
• 

• 	

'DE' 

• 	 ffn__ 
• 	 Municipto ao Acara  

ESTADO DO PARA 
 

PREEITuRA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N°211101/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO 07/1 212018 
HORÁRIO DE INiCIO DA SESSÃO: ás 09: OOh (horário local) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Acará — Pará 
Torna-se público, por intermédio da Ilustríssima Senhora AMANDA OLIVEIRA E SILVA — Prefejtr, 
Municipal de Acará/FIA, para conhecimento dos interessados, que o Município de Acará/PA, 
através da Prefeit :ra Municipal de Acará/PA, com sede a Trav. São José n° 120, Bairro Centro 
cidade de Acará/PA, aaiizará icitação para REGISTRO DE PREÇOS,  na modalidade PREGÃO, 
na forma PRESENCIAL, do tpo menor preço global, nos termos da LEI n° 10.520, de 11 de julhc 
de 2002, aplicando-se, sus1dariamente, a LEI n° 8.666. de 21 de junho de 1993, DECRETO 
municipal n° 0212018-Gi, 15 e demais legislação correlata, bem como, as exigências estabeIecid 
neste Edital e seus Ar.exoa, será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe !de apoio, 
designados nos a'ios do processo em epígrafe. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou 
equipe de apoio supracitado, poderão atuar outros servidores oficialmeiite capacitados e 
designados pela admiristraçãc municipal. 

1. DO OBJETO  

Li. O objeto da presente lictação é o registro de preços para futura Contratação de Er -: 

especializada para  aq4ujisição de 01 (um& embarcação tipo unidade básica de 1L 

fluvial itinerante eqifipada, mobiliada e com os equipamentos hospiblares p. £. 
municipio de Acará/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabe!ecid.3 ne 
Termo de Seferência d2ste instrumento convocatório e seus anexos. 

12 A licitação será reada por melhor preço giobal, incluindo 01 (urna) embarcàço tipo 
unidade básica de saúde fluvial — UBSF, móveis e eqifipamentos hospitalares, sen: 
vedada a oferte, de lances por item unitário. 

3. Os itens Usados no Termo de Referência, deste instrumento convocatório não scrc 
necessariamente contr dados em sua totalidade, pois que seus quantitativos s: 
estimados, sncio corisiderados apenas para fins de adjudicação e posterior convoccçt. 
para assinatura c. Contato de Fornecimento 

1.4. Cun Orem-nos s e todos os licitantes, para flns de seus n!ar.ejameltI..s 
orçamentáris, a'ie os mesmos não estão obrigados a fornecer previamente c.' anec 
constante do Termo de Referência, razão pela qual a Prefeftura Municipal de Acará não se  
responsabilia1 por prejuízos financeiros sofridos e decorrência de tal atitude, não 
cabendo, portaïo. qualquIur direito á indenização. 

15.A quantid?e €slmada  para o presente processo licitatário, relacionado no' Termo c 
Referência, d€att' Edita, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hpó: 
alguma gara:'f a de tat Jiamenio. 

.6. O valor estimado a oi sente Licitação é de R$ 2.349.985.00 (dois milhões e trezent)s 
quarenta 	"cve rn a - ov6cdntos e oicenta e cieico reais). Sendo para construçãc a:.;.. 
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aquisição da UBS Fluvial o valor máximo de R$ 1.889.450,00 (um milhão e oitocentos e 
oitenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) e para aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes o valor máximo de R$ 460.535,00 (quatrocentos e sessenta mil e 
quinhentos e trinta e cinco reais). 

a 000RGAO GERENCIADOR E ORGAOSPARTICIPANTES. 

2.1. Este Registro de preço será gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAJPA 

2.2. E participante o seguinte órgão: 09— SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

3.1. Horário de credenciamento: de 08h45min as 09h00min do dia 0711212018, não permitido o 
credenciamento de retardatários após o horário estipulado. 

3.1.1. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 
J5 

1 12 Tratando-se de proprietário ou sócio 

3.2.1. Cópia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Comissáo. 

3.2.2. Cópia do ato constitutivo e alteraçõescontratuaisou cópia do ato constitutivo na sua forrra 
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório 
ou pela Comissão. 

3.3. Tratando-se de Procuiador 	 - 

3.3.1. Cópia de documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Comissão. 

3.3.2. Termo de credenciamento (conforme modelo em anexo) devidamente autenticado em 
cartório ou Procuração (original ou cópia autenticada) com poderes para representar a empresa 
em licitações, ou especificamente, para este certame e suas respectivas fases. 

3.13. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forme 
consolidada. devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartórK 

u pela Comissão. 

dv  

3.4. A licitante devera juntar ainda aos documentos de credencianiento cópia do termo de retira& 
deste edital. NÃO sendo aceito o credenciamento da licitante sem o mesmo. 

3.5. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a CPI- ficará impedido o 
participar do certame de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito d 

r\  
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interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 
envelopes Proposta" e "Documentos". 

3.6. Corno condição previa ao credenciamento a CPL 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: 

3.6.1. Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas — CEIS, mantido pela 
Contro lado da-Gera [da União; 

3.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

3.6.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

3.6.4. Constatada a existência de sanção, a CPL NÃO credenciará a licitante, por ,  falta de• 
condição de participação. 

3.7. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos 
envelopes de documentos de habilitação e de proposta. Os documentos apresentados no ato do 
credenciamento poderão ser usados como sendo parte dos documentos de habilitação da licitante 
desde que não comprometa a lsura do certame. ,. àà 

3.8. Declaração que atende opleno cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo 
em anexo. 

3.9. Náo será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como ouvinte. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGAO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividades seja compatível com o 
objeto desta licitação e que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no 
Capitulo — DA HABILITAÇÃO. 

