 900gr á 1kg. Embalagem
secundária: caixas ou fard

DOCES - Bala sortida, sabores diversos, mastigável, de
4g a 5g unidade. Embalagem primária: envoltório de
plástico. Embalagem secundária: pacote com no
mínimo 600gr. Prazo mínimo de validade: 6 mese
PIRULITO - sabores sortidos - PIRULITO - sabores
sortidos, acondicionados em embalagem de 600g.
Rótulo com informação nutricional, data de validade e
lote

MARCA

UND

QTD

R$ Unit

UND

1200

2,01

cx

200

12,82

kg

60

12,78

R$ Total

2.412,00
2.564,00

766,80

kg

60

9,44
566,40

kg

60

9,64
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6

SUCOS - Suco De Caixinha Pronto, Sabores Variados,
Embalagem Com 200Ml Tetra Pack, Hermeticamente
Vedada E Resistente, Com Canudo Devidamente
Embalado E Fixado À Caixa Do Suco, Constando Na
Embalagem Os Seguintes Ingredientes Na Ordem
Descrita, Água, Polpa, Açúcar e Demais componentes

UND

1200

2,25

2.700,00

TOTAL LOTE 4
VALOR TOAL ESTIMATIVO

9.587,60
R$

309.929,60

4.

CLASSIFICAÇÃO DAS AQUISIÇÕES:
4.1.
A teor do descrito no Parágrafo Único, do Artigo 1° da Lei n° 10.520, o objeto
descrito acima se enquadra como bens/serviços de natureza comum em vista da possibilidade
de definição objetiva dos padrões de desempenho e de qualidade, conforme prática usual no
mercado.
4.2.
A aquisição dos bens não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

5.

FORMA ENTREGA DOS BENS, DOS PRAZOS PARA ENTREGA E DE VIGÊNCIA:
5.1.
Os bens serão entregues conforme discriminado abaixo:
5.1.1.
PARCELADAMENTE e impreterivelmente, no prazo de até 05 (cinco) DIAS ÚTEIS,
contados do recebimento da ordem de fornecimento
5.1.2.
Os bens deverão ser entregues no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de
Lençóis, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 16:00 horas, de segunda a sextafeira (dias úteis);
5.1.3.
As ordens de fornecimento serão emitidas pelos servidores do setor de compras
responsáveis pela emissão das requisições e pelo recebimento dos produtos;
5.1.4.
Inexiste quantitativo mínimo para ser requisitado o fornecimento, essencialmente
considerando a necessidade/demanda que sofre variações conforme a demanda do serviço
público especializado e diante do sistema de registro de preço adotado.
5.2.
As entregar dos materiais frutos dos objetos ora licitados serão de responsabilidade
da empresa contratada, devendo ser incluídos todos os eventuais custos indiretos, tais como
transporte, carga e descarga dos bens e alimentação dos prepostos;
5.3.
Substituir NO PRAZO estipulados pelo fiscal (regra geral no prazo de até 03 dias) do
contrato os produtos que não estiverem em condições de uso, deteriorados, sem qualquer
ônus para o Município.

6.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS:
6.1.
Os bens deverão ser entregues com base nos parâmetros mínimos estabelecidos
neste termo, sendo a qualidade avaliada pelo setor técnico utilizando conhecimentos técnicos e
a prática usual no mercado.
6.2.
A empresa contratada deverá ser obrigar a entregar os bens, conforme especificação
acima e nos termos da ordem de fornecimento emitida;
6.3.
Fornecer os produtos sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo inicial estipulado na data de fabricação;
6.4.
Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar disponíveis para início do
fornecimento a partir da data de assinatura da futura ata de registro de preço;
6.5.
Fornecer bens de qualidade, que atendam às necessidades da contratante;
6.6.
Cumprir e fazer cumprir as normas de aquisição e as cláusulas contratuais;
6.7.
Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário,
aos equipamentos, bem como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista,
social e tributária;
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6.8.
Zelar pelas condições plenas de segurança, na forma prescrita pelas normais legais
técnicas específicas;
6.9.
Indicar preposto e responsável técnico, aceito pela Administração, para representálos fornecimento dos bens, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666;
6.10.
Responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados ao Município ou a
terceiro, comprometendo-se a acatar as Leis e Regulamentos, quer existentes, quer futuros;
6.11.
Observar todas as normas gerais técnicas; arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à
CONTRATANTE.
7.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
7.1.
As empresas licitantes devem declarar que possuem o pleno conhecimento das
condições necessárias para a entrega dos bens;
7.2.
Está apta para licitar e contratar com a administração pública;
7.3.
Não ter sido declarado inidôneo;
7.4.
Habilitação jurídica;
7.5.
Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 29 da
Lei n° 8.666;
7.6.
Comprovação de regularidade econômico-financeira:
7.6.1.
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL (documentos essenciais – termo de abertura, termo de encerramento,
balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício – DRE), já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,
NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO
ACÓRDÃO 1999/2014 – PLENÁRIO e da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020;
7.6.1.1. NÃO será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação
do balanço patrimonial e demonstrativos contábeis na participação de licitações exclusivas ou
nas cotas reservadas; sendo exigida a apresentação caso estas participem dos grupos/lotes de
participação ampla.
7.6.1.2. NÃO será exigido o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
Microempreendedor Individual, com fundamento no art. 68 da Lei Complementar nº 123 de
2006 que considera aquele pequeno empresário, em conjunto com o disposto no § 2º do art.
1.179 do Código Civil que dispensa a elaboração dos citados documentos.
7.6.2.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU
LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da
data da sua apresentação; e
7.7.
Comprovação de qualificação técnica:
7.7.1.
ALVARÁ emitido por órgão público da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, com prazo de
validade vigente, ou documento oficial emitido por órgão público competente dispensando o
LICITANTE dessa exigência;
7.7.2.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação
de ATESTADOS fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
7.7.2.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um
ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo
inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato.

8.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
8.1.
As comunicações entre as empresas licitadas/contratadas e está Prefeitura serão
preferencialmente eletrônicas (e-mail) e de forma suplementar através de forma postal e, em
caso de impossibilidade, através de publicações no Diário Oficial deste Município.
8.2.
Os pagamentos serão realizados após recebimento dos bens, acompanhado da nota
fiscal e do boletim de medição ou termo de recebimento provisório devidamente assinado pelo
setor competente, no prazo de até 30 (trinta) dias após o cumprimento destas formalidades.
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8.3.
Se houver a constatação de algum vício oculto no objeto ou de um vício aparente
dentro do prazo de garantia mínima de 90 (noventa) dias após o recebimento definitivo, a
contratada será notificada para sanear os defeitos no prazo fixado pelo fiscal do contrato; em
caso de descumprimento do prazo ficará sujeira as sanções previas neste termo e à multa de
até 20% (vinte por cento) do valor total contrato, independente da obrigação de glosar o
eventual valor percebido pelo objeto.
9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3.
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção;
9.4.
Pagar à Contratada o valor resultante da entrega dos bens, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.5.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, no que couber, em conformidade com os ditames legais.