4.2. A licitante devera possuir capital social ou valor do patrimônio liquido de no mínimo 10% (dez 
por cento) do vaiou global de cada item para esta licitação, devendo ser comprovado na data da 
apresentação da proposta, na forma da Lei. conforme Au. 31, § 30  da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações. 

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Forte 
e para o microempreendedor ndividual — ME!, conforme LC n° 123, de 2006. 

4,31, A licitante que desejar usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 GE 

LC no, 123, de 2006, deverá apresentar declaração que cumpre os requisitos estabelecidos nc 
artigo 30  da referida lei, no ato do credencianiento. 

PREFEITURA o,: 
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4.3.1.1. A não apresentação da declaração supracitada, no ato do credenciamento, impedirá o 
licitante de ser beneficiado com o tratamento favorecido previsto na LC n° 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada corno microempresa ou empresa de pequeno pode. 

4.32 Em se tratando EXCLUSIVAMENTE de MEl (Microempreendedor individual) poderá ser 
dispensado em todo ou em parte documentos de natureza NÃO fiscal desde que não restrinja a 
participação dos demais,licitantês, conforme Decreto n° 8.538 de 06110115. 

4.4. Não poderão participar desta Hcitação os interessados: 

4.4.1. Proibidos de padic:ar de licitações e celebrar contratos administrativos, na :orma da 
legislação vigente. 

4.4.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 

4.4.3. Que se enquadrem nas 'redações previstas rio artigo 9 0  da Lei na  3.666, de 1993; 

4,4.4. Que estejam sob Falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
concordata ou insolvnua, em processo de dissolução ou liquidação; 

É. 
4.4.5. Entidades empresariala QUC estejam reunidas em consorcio; 

4.4 6. Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com, direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos o 
suboontratados. naja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 (certo 
e oitenta) dias anteriores á data da ,publicação desta licitação; 

4.4.7. Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão n° 
60712011-Plenário, TC•002.12812008-1. rei. Min-Subst André Luis Carvalho, 16.03.2011); 

4.4.8. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea "a' 
inciso II, alínea "a da Constituição Federal (Acórdão n° 1793/2011-Plenário TG-011.643/2010-2 
rei. Mm. ValmirCarnpeio, 06.37.2011). 

5. IMPUGNA, DA IMPUGNO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, conforme preceitua o Art. 12, do Decreto Federai 
n° 3,555; de 08 d agosto de 2000, combinada com a Lei Federal n° 8.666193 

5.2. As impugnações, obriqa.oriamente, deverão ser formalizadas por escrito, devidamente 
assinadas, e protocolizada ria Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal d€ 
Acará, localizada na Trav. s  José n° 120. Bairro Centro, cidade de Acará/PA - Cep. 68.690 
000. 

PREFEITURA DE - 
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5.3. Cabera ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas 

5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização .' 
certame. 

5.5. As impugnações e. pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos nc 
certame. 

5.6. As respostas as impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serãc 
entranhados nos autos do processo licitatorio e estarão disponíveis para consulta por qualquei 
interessado. 

5.7. 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 dasessãci 
publica, exclusivamente por e-mail licitacaoacara@hotmail com sendo de exclusiva 
responsabilidade do interessado a obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, não podendo 
alegar desconhecimento em relação às informações disponibiligadas relativas ao Edital.. 

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de H 	 er 	n 
ao Pregoeiro no local, data e hora fixados no preambulo deste 	 e 	p 
techados e rubricados no fecho e. de preferência opacos, conten 	s 
frontais, em caracteres destacado 	e 	te zeres: 

ENVELOPE N°01 - PROPOSTA 	 RóME  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AARÁ 
RAZÃO SOCIAL DO LIGITANTE/NPJ 
PREGÃO PRESENCIAL N°211101/2018 

ENVELOPE N°02- DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

AZÃ SOCIAL DO LICITANTEICNPJ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 211101/2018 

6.2. T 
HABÍL 
o rga 
11 do 

7.1.:. 

documentos do interior dos envelopes N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO 
deverão estar assinados e rubricados pelo representante legal da 

quencialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicitado nos 
)b pena de inabilitação e desclassificação. 

7. PROPOSTA 

de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidam 

Ne 02. 
tante 
is 07 

llng u 
datac:I± 
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e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 
razão social, número do CNPJ J  dados bancários, endereço, telefone/fax e endereço eletrônico da 
proponente,.,além de conter: 

7.2. A proposta deverá conter,valor unitário e global para cada item constante do Termo de 
referência, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços 
praticados no mercado não sendo permitidos valores superiores ao preço estimado pela 
administração municipal. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente 
inexequível, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666193 e suas alterações. 

7.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto: 

7.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a 
entrega dos envelopes 

7.4. Prazo de entrega Fica estabelecido o prazo de até 1S0(cento e oitenta) dias úteis para 
entrega do objeto no local requisitado 1-1ev sUo irreuaic$des ou feprovação Øç, objeto a 
vencedora tera 24 (vinte e quatro) hôra 	ra solução do dblema, oontadq àpartir do 

7.5. Aspropostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro caso contenham enos 
de soma e/ou multiplica ção bem como as divergèncias entre o preço unitário e o total do item 

7.6. Não serão aceitos envelopes via Correio. Fax ou qualquer meio postal. 

- 	7.7. O licitante adjudicado d proposta de menor preço deverá entregar ao Pregoeiro, sua 
Proposta de Preço Ajustada ao Preço Final em ate' 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento da sessão do Pregão Presencial ou de acordo com prazo estabelecido em Ata rio 
dia do certame, sob pena de desclassificação, podendo ser encaminhada via e-mail: 
icitacao_acara@hotmail.com,  desde que esteia devidamente assinada, sob pena de 
desclassificação 

7.8 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

81 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas sue não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam ôrnissas 
apreséntem itregularidades ou defeitos capazes de dificultar Sjulgamento. 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

RE ERADE 
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8.3 O Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
rola ivamente à de menor preço para participação na fase de lances. 

8.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no 1 subit?m anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

8.4. Havendo eventual empate entre propostas o critério de desempate será aquele. pevisto no 
artigo 30  § 2°, da Lei n° 8.6%, de 1993, assegurando-se a preferência suussivamente, aos 

fl 
bens ,'e serviços: a) produzidos no País; b) produzidos ou prestados por empresas brasil&iras e c) 
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

83. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo pi ,  pregoeiro 
negociar, visando obter preçomelhor; 

U. UA K~ _`Ur LMNLtb 

9.1. Classificadas as propostas. de acordo com o Edital. o Pregoeiro dará nicio à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma 

%
sucessiva, em valore; distintos e decrescentes. O lance deverá ser ofertado por preço unitário. 

ww  

9.2. O Pregoeiro convidai -á nçlividualmente os licitantes classificados, de forma sequencial a 
do autor da proposta classificada de maior preço e os demais 

lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
lances e a manutenção do último preço por ele apresentado 
ostas. 

a etapa de lances, o pregoeiro identificará as licitantes qualificadas como 
ou empresas de pequeno porte, procedendo ,â comparação com os valores da 
Ia, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas 
1k ar-se o disposto nos arts 44 e45 da LC n 123, de 2006 

9.5. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada i por empresa de maior porte as 
propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

a cie 

itante da etap 
ordenaçãq dás 
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9.6. A melhor classificada nos termos do tem anterior terá o direito de ofertar um ultimo lance 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no praÊ.õ de 5 
(cinco) minutos, contados a partir da convocação do pregoeiro. 

9.7. Caso al  licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porta melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas asdemais 
licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exeitício do 
mesmo direito no prazo estabqlecido no subitem anterior. 

9.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, oPregoeiro poderá negociar com o 
r-  licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

negocíar condições diferentes daquelas previstas neste EditaL 

9.9. Após a negociação do preço, o.Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta 

JJ 
	

lei 

10.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificadaem primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 

10 2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máxirn 
fixado ou que apresentar p,  a manifestamente inexequível. Serão considerados excessivos os 
preços cotados que ultrapassarem o valor estimado pela Administração em mais de 10% (dez por 
cento): 

10.3. 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 totalidade da 
remuneração. 

10.4. Havendo necessidade o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

10.5. Sempre que a proposta melhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a 
subsequente, haverá nova ve ificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 

PREFEITURA DE 
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10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não tem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado err ata e acessível a•• todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação 

10.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua condição 
de habilitação, na forma determinada neste Edital 

Será considerada habilitada 	proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
subitens abaixo: 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
/ 

11.1.1. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticados em 
cartório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação mediante a apresentação do 
original: 

11.1.2. Registro comercial, 10 caso de empresa individual: 

11.1.3. Ato :`constitutivo 	estatuto ou contrato social em \hgor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e. no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores: a10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) 

11.1.4. lnscriç-ão do ato constRutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

11.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Øaís»é ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  

OBS. O contran social poderá ser apresentado na sua forma consolidada. 

11.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

11.2.1. Comprovante de inscrçâo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério d 
Fazenda (NPJMF); 	

-'T»7 
11.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo a sede a 
licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta licitação. 

11.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito jiegativo, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) da sede da licitante 

pRcFEoqAoE 

5 	AA 
Travessa São José nr. 120 - Praça & Mat(z Centro - Atará! Pará - CEP 8690-000 



n 

MOS) 
(3FIL 

Municipio 3 Acará  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

11 2 4 Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

/ 
11 2 5 Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito begativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

11.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

11.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título MI-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1 1  de maio.:. de 1943 
(Lei n°. 12.440, de 07 de junho de 2011). 

OBS. As licitantes que usufruírem de tratamento favorecido conforme item 4.3 do edital, deverão 
apresentar, obrigatoriamente toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitàdo. 

11.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.3.1. Prova de aualificacão técnica. 	dit 	rnt 	 e nte dg1kão para . 	. 	'u,__. 
com 9~ da liçço, pgrj,p4pftØio de 	!ri 	01 

(um) 
comprov 

11.3.2. A 

ação de :  qu 	ssui *uriïtirtoIdfões ti 'flië'cer EèI5NfÔ licitárdpcorn 
ilhada das i g, IMO 

dt9r%a,pfltp1M 	
a 

objeto da licíRti 

ão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA/CAU, de sua respectiva 
validade a data dØ apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 
cadastrais e contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro 
iii No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro 
CREA/CAU da respectiva região de origem devera conter o visto do CREA 

ão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREAICAU, de sua respectiva 
ialidade a data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 
cadastrais, devendo constar que e engenheiro naval No caso de licitantes 
m outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CRENCAU da região de 

wera conter o visfo do CREA-PNCAU-PA, 

íisstonal indicado pela Licitante para fins de comprovação da capacidade ecnflco-
?veriparticipar dó serviço objeto da licitarão . 	. 

indicaçã 

fl. realizsç 

11.3.S.I 
Regiã 
seus :7d 
domicilj 
sua:oric 

11.3.& 
p rofisi 
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11.3.7. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de possuirém seu 
quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível 
superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico QAT acompanhadas de atestados de 
execução, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

11.3.7.1. O responsável técnico indicado deverá ser o mesmo dos atestados de capacidade 
técnico-profissional apresentados, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo setor técnico da 
Prefeitura Municipal de Acará. 