10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1.
Entrega o objeto conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;
10.2.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.4.
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o
caso;
10.5.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a entrega do objeto;
10.6.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
10.7.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
10.8.
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de
função;
10.9.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
entrega do objeto;
10.10. 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;
10.11.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.12.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
10.13.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
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proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.

DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1.
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

12.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA:
12.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

13.

O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
13.1.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Artigos 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993.
13.2.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da entrega do objeto e do contrato.
13.3.
A verificação da adequação da entrega do objeto deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
13.4.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle.
13.5.
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
instrumento para aferição da qualidade dos produtos entregues, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:
13.5.1.
Deixar de entregar, ou não entregar os bens com qualidade mínima exigida
as atividades contratadas; ou
13.5.2.
Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.6.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer
à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.7.
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade dos produtos do
objeto entregue.
13.8.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade dos produtos entregues.
13.9.
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle do prestador.
13.10.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da entrega do objeto
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
13.11.
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade dos produtos
entregues.
13.12.
O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na entrega do objeto, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.13.
A conformidade dos produtos a serem entregues deverá ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
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estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades
e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.14.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.15.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.16.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, 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 Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:
14.1.
Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência
e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise
e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que
julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
14.2.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
14.3.
Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue,
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
14.4.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.
14.5.
O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da entregue do objeto, será
realizado pelo gestor do contrato.
14.6.
O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções.
14.7.
O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
produtos entregues, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base em instrumento de medição de resultado.
14.8.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

15.

PERIODO DE VIGÊNCIA:
15.1.
O objeto ora definido poderá ser contratado/executado dentro da vigência de até 12
(doze) meses.

16.

DAS SANÇÕES:
16.1.
A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório:
16.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
16.1.2. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de
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descumprimento das cláusulas do presente Edital ou do contrato dele proveniente;
16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
16.2.
As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com
a do subitem 16.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
16.3.
O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora 20% (vinte
por cento) nos seguintes percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste
Edital:
16.3.1. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) de até 5 (cinco) dias corridos sujeitará à penalidade de multa de
até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
16.3.2. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias corridos
sujeitará à penalidade de multa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) até 4% (quatro por
cento) do valor total do contrato; e
16.3.3. O atraso na entrega dos produtos ou a sua entrega irregular (faltando produtos,
quantitativo insuficiente, etc.) em período superior à 10 (dez) dias corridos sujeitará à
penalidade de multa de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) do valor total do contrato,
sendo acrescido o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total do
contrato por cada dia de atraso superior ao 11º (décimo primeiro) dia corrido de atraso, limitado
ao percentual total de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
16.4.
Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou
der causa ao seu cancelamento: multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da proposta.
Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados no Diário Oficial do
Município.
16.5.
As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério do departamento Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
16.6.
Caso o valor da multa seja superior ao eventual valor da garantia prestada, A
CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
16.7.
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato.
16.8.
Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias da abertura de vistas.
16.9.
Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
17. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O custo estimado da contratação será de R$ 309.929,60 (Trezentos e nove mil novecentos e vinte e
nove reais e sessenta centavos).
17.1.
Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto do
contrato ficarão por indicação do setor contábil, no momento da contratação.
18.

OUTRAS PRESCRIÇÕES:
18.1.
Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir,
todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:
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18.2.
Não será aceito o objeto em desacordo com as especificações constantes do
presente Termo de Referência;
18.3.
Prazos de validade da proposta não deverão ser inferiores a 60 (sessenta) dias a
contar da data de abertura das propostas de preço.
19.

ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
19.1. Setor de Licitações, situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Lençóis, Rua Nossa
Senhora da Vitória, s/n Centro, Lençóis – Bahia; e-mail: licitacaopmlencois@gmail.com ou
pelo telefone: (75) 3334-1121.

20.

DO TIPO:
20.1.
Menor Preço.

21.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1.
Vale salientar que a participação de qualquer empresa no processo implica a
aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições
impostas no Edital em obediência a Lei 8.666/93.

Katiuskariza Damasceno Teles
Secretária de Administração

Felipe Sá Dourado Santos
Secretário de Cultura

Rosy Mary Sampaio Baracho
Secretária de Assistência Social

Bruna Najara Oliveira Santos
Secretária de Saúde

Sibélia Neves Viana
Secretária de Educação

Maurício Alves Lima
Secretário Municipal de Agricultura e Reforma Agrária

Raimundo Jose Bastos Baracho Filho
Secretário de Meio Ambiente

Laura Christina Pinheiro Garcia
Secretária de Turismo

Alan Mourthe
Secretário De Obras E Serviços Públicos

Maurício Ribeiro de Carvalho
Secretário de Finanças
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ANEXO II - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
(Papel timbrado da empresa)

Licitação PP .../2021 - Modalidade: Pregão Presencial
TIPO: Menor Preço - Sessão Pública: ..../.../2021, às ............(...................) horas.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Razão Social: _______________________________________
CNPJ: _____________________________________________
Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) (

)

Endereço: _________________________________
Bairro: ___________ Cidade: ____________________ CEP: ___________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ E-mail: ____________________
Banco: ____________ Conta Bancária: ________________ N.º Agência: ________________
PLANILHA MODELO DO ANEXO I
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição PARCELADA de gêneros alimentícios diversos
(não perecíveis) para atender às necessidades das secretarias municipais de Lençóis/BA.
LOTE 01 - Não Perecíveis Diversos
Nº

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

AÇAFRÃO DA TERRA- produzido a partir do
açafrão da terra, pó fino, homogênio, amarelado
ao alaranjado, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais estranhos e a sua
espécie, acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, com as informações sobre data de
fabricação, validade, CNPJ impressas na
embalagem, pacote 100g
ADOÇANTE, dietético, liquido 100 ml, com data
de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
AMEIXA SECA - embalagem integra, limpa, sem
sinais de estufamento por gases, peso liquido
150g, validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.
AMIDO DE MILHO produto amiláceo Extraído do
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas isenta de matérias terrosas e parasitas,
não podendo está úmidas, fermentados ou
rançosos. Sob a forma de pó - embalagem de 200
gramas
AVEIA, em flocos finos 100% natural, sem aditivos
ou conservantes. Embalagem 200g, com prazo de
validade,
registro
ou
notificação
na
Anvisa/Ministério da Saúde.