11.3.7.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
ambos serão inabilitados. 

11.3.8. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação exclusiva, através de Certidão 
de Acervo Técnico CAT, emitida pelo CREAICAU, atestando a execução de obras de 
construção naval, acompanhadas de atestado de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

11.3.9 Com o intuito de tornar mais célere a análise pela Comissão Permanente de Licitação 
deverão ser destacados, nos atestados apresentados, os itens correspondentes ás solicitações 
de qualificação técnica previstas no Edital. 

13.3.1Q A Declaração de Visita Técnica faz parte deste item, terá que vir dentro do Envelope 
n° 02 (HABILITAÇÃO), a não apresentação da mesma),plicará na inabilitação do licitante. 

13.3.11. A licitante deverá apresentar a Licença de Operaçãq para construção naval válida na 
data do referido certame, emitida por órgão estadual ambientalL 

13.3.1' ,2_ 	de Regularidade — CR, valido emitido pelo ministério do Meio Ambiente 
(IBAMA). 

y 
11.4, DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
11.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa vedada a 
sua substhtuição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta: 

a) As empresas com menos d&01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que ainda 
não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações 
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 
exisênçia, sendo isenta a apresentação da capacidade firanceira da empresa, deyidamente 
registrado no Órgão competente na forma da legislação vigente; 

b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser 
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extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no órgão competente 
na forma da legislação vigente, cujos documentos balanço e demonstrativo, já deverão estar 
inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão OLE 

apresentação a posteriores; 

c) O balanço e as demonstraçoes contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo 
de abertura, documento comprobatório de registro na junta comercial e termo de encerra mento, 
autenticados em cartório ou pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP (atualizada) com finalidade balanço patrimonial ou editais de licitação. 
Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada. 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG). Solvência Gerai (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um). 
-esultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço pat;imonia: 

dl) Índice de Liquidez Gerai .LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula. 
AC4RLP 

LG= -------------------> 1 
PC + ELP 

d.2) Índice de Solvência Geral SG maior ou igual a 1, obtida p€.la formula: 
AT 

sG=--------- 
PC+ELP 

d.3) Índice de Liquidez Corrente 	maior ou igual a 1. obtida pela formula: 
AC 

LC= -------------> 1 

OBS: 
item 
AC - 

fatores constantes  
<tdèste Edital, em 

no 

em Longo Prazo 
PC-. 
ELP - Exigível em L;no Prazo 
AT - Ativo Total 

11.4.1.1. Para sociedades anônimas, o balanço devera ser apresentado em cópi 
publicação do balanço em diári ) oficial ou jornai d grande circulação da sede da 

11.4.2. Certidão nqava de feitos sobre falência,recuperação judicial 
extrajudicial. expedida peso distribuidor da sede do licitante. 

11.4 3 Certidão Sirrip'icada emiJda pela JuntaComerciai: 

11.4À -Certidão Esprflca que comprove existência de empresa registrada na Junta 

PREFEI rlJF 
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11.4.5, -Certrdao de Inteiro Teor  emitida pela Junta Comerciar, 

11.5. Observações do item "Documentação de Habilitação" 

11 5.1. Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregadds) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999). 

11.52. Os documentos que no possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 
não excedente a 90 (noventa) dias da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar 
que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada da norma 
legal pertinente. Os documentes apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 
do proponente. 

11.5.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
quaiquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, 
ou publicação em órgão da impressa oficial. Na hipótese da apresentação de documentos 
originais. este serão anexados ao processo licitatório. 

11.5À A aceitaçao dos docur;ientos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de 
sua validade, também por essa meio, se a Equipe de Apoio do Pregão houver dúvida quanto à 
sua autenticidade 

1 MIM 	 À1 

11.5.5. Os documentos exigidos para habilitação, consoantes o estabelecido neste título, não 
poderão, em hipótese alguma, ser substituidos por protccolos que configurem o seu requerimento, 
ou apresentados por meio dê ,fitas, discos magnéticos e filmes. 

11.5.6. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto nesse titulo inabilitará o licitante. 

12, PROCEDIMENTOS DA SESSAO 00 PREGAO 

12.1. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora 

12.1.1 Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame prorroqaveis por igual período, a criterio da Administração Publica, para a 
regularização da documentação, de acordo com a LC n° 12312006, atualizada pela Ler 
Complementar n° 147/2014, 

12 1 2 A não reguarização  da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicara na 
decadência da direito a contratação. 
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PODER EXECUTIVO 
12. 2. Se a licitante não atender as exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o 
Pregoeiro a convocar a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução 
de preço, e decidira sobre a sua aceitabilidade, em caso positivo, verificara as condições de 
habilitação, e assim sucessivamente, ate a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 
aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 

12.3. Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
pela Equipe de Apoio e facultado aos representantes que assim o desejarem, presentes ,â sessão 
deste Pregão, 

12.4. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos 
relevantes que ocorreram, e que devera ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 

-' representantes, credenciados, das licitantes presentes, 

12.5. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, devera 
constar, em Ata da sessão publica Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre 
assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata, 

12.5 .  Quando todas as propostas escritas forem, Êesclassificadas qp pdo todos gç licitantes 
forem inabilitados o Pregoeiro poderá üsØènâert  opregãote' ttel&c8rauma nqva data, com 
prazo não supenor a 08 (oito) dias uteis p  termos c(o art 4 $°, da Lei.  8 Q66/1 993 e 
aIteraçoe.spqteriQres, para o 

12.5.1. Neste. , caso o prazo ,,,,ç,  
para a sua apresentaçao; 

12.6. Se a licitante vencedo' 
celebrar o contrato, é facul 
propostas subsequentes, na 
aplicação das sanções previsi 

fixada 

não 
das 

*denl de tI sificaçã& 06ÓMeJ1do a c6Mataç ert prjuizo da 
as na legislação pertinente 

13.. 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização dasessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro ria aceitação do preço melhor ,  classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovara regularização 
fiscal, nos termos do art. 43, §1 0  da LG n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente poste riores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos ros licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta 

'Y, ~I 	PREFEITURA DE 
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14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 
corno microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao 
final da sessãc pública, manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto 
é, indicando contra quai(is) dec.isão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. 

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeho verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso. 
fundamentadamente. 

14.21. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal. mas apenas verificará as 
condições de admissibiiidade do recurso; 

14.2.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto á intenção de recorrei 
importará a decadência desse direito. 

14.2.3. Unia vez admitido o -E'ursc, orecorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
cita para apresentar as azões, ficando os demais lintes, desde togo, intimados para, querendo 

apresentarem cc,ntnrrazes  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. 

14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

14.4 Os autos do processo pemanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

14.5. Os recursos deverão se' decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Acará - Estado do Pará, órgãos da imprensa oficial e comunicado aos interessados 
via correio eletrônico 

14.7. O recurso administrativo deverá ser protocolado na Sala do Departamento de Licitações, 
sede da Prefeitura Municipal do Acará, localizada na Trav. São José n° 120, Bairro Centro cidade 
de Acará/PA. Cep: 68.690-000, no horário das 09:00 às 13:00 horas. 

'l&DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. 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. 

PRE ErTURAD 
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15.2. : Após Ia fase recursai, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologara o procedimento licitatorto 

15.3. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o adjudicatório será convocado para 
assinar a ata de registro de preço, no prazo e condições definidas neste Edital 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (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. 

16.2. O prazo estabelecido rio subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. quando solicitádo pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.3. A ata de registro de preços durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração Pública q*,, ,não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerericiador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, a& condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, c491.93 e neste edital. 

16.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Reg istro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
não prejudique as ohrigaçõe anteriormenteassumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

16.5. As-,aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

16.6 As adesões à ata de registro de preços são limitadas na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 

16.7. Ao Órgão não participame que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 

16.8. Apos a autorização ao do orgão gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 
de Preços. 

° 	1
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16.8.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante 

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17 1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
de Empenho/Carta Contrato/Autorização) 

17.2. 1 A adjudicataria terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
,— 

 
convocação', ,  para assinar o Termo de Contrato ou aceitai o instrumento equivalente coilforme o 
caso, sob pena d decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital 

17.3. O prazo pievisto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração 

17 .4. A licitante vencedora Uevera oRqAXÕt flflÉk11* a*wr 69pôntrato atçaves do 
certificado digital 

PREÇO  

18.1. Os preços reg istiados oderão ser revistos em decnrrênda de evertuai redução dos 
preços praticados rio mercaao ou de fato que eleve o custo dos serviços OU bens registrados 
cabendo ao órgão gerenciadci promover as negociaçõeS] n necedores, observadas as 
disposicões contidas na alínea d' do inciso II do 1 caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993. 

18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço. praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos vaiares praticados pelo mercado. 

18.2.1. Os fornec'os que •ião aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados peio 
meicado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

18.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observara classificação original. 

18.3. Quando o preço de rc1crc:ado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

18.31. 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; 

PtHEI,URAOf - 
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18.3.2. Convocar os demais forçiecedores para assegurar igual oportunidade de 

18.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
da ata de registro de preços adotando as medidas cabíveis para obtenção da contra 
vantajosa. 

19.1. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o ransporte. 

19.2. Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda identificados externamente com os 
dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega 

19.3-0 recebimento do 	 deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou 
por outro servidor designado para esse fim, representando :a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA 

19.4. A atestação das faturasorrespon4enesaofornetirt 	wo4u caberá ao Chefe do 
Serviço de Almoxarifado da PREFEITURA MUNIciPAL DE CARA ÓU a outro servidor 
designado para esse fim, A  

19.5. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993. será designado representante paca 
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. 

19.6. A fiscalização de qWesi,ftata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou viçÃos çedibitórios e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n°8.666, de 1992. 