MARCA

UND

QTD

UND

280

UND

100

UND

200

UND

240

UND

280

R$ Unit
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6

7

8

9

AZEITE DE DENDÊ, puro, acidez máxima de 5g
de ácido oleico/ 100g. Embalagem com 200 ml,
Prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS.
O produto devera ser registrado no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGE, oliva, puro,
naturalmente sem colesterol, acidez máxima
0,5%, embalagem escura, com 500 ml, Prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS. O produto
devera ser registrado no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
AZEITONA, verde, com caroço, em conserva.
Embalagem contendo 200 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo a Resolução 13/77 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
CAMARÃO SECO, apresentação com casca,
tamanho médio, em saco plástico atóxico,
Acondicionado em embalagens plásticas que
devem apresentar rótulo com as devidas
especificações do produto, rótulo com
identificação da empresa e registro no SIF. Prazo
de validade mínimo de 3 meses a partir da data
de entrega

10 CANELA EM CASCA/PAU - Canela em casca
(pau), seca e de boa qualidade, pacote de 50gr
CANELA EM PÓ - Canela; em pó fina
homogênea; obtida da casca de espécimes
11 vegetais genuínos; grãos sãos e limpos; de
coloração pardo amarelada ou marrom claro; com
aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de
sujidades e materiais estranhos a sua espécie,
acodicionada em pote de 30g
CATCHUP, tradicional, tendo tomate como
primeiro ingrediente, dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
12 peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolução 12/78 da Comissão Nacional e
Padrões para Alimentos. Garrafa plástica 380400g
CEREAL INANTIL MULTICEREAIS, alimento a
base de flocos de cereais, pré cozido, adicionado
de vitaminas e sais minerais, onde a embalagem
13 deve apresentar: o peso do produto, composição
nutricional, registro no SIF, modo de preparo,
prazo de validade com data de fabricação,
condições físicas inalteradas, sem amassados,
oxidação, e em embalagem de 230g

UND

80

und

200

und

400

KG

50

UND

60

UND

100

UND

400

UND

60
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CHÁ DE BOLDO - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
14 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês
CHÁ DE CAMOMILA - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
15 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês
CHÁ DE CAPIM LIMÃO - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
16 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês
CHÁ DE ERVA CIDREIRA - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
17 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês
CHÁ DE ERVA DOCE - Isento de Sujidades,
Fragmentos de Insetos e Outros Materiais
18 Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual
plastica; Embalagem Secundaria Caixa de Papel
cartão; Com validade mínima de 14 Meses, cx c/
10 sachês

COCO RALADO - Coco ralado, sem açúcar,
obtidos de amêndoas de coco puro, parcialmente
desidratado por processo tecnológico adequado,
com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre
35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e
19
ranço; em embalagem apropriada; e suas
condições deverão estar de acordo com resolução
272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores. Deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricional e específicas no
respectivo Regulamento Técnico, quando for o
caso. Pacotes de 100g
COLORÍFICO EM PÓ - corante a base de
urucum, pó fino homogêneo, obtido de frutos
maduros de urucum, limpos, dessecados e
moídos, de coloração amarela, com aspecto, cor,
20 cheiro e sabor próprio, isento de materiais
estranhos e a sua espécie, acondicionado em
saco plástico transparente e atóxico,
hermeticamente vedado e resistente, com as
informações sobre data de fabricação, validade,
CNPJ impressas na embalagem, pacote 100g

UND

80

UND

80

UND

80

UND

80

UND

80

UND

300

UND

300
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COMINHO EM PÓ - obtido a partir do fruto da
espécie vegetal Cuminun Cyminum L, pó fino,
homogênio, amarelado ao alaranjado, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de
21 materiais estranhos e a sua espécie,
acondicionado em saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e resistente, com
as informações sobre data de fabricação,
validade, CNPJ impressas na embalagem, pacote
50g

UND

300

UND

600

CRAVO DA ÍNDIA (PCT 15G) - Sementes de
23 cravo-da-índia, seca e de boa qualidade,
emalagem integra, sem grampos, deve conter
data de fabricação e validade

UND

80

CREME DE LEITE - Apresentando teor de materia
24 gorda Mínima de 25%, com validade minima de 5
meses na data da entrega; embalado em caixa
cartonada aluminizada de 200g

UND

400

UND

300

UND

60

UND

400

UND

800

CONCENTRADO DE FRUTA PARA SUCO, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
22 Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado,
não fermentado, não alcoólico, embalagem com
500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.

CREME DE MILHO VERMELHO (tipo tabajara)
extra fino, produto natural, sem aditivos quimicos,
sem glúten e sem lactose, composição 100%
25 milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas ou parasitas,
embalagem primária, pacote de polietileno e
atóxico, hermeticamente fechado por
termossoldagem. Pacotes de 500g. Validade
mínima: 06 meses
ERVAS FINAS, flocos seco, composto por
alecrim,tomilho,manjericão,manjerona,estragão,
26 segurelha, salsa, salvia,oregano; acondicionado
em saco plástico transparente e atóxico,
hermeticamente vedado e resistente, com as
informações sobre data de fabricação, validade,
CNPJ impressas na embalagem, pacote 40g
ERVILHA VERDE EM CONSERVA; simples;
graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e
27 coloração uniformes; acondicionado em saco,
com validade minima de 16 meses a contar da
data da entrega; devendo ser considerado como
peso liquido o produto drenado 170kg.
EXTRATO DE TOMATE – deve conter em
ingrediente Tomate, açúcar e sal,
respectivamente; aspecto de massa
28
homogeneizada, Isento de sujidades e
fermentações, cor, cheiro e sabor característico,
embalagem 340 g
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FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ- em
embalagem de 10gr; contendo o número de
registro em órgão competente, o modo de
29
conservação e os Ingredientes. Apresentar
validade superior a 3 (três) meses a partir da data
de entrega.