193. 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 • encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

20. 6Ãs OBRIGACÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

20.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus ahexos e 
sua proposta, assumindo com.) exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

5 	
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20.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade: 

20.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 

20.1.3. Substituir, teoarar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Refetência. o objeto com avarias ou defeitos; 

20.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corna devida 
comprovação: 

20.1.5. Manter, durante toda a' execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 

20.1.3. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.: 

20.2 Caberá à Contratante: 

20.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

20.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens rebidos 
provisoriamente com as esp6cificações constantes do Edital e da proposta. para fins de 
aceitação e recebimento definitivo: 

20.2.3. Comunicar à Contratada. por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

20.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
con-ussão/servidor especialmente designado; 

20.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos: 

21. DO PAGAMENTO 	 -- 

21.1. O pagámento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

21.2. Ospagamentos decoi rentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Le 8.666, de 1993 deverão ser efetuados no prazo de até 5(cinco) 
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dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5 0 . § 30, da Lei 
110 8.666. de 1993. 

21.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o atesto" pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 

21.4. Havendo oiro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainoa, 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 qulquer ônus para a Contratante. 

21.5., Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

21.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar ,  a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital. 

21.7. Constatando-se a situação de irregularidade da nontratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sue situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 

21.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos óroâos ré nsáveis Dela fiscalizacão da eaularidade fiscal Quanto à 
inadftnplê.nÕia daïcõmtratàd bentStiôtflitb à éxístêrtdi agàMéfft&á ser 
pará ..que sejam aõiondqs pp!Ipflp  pe 	teqq qpqrsrir19g!çJSpto de 
seus creditos 

21.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necesaiias a 
rescisão qQntratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a 
contratada a ampla defesa 

21.10. Havendo a efetiva execução do objeto os pagamentos serão realizados normalmente, 
ate que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua srtuação 

21.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse publico de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execuçao com a contratada inadimplente 

21,12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação 
aplicavel 

21.12.1. A Contratada reguacmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar no  123, de 2006, não sofrerá a retenção tributaria quanto aos impostos e 

- 	 PREPITUiA DE àø 

U 	 TÕ 

Travessa Sao José n° 120 - Praça da Matriz Centro - Acara / Pará -  CEP 6860-000 	 - 



Município 'Jt  Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

contribuições abrangidos por aquele regime No entanto, o pagamento ficara condicionado a 
apresentação de comprovação, por meio de documento ofiqial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

'AS 

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação quanto ao enquadramento corno ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
ficará sujeito, isem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22 3.1. Multa de 10% (Dez por cento) sobre o vaiar estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

22.5. Sanções por atos praticados no decorrer da contratação: 

22.5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

22.5.2. Multa moratória de 05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 
até o máximo ae 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado 
injustificadamente ou por motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à 
Autorização de Fornecimento ou à Ordem de Compra: 

PRhFEI1 lIRA DE , 
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22.5.3:Muitacompensatária di 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto, 

22.5.4 Em caso de inexecu(ão parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação inadimplida, 

22.5.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate 
dois anos, 

22.5.6. Declaração de inidorieidade pa 
enquanto perdurarem os motivos detei 
reabilitação perante a própria autoridade 
que a Contratada ressarcir a Contratante 

na licitar ou contratar com a Administração Pública, 
minantes da puniçãb ou até que seja promovida a 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
pelos prejuízos causados; 

22.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, IlIS IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que: 

22.6.1. Tenham sofrido condenação definitJv Pn:ntPn  por,c(olppcs, fraude fiscal no 
quaisquer tribytos; 

	

22.6.2. Ten 	pra 

2263 Der 
atos ilícitos 

22.7 A aplicação 
adm.iristrativ: que 
observando-se o pr 
9.784.,.,dê:. 1999. 

22.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levara em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, 
observado o principio da proporcionalidade 

	

. ... 	 23.. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fio 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 ém contrário pelo Pregoeiro. 

23.2 A Prefeitura Municipal de Acará poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

/ A 	PREFErÇURA De s 
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23.3. 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 ciassficaçao e habilitação. 

23.4. A homologação do resultEdo desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5. As normas oist- ip!inadoras 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. tinUd&de e a segurança da contratação 

23.6. Os licitantes assumem to Jos os custos de preparação e2apresentação de suas propostas e 
r-. a Administração não será, ern i,ienhum caso, responsável por, esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado dp processo licitatório, 

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do ven'inento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

23.8. O desatendimeto de exitjências formais não essenciais não resultará automaticamente no 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isor'ornta e do interesse público.

5.  

23.9. Em caso de divergênS r.ntre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo prevalecerá as deste Edital. 

23.10. O licitante é responsával pela fidelidade e legitimidade das ;iformações pesbdas e dos 
documentos apresentados emqualquer fase desta licitação. A faisidade de qualquer documento 
apresentado ou -a inverdade das intormações nele contidas implicará na imediata desclassificação 
ou inabilitação ao licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuíao das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis 

23.11. No julgamento das propostas de preço e na análise oa documentação, o Pregoeiro poderá, 
a seu critério, solicitar o asse5soramento técnico de Õrgãos ou de profissionais especializados. 

23.12.4 Se houver solicitação 'de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro 
ou Equipe de Apoio. 

23.13. O não cumprimento ela diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a. 
desclassificação da proposta 

23.14. Para atender a seus Ínteresses, a Prefeitura Municipal de Acará reserva-se o direito de 
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados por item, 
obedecidos os limites estabelecidos 'o § 1 1  do art. 65 da Lei Federal n °  8.666193. 
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23.15.o As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatorio ressalvado o.  direito .do  contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encarosïque tiver 
suportado no cumprimento dó contrato administrativo. 