UND

600

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Fermento em pó
30 químico, para bolo, lata de 250 g, validade de no
mínimo 8 meses a contar a data de entrega

UND

300

UND

200

UND

70

UND

460

UND

200

UND

500

UND

360

UND

1200

31

FOLHA DE LOURO, em folha seco, obtido de
espécimes vegetais genuínos, folhas sãs, limpos
e secos, de coloração verde pardacenta, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos a sua espécie, pacote de 04gr

FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, Formula
infantil para lactentes de 0 a 6 meses com
proteínas lácteas, adicionada de prebióticos, óleos
32 vegetais enriquecida com vitaminas, nucleotídeos,
minerais, ferro e outros oligoelementos,
atendendo as recomendações do
CodexAlimentarius FAO/OMS, lata de 400gr, com
no minimo 10 meses a contar a data de entrega.
GELATINA
EM
PÓ,
sabores
variados:
Embalagem com 35g, com dados de identificação
33 do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e atender as Normas e/ou
Resolução Vigente da Anvisa/MS.

GOIABADA, de corte, primeiro ingrediente goiaba
ou polpa de goiaba, com conscistência firme para
34 corte, isento de sujidades, parasitas e larvas, em
embalagem de 300g, embalagem primária, pacote
de polietileno e atóxico. Com rótulo apresentando
informações nutricionais, lote, ingredientes,
procedência, data de fabricação e validade.
Validade minima de 06meses
MACARRÃO PARAFUSO, massa de sêmola com
ovos, embalagem de 500 gramas, íntegra, sem
35
perfurações, e original da indústria. Ingredientes:
farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem
conservado, não triturado pelo manuseio
MACARRÃO TIPO AVE MARIA com ovos
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas
36
sãs e limpas isentas de materiais terrosos,
parasitos e larvas. Não poderá este fermentada
ou rançosa, embalagem de 500 g
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº 8 com ovos
deverão ser fabricadas a partir de matérias primas
37
sãs e limpas isentas de materiais terrosos,
parasitos e larvas. Não poderá estar fermentada
ou rançosa, embalagem de 500 gr.
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MAIONESE - produzida a partir de ovo
38 pasteurizado, sem corante e aromas artificiais,
pote de 250g, validade de no mínimo 8 meses a
contar a data de entrega.

UND

600

UND

1200

UND

80

UND

400

UND

100

UND

30

UND

200

UND

200

UND

600

MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE,
47 ingrediente: farinha de trigo (enriquecida com ferro
e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos 400 - 450G

UND

300

MISTURA PARA BOLO SABOR COCO,
48 ingrediente: farinha de trigo (enriquecida com ferro
e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos 400 - 450G

UND

300

MARGARINA VEGETAL composta por óleos
vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite
desnatado reconstituído pasteurizado, sal (0,6%),
39 vitamina a, estabilizantes leticina de soja e mono
e diglicerídeos, antioxidantes bht e edta, ácido
lático, acidulante ácido cítrico, conservador
benzoato de sódio, corante betacaroteno e
aromatizante artificial. pacote 250 g.
40 Margarina vegetal tipo becel, pote 250g
MASSA PRONTA PARA VATAPÁ, embalagem de
41 500g, devendo constar data de fabricação e prazo
de validade no mínimo doze meses.
MASSA SEMOLA PARA LASANHA, pacote
42 500g, Isenta de sujidades, tempo de cozimento
10-12min
MEL DE ABELHA,mel de abelha natural puro,
prensado, sem conservantes e aditivos, prazo de
validade de 1 ano, aplicação para alimentação
humana, em bisnaga de 250 a 300ml, contendo
43 as informações de data da fabricação e/ou
validade e lote de forma indelével (resolução RDC
nº 259 da vigilância sanitária), atender todas as
exigências apresentadas nas descrições, deverá
também conter a composição nutricional do
produto.

44

MILHO PARA CANJICA TIPO 1 De cor branca,
produto dos grãos de milho provenientes da
espécie ZeaMays,L, de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades,
parasitos e larvas. 500g

45 MILHO PARA PIPOCA, selecionado, tipo 1,
pacote 500g
MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; graos
inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloração
46 uniformes; acondicionado em saco, com validade
minima de 16 meses a contar da data da entrega;
devendo ser considerado como peso liquido o
produto drenado 170G
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MISTURA PARA BOLO SABOR FESTA,
49 ingrediente: farinha de trigo (enriquecida com ferro
e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal refinado,
estabilizantes e aromas permitidos 400 - 450G

UND

300

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - produzida
50 de tomates frescos, isenta de glutamato
monossódico, embalagem integra e limpa, pacote
de 340g

UND

1200

UND

50

UND

100

UND

200

ÓLEO DE SOJA, em frasco plástico PET,
54 embalagem de 900ml, obtido de espécie vegetal;
isento de ranço e substâncias estranhas; validade
mínima 10 meses a contar da entrega.

UND

800

ÓREGANO SECO embalagem de 100 g, validade
55 de no mínimo 12 meses e data de embalamento
não superior a 30 dias.

UND

250

PÁPRICA DOCE - Feita de pimentão-doce
desidratado e moído, pó fino homogêneo, de
coloração vermelha, cor, cheiro e sabor próprio,
isento de materiais estranhos e a sua espécie,
56 acondicionado em saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e resistente, com
as informações sobre data de fabricação,
validade, CNPJ impressas na embalagem, pacote
100g 50g

UND

180

MOLHO INGLÊS, com aspectocor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas
e larvas, Íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente, limpo.A embalagem deverá
conter externamente os dados deidentificação e
51
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária em legislação vigente.Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto, embalagem pet com 150 ml.