23 16 Integram este Edital 

23.161. Anexo 1 —Termo de Referência; 

23.16 2. Anexo li Planilha Orçamentária e suas Quantidades; 

23 16.3. Anexo iii - Modelo de Proposta Comercial; 

23.16.4. Anexo IV -- Modelo deCredenciamento/Procuração; 

23.16 5 Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, 

23.16.6. Anexo Vi - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação; 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°21110112018 

nte Termo de Referência tem por objeto •: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA 
O TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL ((JBSF FLUVIAL) itinerai itc 
obiada conforme proposta do Convenio Federal n° 11750.8690001117-013 e 
11170-10, Conforme Projetos, Planilha Orçamentaria, Especificações, e Normas 
Termo de Referência dos Equipamentos e Mobilias com as especificações E 
)nstantes do Anexo 1 que integra este documento 

ATIVA 	
PREFEITURA DE ø 

.çãoítçm. por objóaender 	 de Açrá uma vez: 
jo t&i uma poR'!4fl41 hf4j Mf4Jor(Spnt4$SjJftal, JSe parte 

ãM 
	

deste 

1 00G1, 

3— DOFORNECIMENTO iiSzos O 	 TRE 

3.1 A contratada deverá cumprir os prazos es abelecidos para a entrega, contados -J 
recebimento da Solicitação de Fornecimento, entregar os produtos acompanhados da Ncte,  
Fiscal/Nota de Entrega juntamente com as cópias da Certidão Negativa de Débito - CND junto 
ao INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil e do Certificado de Regularidade de Situação  
do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

3.2 A referida documentação deverá estar válida durante todo o período de entrega dói. objeto,  
No caso de a validade expirar no decorrer desse período, deverá ser providenciada s' 
revaIidaãÕ em tempo hábil para não haver atrasos na entrega dos produtos. 

3.3 O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data de 
assinatura do contrato e da Ordem de Serviço. 

4— CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1 Os produtos deverão atender às normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA); 	 1 

PREFEITUDF 
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4.2. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produtos (equipamentos e 
materiais) fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada Nesses casos, os 
produtos (materiais/equipamentos), componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e 
originais, sem ônus para a Contratante 

4.2.1 A contratada devera garantir suporte técnico e fornecimento de peças para os 
equipamentos pelo prazo de 12 (doze) meses 

422 2 Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios 
com informações  sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente 
observadas nos materiais e/ou equipamentos 

4.2.3 No decotrer da garantia será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte 
e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada 

4.3 O prazo máximo para a substituição dos materiais e equipamentos, que não atenderem as 
especificações técnicas deste Termo  de Referência, será de 10 (dez) dias, contados da data de 
recebimento i pela Contratada de oficio solicitando a reparação de irregularidades enviada pela 

	

penalidades legais 
	prazo e fleP! evS .9açãç serão Stas  as 

4.4 Apresentar Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de 
entrega rigorosamente em dia; 

5— DEVERES DO CCNTRATADO 

5.1 São deveres cio contratado. 
rí  

5.2 Fornecer, o objeto. atendidos os requisitos e observadas às normas constantes deste 
instrumento e seu Anexo II; 

5.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo: 

5.4 Arcar com toc&s as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos enquanto perdurar a vigência da 
garantia oferecida pela contrft da ou fabricante, a que for maior, e ainda, com a disponibilização 
de materiais de reposição no mercado nacional por prazo não inferior a 18 (dezoito) meses 
contados da entrega do produtu. quando couber: 

5.5 Responsabilizarem se por quaisquer acidentes que venham a serem vitimas os seus 
empregados ou prepostos Quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividades: 

6— DEVERES DO CONTRATANTE 

PREFEITURA DE a 

AVARA 
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6.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
6.2 Rejeitar os itens cujas especificações não atendam, em quaisquer dos iten 
minimos constantes neste Termo de Referência; 

6.3 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) onde deverá conter o Boletim 
de medição da contratada, após a efetiva entrega dos produtos e serviços, observando ainda as 
condições estabelecidas no edital de licitação; 

6.4 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 
cada um dos iler's que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as M' edidas 
corretivas necessárias; 

6.5 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da contratada 

7— PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

7.1. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não 
seja comprovadamnente novo, ou O nãocumprimento do prazo de execução da Obra, bem como 
solicitar a sua suhstiftiição eventualrnente fora das especificaes ou com defeito de fabricação. 
no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material 
também em 02 (dois) dias apó61  Â comunicação do servidor. 

7.2. A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa contratada: 

qà 

8 - DAS SANÇÕES  APLICÁVEIS AO LICITANTE 

8.1- O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, 
desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação: ou o 
vencedor, que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar 
documentação exigida no Edit,l, apresentar documentação falsa, não assinar a ata e contrato, 
não mantiver a proposta, falhar, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal ficará sujeito ás seguintes penalidades, segundo a extensão da falta 
cometida, com observância do direito à prévia defesa: 

Ocorrência  Penalidades que poderão ser aplicadas  
Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 

Entregar o objeto fora do prazc D valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias 
estabelecido. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá sei 

considerada inexecução tota' ou3arcial do objeto. 
Impedimento de licitar com a Prefeitura pelo período de 1 

Não efetuar ,  a troca do objeto.(um) ano. 
quando notificado. Muita de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho. 