MOLHO SHOYU, com aspectocor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas
e larvas, Íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente, limpo.A embalagem deverá
conter externamente os dados deidentificação e
52
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária em legislação vigente.Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto, embalagem pet com 150 ml.
Mostarda, tradicional, tendo tomate como terceiro
ingrediente, dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso
53 liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolução 12/78 da Comissão Nacional e
Padrões para Alimentos. Garrafa plástica 380400g
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PREPARADO PARA CALDO Caixa c/ 6 unidades
c/ caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa e
de boa qualidade; constituído basicamente de
carne de boi desidratada, liofilizado sal, amido de
57 milho, gordura vegetal, condimentos, podendo
conter corante natural, apresentando-se livre de
matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em embalagem resistente e
atóxica. O produto deverá estar de acordo com a
NTA 70 (Decreto 12.342/78
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, tipo A
58 médio (escura), sabor carne, uma porção de 50g,
fornece 25g de proteína, gordura total 0g e
isoflavonoides 140g – embalagem de 400g.
QUEIJO RALADO, tipo parmesão, tradicional:
Embalagem pacote com mínimo 100 ml, Prazo de
59 validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS. O produto
devera ser registrado no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
SAL IODADO E REFINADO, produto contendo sal
e iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e
máxima de 15 mg de iodo por quilo de sal de
60 acordo com a legislação federal específica,
embalagem de 1 Kg REFINADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Não deve
apresentar sujidade, umidade, misturas
inadequadas ao produto.
SALSA DESIDRATADA - em flocos, deve ter
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos e a sua espécie,
61 acondicionado em saco plástico transparente e
atóxico, hermeticamente vedado e resistente, com
as informações sobre data de fabricação,
validade, CNPJ impressas na embalagem, pacote
8g
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO - pó para
62 preparo de bebidas enriquecido com vitaminas e
minerais, com fibra, hiperprotéico, hipercalórico,
sem sabor, isento de sacarose, zero glúten, lata
de 400g.
TAPIOCA GRANULADA - farinha de tapioca
granulada, para diluição em mingau. Sem açúcar,
63
em embalagem hermeticamente fechada,
transparente. Fabricada com condições
higiênicosanitárias satisfatórias pacote 500g
64 TEMPERO CASEIRO ALHO E SAL - Pasta de
alho e sal. UND 300G

UND

250

UND

300

UND

500

UND

300

UND

130

UND

50

UND

400

UND

200
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TOMILHO SECO - erva da espécie Thymus
vulgaris, deve ter aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais estranhos e a sua
65 espécie, acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, com as informações sobre data de
fabricação, validade, CNPJ impressas na
embalagem, pacote 10g

UND

80

UND

180

UVA PASSAS, escura, sem semente, único
67 ingrediente uva passas, embalagem original com
no mínimo 200g

UND

100

VINAGRE DE MAÇÃ, data da validade de no
68 mínimo 3 meses a contar da data de entrega da
mercadoria, frasco 750ml.

UND

400

UND

QTD

KG

300

KG

2000

TRIGO PARA QUIBE - Embalagem de 500grs
validade mínima de 6 meses. Embalagem saco de
66 polietileno atóxico, soldado, resistente.
Identificação do produto, inclusive a classificação
e a marca, endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.

TOTAL LOTE 01
LOTE 02 - Não Perecíveis -Grãos e Derivados
Nº

1

2

DESCRIÇÃO

ACHOCOLATADO EM PÓ (cotação em 1Kg.
Fornecimento em pacotes em embalagens de
200g ou 300G) - Achocolatado em pó enriquecido
com vitaminas e minerais, instantâneo, composto
de cacau em pó, soro de leite, açúcar,
antioxidante ácido ascórbico, emulsificante lecitina
de soja, aromatizante, enriquecido com vitaminas
e minerais. Composição equivalente ou similar por
100g, 150kcal, 34g carboidratos, 1,4g de proteína,
1,2g de G. totais, 2g de fibras, 42mg de sódio,
300mg de cálcio, 4,2mg de ferro, 58mg de
magnésio, 0,72mg de Vit. B1, 0,78mg de Vit. B2,
9,6mg de Niacina, 0,78mg de Vit. B6, 1,44mcg de
Vit. B12, 3mg de Ac. Pantatênico, 18,0mcg de
Biotina. (Cotar preço no Kg, independente da
forma de embalagem solicitada).
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade,
sólido cristalino de sabor e odor característicos,
isento de aromas estranhos e contaminantes;
acondicionado em saco de polipropileno, em
pacote de 1 kg.

MARCA

R$ Unit
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3

4

5

6

7

8

9

ARROZ BRANCO, Tipo 1, longo, constituídos de
graus inteiros, isento de sujidades e materiais
estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade e peso líquido. Pct de 01 kg.

ARROZ INTEGRAL, Tipo I, classe longo fino, em
embalagem resistente, de plástico transparente,
100% natural (não precisa lavar nem escolher).
Com registro no Ministério da Agricultura, data de
fabricação e validade mínima de 8 meses, em
pacotes de 1kg
Arroz parbolizado, Tipo 1, longo, constituídos de
graus inteiros, isento de sujidades e materiais
estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade e peso líquido. Pct de 01 kg.

ARROZ VERMELHO, limpo, longo, grãos inteiros,
com teor de umidade máxima de 15%; isento de
sujidades e materiais estranhos; acondicionado
em saco plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da data da entrega, embalagem de 1 kg
Café torrado e moído embalado a vacúo
Embalagem contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagem pacote de 250g.

Chocolate - Chocolate, tipo: preto, apresentação:
pó, sabor: tradicional, característica adicional: 50
% cacau, embalagem 200g
FARINHA DE ARROZ FLOCADA (FLOCOS DE
ARROZ - TIPO FLOCÃO DE ARROZ) Produto
obtido do grão de arroz, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas ou parasitas, embalagem primária,
pacote de polietileno e atóxico, hermeticamente
fechado por termossoldagem. Pacotes de 500g.
Validade mínima: 06 meses

kg

1600

KG

200

KG

1000

kg

180

UND

2600

UND

400

KG

600
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FARINHA DE MANDIOCA - Obtido pela ligeira
torração do grão de milho, de flocos íntegros,
previamente macerado, socado e peneirado; não
poderá estar rançoso ou úmido. Umidade máxima
10 de 14% p/p; com acidez máxima de 2% p/p e no
mínimo 6,0% de protídeos. Livre de sujidades,
materiais terrosos, parasitos e larvas. Embalagem
primária: plástica, indelével, atóxica, resistente,
termo soldada, de até 01 kg, não podendo ter no
produto qualquer tipo de etiqueta para
identificação de seu fabricante e/ou componentes.
FARINHA DE MILHO FLOCADA (FLOCOS DE
MILHO - FUBÁ TIPO FLOCÃO) Produto obtido do
grão de milho, fabricado a partir de matérias
11 primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas
ou parasitas, embalagem primária, pacote de
polietileno e atóxico, hermeticamente fechado por
termossoldagem. Pacotes de 500g. Validade
mínima: 06 meses
FARINHA DE TAPIOCA - farinha de tapioca fina,
unico ingrediente tapioca, em embalagem
12 transparente, hermeticamente fechada, contendo
CNPJ, data de fabricação e validade, pacote de
1kg
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM
FERMENTO - Obtido pela moagem,
exclusivamente do grão de trigo beneficiado, são
e limpo, livre de sujidades, materiais terrosos,
parasitos, larvas e em perfeito estado de
conservação. Deverá apresentar aspecto de pó
13 fino, cor branca, cheiro e odor próprio. Deverá
apresentar teor máximo de cinzas de 0,850%, teor
Máximo de umidade de 14% e teor de glúten seco
de no mínimo 6% p/p. Embalagem primária:
pesando 1kg, indelével, plástica, resistente e
atóxica, não podendo ter no produto qualquer tipo
de etiqueta para identificação de seu fabricante
e/ou componentes. Validade mínima 06 meses a
contar a data de entrega.
Farinha de trigo: PACOTES DE 1KG, COM
FERMENTO ADICIONADO, isenta de umidadee
14 sujidades, Contendo lote, validade e período de
fabricação , conforme exigências técnicas
sanitárias.
FEIJÃO CARIOQUINHA - Feijão tipo 1, grãos
inteiros, aspecto brilhoso e liso, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, com
15 umidade máxima de 15% (quinze por cento),
constituído de no mínimo 95% (noventa e cinco
por cento) de grãos íntegros. Grupo I, Feijão
Comum, Classe Cores. Embalagem em pacotes
de 1Kg
16 FEIJÃO FRADINHO, Tipo 1, selecionado, sem
gorgulho, embalagem de 500g ou 1Kg.

KG

1200

UND

1800

KG

600

KG

600

KG

600

KG

1600

KG

260
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FEIJAO PRETO, tipo 1, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
17
data de fabricação, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou Resolução
vigente da Anvisa/MS, Embalagem com 01kg,

KG

300

UND

QTD

und

600

UND

600

und

600

und

400

TOTAL LOTE 2
LOTE 03 - Não Perecíveis - Biscoitos e Leites
Nº

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
BATATA PALHA - Embalagem pesando no
mínimo 500grs composição básica gordura
vegetal; sal refinado; sabor natural; palha;
pesando 500 gramas cada unidade; com validade
de 72 dias a partir da entrega; acondicionado em
saco filme laminado ou plástico atóxico reforçado.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA INTEGRAL,
primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de
trigo integral, açúcar, fibra de trigo, amido, gordura
vegetal, manteiga, açúcar invertido, farinha de
aveia, leite integral em pó, extrato de malte, sal,
fermentos químicos: bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de
soja, aromatizantes, melhorador de farinha
metabissulfito de sódio, acidulante ácido láctico.
Embalagem dupla, com procedência, informação
nutricional e registro impressos no rótulo. Validade
mínima 120 dias no momento da entrega. Pacote
de 400 gr.
BISCOITO DOCE tipo maisena, com os seguintes
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro
e acido fólico (vit. b9), açúcar, gordura vegetal
açúcar invertido, sal. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas são e limpas.
Será rejeitado biscoito mal cozido, queimados e
de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar quebradiço – embalagem
primaria em pacotes impermeáveis lacrados com
peso líquido de 400gr, tendo dupla embalagem.
BISCOITO INTEGRAL ÁGUA E SAL, deverá ser
obtido de matérias primas são e limpas. Serão
rejeitados biscoitos mal cozido, queimado e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar quebradiço – embalagem primaria em
pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400G, tendo dupla embalagem.

R$ Unit
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BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER
tipo cream cracker, deverá ser obtido de matérias
primas são e limpas. Serão rejeitados biscoitos
mal cozido, queimado e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar
quebradiço; embalagem primaria em pacotes
impermeáveis lacrados com peso líquido de
400G, tendo dupla embalagem.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR
CHOCOLATE OU LEITE, obtido pela mistura de
farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote
de 400 gramas.
LEITE CONDENSADO, tradicional, embalagem
integra, sem sujidade ou amasado, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resolução 12/78 da Comissão
Nacional e Padrões para Alimentos. Embalagem
com 395g

8

LEITE DE COCO, padronizado de 9 a 11% de
gordura, embalagem garrafinha vidro ou pet de
200ml

9

LEITE DE COCO, padronizado de 9 a 11% de
gordura, embalagem garrafinha vidro ou pet de
500ml

LEITE DE SOJA, composto elaborado com grãos
de soja não transgênico, 0% lactose e 0%
colesterol, sem traços de leite e fonte de
proteínas, cálcio, zinco e vitaminas A, B2, B6,
10 B12, C, D, E e Ácido Fólico, sabor natural,
embalagem tetrapack que garanta a integridade
do produto e rótulo contendo a composição do
produto, cor, cheiro e sabor próprios, conforme
legislação vigente. Prazo de validade de 6 meses
após a data da entrega, em embalagem de 200gr.
LEITE DE VACA LONGA VIDA - Leite longa vida leite integral, por processamento UHT (ultra hight
temperature), com as seguintes características:
teor de gordura mínima de 3%. Acondicionada em
11 caixa cartonada e aluminizada (tetra brik aseptic),
embalagem de 01 litro. Validade mínima de 06
meses contados a partir do recebimento do
produto demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF e outras).

UND

800

UND

400

UND

600

400

UND

330

UND

30

LITRO

600
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LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para
12 alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados tendo o leite fluido
integral como unico igrediente, a composição de
26g de proteína e lipídios em uma porção de 100g
– embalagem pacote de 200g.
LEITE EM PO SEM LACTOSE, formula infantil
sem lactose para lactantes, Embalagem com
13 400g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resolução vigente da Anvisa/MS, registro no
Ministério da Saúde.
LEITE EM PÓ, desnatado,
com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
14 data de fabricação, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolução vigente da Anvisa/MS, registro no
Ministério da Saúde. Lata de 400g

UND

2000

UND

50

PCT

200

UND

QTD

TOTAL LOTE 3

LOTE 04 - Não perecíveis sucos e doces
Nº

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO LIQUIDO CAIXINHA 200ML tipo
achocolatado em embalagem tetra park contendo 200
ml.
Bombons de chocolate sortido cx com 250 gramas
DOCES - Bala de Goma de Fruta, sortida, com goma de
amido. Sabores abacaxi, laranja, limão, morango e uva,
coloridas artificialmente. Embalagem primária:
envoltório de plástico com 900gr á 1kg. Embalagem
secundária: caixas ou fard

DOCES - Bala sortida, sabores diversos, mastigável, de
4g a 5g unidade. Embalagem primária: envoltório de
plástico. Embalagem secundária: pacote com no
mínimo 600gr. Prazo mínimo de validade: 6 mese
PIRULITO - sabores sortidos - PIRULITO - sabores
sortidos, acondicionados em embalagem de 600g.
Rótulo com informação nutricional, data de validade e
lote

MARCA

UND

1200

cx

200

kg

60

kg

60

kg

60

R$ Unit
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SUCOS - Suco De Caixinha Pronto, Sabores Variados,
Embalagem Com 200Ml Tetra Pack, Hermeticamente
Vedada E Resistente, Com Canudo Devidamente
Embalado E Fixado À Caixa Do Suco, Constando Na
Embalagem Os Seguintes Ingredientes Na Ordem
Descrita, Água, Polpa, Açúcar e Demais componentes

UND

1200

TOTAL LOTE 4
VALOR TOAL

R$

A empresa.................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as
despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais
em embalagens adequadas.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os
valores acima com a validade da proposta de 60 (sessenta) dias, e prazo de entrega e correção nos
termos do Edital e Termo de Referência.
Local e data
_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos,
simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam
preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
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ANEXO III
Modelo de Carta de Credenciamento
(Papel Timbrado da empresa)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESECIAL Nº 025/2022.
PMM/BA. TIPO: MENOR PREÇO
Indicamos o (a) Sr (a) _________________________________, portador (a) da cédula de identidade
nº

________________________,

órgão

expedidor

______________________,

como

nosso

representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO
e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, formular lances
verbais, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao
fiel cumprimento do presente Credenciamento.

Atenciosamente,

(nome e função na empresa)
CNPJ:
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ANEXO IV - MODELOS DAS DECLARAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022.

Modelo 01 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Eu,

_____________________________

(nome

completo),

RG

Nº.

__________________,

representante credenciado (ou legal) da empresa __________________________________ (razão
social da pessoa jurídica), CNPJ Nº. ___________________________, DECLARO, sob as penas da
lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis.

Data
assinatura do credenciado (ou representante legal)
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Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e demais
informações exigidas pelo Edital.
Pregão Presencial Nº 025/2022

Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº._________________________,
representante legal da empresa __________________________________(razão social da pessoa
jurídica), CNPJ Nº. ________________________, interessada em

participar do PREGÃO

PRESENCIAL Nº 025/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Lençóis, declaro, sob as penas da
Lei, que, nos termos do artigo 27, parágrafo 6º da Lei Federal Nº. 6544, de 22 de novembro de 1989,
a _______________________________________ (razão social da pessoa jurídica) encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; que NÃO possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos de idade, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos
do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu
quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou
tomada de decisão.
Data
Assinatura do representante legal da empresa
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Modelo 03 - declaração de elaboração independente da proposta
Pregão Presencial Nº 025/2022
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio),
para fins do disposto no item 8.1.2.2 do Edital do Pregão Presencial Nº 025/2022, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº 025/2022 foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial Nº 025/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial Nº 025/2022
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Presencial Nº 025/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial Nº 025/2022 quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº 025/2022 não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial Nº 025/2022 antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº 025/2022 não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Lençóis antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
CNPJ:
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Modelo 04 - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Pregão Presencial Nº 025/2022

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO _______________ 025/2022.

DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ______________________________________________, inscrita no
CNPJ Nº. ______________________, com sede na _______________________________________,
está enquadrada como microempresa [ ], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos
termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra,
estando apta, portanto, a exercer todos os direitos decorrentes da referida norma legal.

DECLARO, também, ter expressa ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico
diferenciado descritas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa
declarante não possui qualquer embaraço para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado
favorecido descrito na citada norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta
declaração com conteúdo inverídico constitui crime tipificado no artigo 299 do Código Penal e induz à
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº.
8.666/1993, a teor do entendimento pacificado nos tribunais de controle externo.

Lençóis, ____ de _______________ de 2022.

_______________________________________________________
EMPRESA LICITANTE: ____________________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________
CPF DO REPRESENTANTE: _______________________________
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n° ...../2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, inscrito
no CNPJ nº XXX, com sede na XXXX, Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato
representada pelo seu secretário, Sr. __________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº
_________ portador(a) da Carteira de Identidade nº __________, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº
___/20___, publicada no Diário Oficial do Município em ___/___/20__, processo administrativo nº
___________, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Federal nº 7.892/2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de ______,
especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº
_______/20__ que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:
Local de fornecimento: Lençóis/BA
FORNECEDOR: (RAZÃO SOCIAL, CNPJ)

ÍTEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QUANT

VLR UNIT R$

VLR TOTAL R$

1
2
TOTAL DO LOTE

3. VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de fixada
nesse documento, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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4.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2.
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6.
Os preços registrados, em virtude dos reajustes periódicos previstos no Termo de
Referência, serão fixos e irreajustáveis, especialmente diante da limitação temporal de
contratação de 12 (doze) meses.
4.7.
Eventualmente, caso o preço registrado tornar-se superior/inferior ao preço praticado
no mercado por motivo superveniente, a Administração deverá proceder nos termos da
legislação pertinente.
4.8.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
4.9.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.9.1.
descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.9.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.9.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
4.9.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.10.
O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.11.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
4.11.1.
por razão de interesse público; ou
4.11.2.
a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ____ (___) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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ANEXO VI–MINUTA CONTRATUAL
MINUTA DO CONTRATO Nº ......./2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE LENÇÓIS E A
EMPRESA ___________________________.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, inscrito no
CNPJ nº XXX, com sede na XXXX, Lençóis, Estado da Bahia, CEP: 46960-000, neste ato
representada pelo seu secretário, Sr. __________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº
_________ portador(a) da Carteira de Identidade nº __________, doravante denominada de
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF__________________, com sede na ______________________________________ aqui
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
O objeto deste contrato é _____________, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
1.2
Constitui objeto deste contrato a aquisição do(s) serviço(s), conforme cópia da proposta
vencedora no contrato.
1.3
São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição,
Pregão Presencial 025/2022 e respectivas normas, especificações, despachos, pareceres, planilhas,
e demais documentos dele integrantes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$000.000,00 (XXXXXX) o valor total a ser pago à CONTRATADA pela
CONTRATANTE.

LOTE ....
ÍTEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QUANT

VLR UNIT R$

VLR TOTAL R$

1
2
TOTAL DO LOTE

2.2 Após a assinatura do contrato será expedida pelo Município, através da autoridade competente, a
respectiva Ordem de Serviço, objeto da presente licitação, de acordo com as disposições do presente
Edital, bem assim do ajuste.
2.3 O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços, através da
......................................., em cheque ou depósito na conta corrente do favorecido, após emissão de
nota fiscal e apresentação do comprovante de pagamento dos impostos e recolhimento dos encargos
sociais incidentes sobre a folha de pagamento relativos ao mês anterior.
2.4 Em caso de atraso no pagamento do valor acordado, o valor ora pactuado sofrerá atualização
monetária, aplicação de multa de 2% (dois por cento), e de mora de 1% (um por cento) por mês,
calculados sobre o valor principal.
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2.5 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as
providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data
de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
2.6 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se
alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o
objeto deste contrato, na forma da lei.
2.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela
CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.
2.8 Quando em visita à sede da CONTRATANTE, para a execução deste contrato, todas as despesas
e insumos tais como deslocamento, equipamentos, hospedagem e alimentação dos técnicos caberão,
exclusivamente, a CONTRATADA.
2.9 Para fins de fixação de obrigações sociais e tributárias, e de acordo com a planilha apresentada
pela CONTRATADA, as partes convencionam que na execução deste Contrato, as despesas relativas
à pessoal representam 60% (sessenta por cento) do seu custo e os insumos representam 40%
(quarenta por cento) do valor total do presenta contato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO, DA VIGÊNCIA E DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1.
Os bens serão entregues conforme discriminado abaixo:
3.1.1. PARCELADAMENTE e impreterivelmente, no prazo de até 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, contados
do recebimento da ordem de fornecimento.
3.1.2. Os bens deverão ser entregues no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lençóis, no
horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira (dias úteis);
3.2 Os bens deverão ser entregues no Setor de Compras, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de
14:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira (dias úteis);
3.3 Inexiste quantitativo mínimo para ser requisitado o fornecimento, essencialmente considerando a
necessidade/demanda que sofre variações conforme a demanda do serviço público especializado e
diante do sistema de registro de preço adotado.
3.4 As entregar dos materiais frutos dos objetos ora licitados serão de responsabilidade da empresa
contratada, devendo ser incluídos todos os eventuais custos indiretos, tais como transporte, carga e
descarga dos bens e alimentação dos prepostos;
3.5 Substituir NO PRAZO estipulados pelo fiscal (regra geral no prazo de até 05 dias) do contrato os
produtos que não estiverem em condições de uso, deteriorados, sem qualquer ônus para o Município.
3.6 O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses,
com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
3.2 O regime de execução será indireta de EMPREITADA POR PREÇO global.
CLÁUSULA QUARTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO E DO REAJUSTE EM
SENTIDO ESTRITO
4.1 O valor do contrato será fixo, ressalvada o reajuste em sentido estrito dos valores contratados,
somente após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses a contar da data limite para apresentação
das propostas (início da sessão de julgamento), utilizando o percentual de variação do índice IPCA,
nos termos do Art. 40, XI, da Lei n° 8.666/1993; independente da manutenção das condições efetivas
da proposta em consonância com os ditames do artigo 37, XXI, da Constituição Federal.
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4.2 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão
à conta do orçamento do Município para o EXERCÍCIO DE 2022, na classificação abaixo::
Secretaria:
Unidade:
Atividade:
Elemento despesa:

5.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2022.
Parágrafo Único – (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer prever,
nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato,
dotações suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. Entrega o objeto conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
6.4. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
6.5. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a entrega do objeto;
6.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
6.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
6.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
6.9. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega do
objeto;
6.10. 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;
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6.11.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.12.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
6.13.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega
do objeto, fixando prazo para a sua correção;
7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da entrega dos bens, no prazo e condições estabelecidas
no Edital e seus anexos;
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conformidade com os ditames legais.
CLÁUSULA OITAVA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE E DO RECONHECIMENTO DOS
DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
8.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando
como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
8.2 O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1 O presente contrato poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, em parte com
previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1 A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
10.2. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
10.3. Multa, de até 20% (vinte por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das
cláusulas do presente Edital ou do contrato dele proveniente;
10.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
10.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
10.6. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com a do
subitem 13.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
10.7. O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes
percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
a) atraso até 02 (dois) DIAS CORRIDOS, multa de até 2% (dois por cento) do valor total do contrato;
b) a partir do 3° (terceiro) DIA CORRIDO até o limite do 6° (sexto) DIA CORRIDO, multa de até 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
da 7° (sétimo) DIA CORRIDO de atraso com possibilidade de aplicação de multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato.
10.8. Recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido ou der causa
ao seu cancelamento: multa de até 10% (dez por cento) do valor global da proposta.
10.9. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário
Oficial do Município, exceto quando se tratar de advertência e/ou multa.
10.10. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
do departamento Administrativo/Financeiro da PREFEITURA.
10.11. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, A CONTRATADA
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
10.12. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
10.13. Será facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
da abertura de vistas.
10.14. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado
da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DA RESCISÃO
11.3 O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos
I - unilateralmente pela unidade administrativa solicitante:
a) para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal 8.666/93;
II - por acordo das partes:
a) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
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11.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
11.5 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
11.6 Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para os serviços, esses serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na lei 8.666/93.
11.7 No caso de supressão dos serviços, se o contratado já houver adquirido insumos e posto no
local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros
danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
11.8 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para
menos, conforme o caso.
11.9 Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
11.10 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
11.11 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela
lei e neste contrato.
11.12 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à prévia e ampla defesa.
11.13 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço
já prestado e aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos Artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento
e controle da entrega do objeto e do contrato.
12.3.
A verificação da adequação da entrega do objeto deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
12.4.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle.
12.5.
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
instrumento para aferição da qualidade dos produtos entregues, devendo haver o redimensionamento
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
12.5.1. Deixar de entregar, ou não entregar os bens com qualidade mínima exigida as atividades
contratadas; ou
12.5.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
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12.6.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
12.7.
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade dos produtos do objeto entregue.
12.8.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade dos produtos entregues.
12.9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
12.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da entrega do objeto em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
12.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade dos produtos entregues.
12.12. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na entrega do objeto, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.13. A conformidade dos produtos a serem entregues deverá ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.14. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.16 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, 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 Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A relação jurídica aqui estabelecida é fundamentada no processo de licitação Pregão Presencial
n°. .../2021, vinculando-se às PARTES às todos os termos do instrumento convocatório desta
licitação.
13.2 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA.
13.3 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
13.4 Este contrato obedecerá às cláusulas do Edital de Licitação Pregão Presencial n°. .../2021, os
termos da Lei nº. 8.666/93, e nos casos omissos a legislação civil vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da Cidade de Lençóis, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma.
Lençóis, ___ de ________ de 2022

MUNICÍPIO/FUNDO
CONTRATANTE
EMPRESA
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
Nome
CPF

Nome
CPF
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