PREFEITURA DE - 
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íiLita de l% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 
Substituir o objeto fora do praoo valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. 
estabelecido. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá sei 

considerada inexecução totaou parcial do objeto. 
Impedimento de licitar com.- •õ Município pelo período de 1 

Deixar 	de 	entregar (um) ano, 
documentação 	exigida 	nes.eMulta de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
Edital- — -- - de empenho/valor total es ti mado .Rrao  item ou lote  

Impedimentd de licitar com o Município pelo período de 1 
Não 	mantiver 	a 	proposta 	it (um) ano, 
desistir do lance. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  
Impedimento de licitar com o Município pelo período de 2 
(dois) anos. 

Comportar-se de modo inidõneo. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho.  
Impedimento de licitar corri o Município pelo período de 2 
(dois) anos. 

Fizer declaração falsa. Muitá de 10% (dez por cento) do valor cIo contrato/nota d 
penho.  —. 

Impedimento de licitar com a Ad mitração Pública pelo 
periodo de 5 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 	cintrato/rtota d 

presentar, documen1aco falsa. empenho. 
Comunicação ao Ministério  
impedimento de licitar com a Administratão Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor co contrato/nota de 

Cometer fraude fiscal. empenho. 
Comunicar ao Ministério Público Estadual.  

Deixar 	de,"- executar 	quaiquei Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada 
obrigação pactuada cci prev's.t sobre o valor do contratou 'ota çe empenho, limitada, a 20 
em lei e no edital 	cri que no(vinte) dias. Após o vigésimo dia e 	critério da Administração, 
se comine outra oenaiidade. poderá ser considerada inexe;in total ou p arcial do objeto. 

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 02 
(dois) anos. 

Inexecução total Multa de 20% (vinte porcento) sobre o valo' do contrato/nota 
empenho.  

Impedimento de licitar com o Município pelo período de 01 
(um) ano. 

Inexecução parcial do objeto, ML'ta de 10% (dez por conto sobre ,  o valor correspondente 
não executada.  

8.2 Na hipótese de ci multa atingir o percentual de 10% (dez por c nto) sobre o valor venc 
	

ELO 
Município poderá proceder à rescisão unilateral do contrato, to, hipótese em que a er 
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fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 

8.3 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Município 
OLI cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 

8.4 Na ocorrência de falha maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de 
Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.5 A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a 
juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 

8.6 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficarão  a critério do Município 
que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa. 

8.7 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
Município, conforme procedimentoesboçado no subitem anterior, a licitante vencedora 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

8.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unific 
já 

de Fornecedores - SiCAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar co 
Administração Pública a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo11
multas previstas neste Edital. 
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S. Rubrica 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Esta especificação tem por finalidade definir, de modo geral, os serviços e 	1 

materiais necessarios a execução da obra de construção da embarcação 

propulsada tipo outros serviços - atendimento a saúde, doravante denominada 

Unidade Básica de Saúde Fluvial - UBSF 

A obra devera ser executada obedecendo o projeto básico e executivo, e 

ainda, todas as prescrições contidas nas Normas Técnicas - ABNT, 

especificações, Normas da Marinha do Brasil Observando ainda todos os 

requisitos constantes das Normas ABNT - NBR 9.050 e NBR 15.450 quanto aos 

requisitos de acessibilidade 

Os processos de fabricação das empresas, estaleiros construtores devem 

pautar pelas escolhas de soluções, equipamentos, métodos que permitem 

minimizar custos e impactes ambientais durante a obra, gerar soluções para 

melhorar a eficiência operacional e manutenção da embarcação por toda sua vida 

útil.  

Será obrigação do CONSTRUTOR" responsável pela execução, manter na 

obra os equipamentos, ferramentas, apetrechos, transporte e equipe de trabalho 

necessário e suficiente, a fim de permitir o bom andamento dos serviços, dentro 

do prazo e orçamento acordado para a execução da obra 

A embarcação será concebida para operar de em aguas calmas, navegação 

interior Área 1 e 2 

A UBSF para garantir acessibilidade aos usuários cadeirantes ou qualquer 

outra mobilidade reduzida, possui no proieto um arranjo que permite a circulação 

interna e acesso por todos os ambientes de atendimento oferecidos na UBSF, 

permitindo assim mobilidade com autonomia 

3 
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2. OBJETIVO 

O objetivo deste projeto técnico é compor o projeto básico e fornecer um 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar a obra e seus serviços, objeto da licitação, com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica 

e Q adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e 

possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução. 

.3. PRAO 

prazo estimado para execução dos serviços em causa será de oito meses 

corridos, contados a partir .da emissão da competente 'Ordem de Serviço" 

4 CARA(' CTE RISTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO 

Comprimento 	 m 

Comprimento entre Perpendiculares 	21,47 m 

Boca Moldada 7,00 m 

Pontal Moldado:, ........................................ 2,00 m 

Calado Moldado de Projeto 1,700 m 

Calado Máximo Carregado: 	 1,428 m 

Deslocamento 	 103,251 

Deslocamento Cdr'eqado 	 146,415 

Tonelagem de Pcde,  Gru'o 	 43,1641 
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Arqueação Bruta: .. 	 200 AB 

Arqueação Líquida: ........... ... ........................ 77 AL 

• 	
Tánque de Efluentes w ...................................1.500 Vdia 

Lotação Tripulantes e Agentes/funcionários. 24 (vinte e quatro) 

• Lotação de usuários/acompanhantes... ......... 16 (dezesseis) 

Capacidade de Água ......................... ..... ....... 19,430 rn3  

Capacidade de Diesel 	 21,783 m 3  

Velocidade de serviço 	 15,55 nos (8,0 mis) 

Consumo esrerado 	 3500 a 4Q,00 litros/hora 

Autonomia estimada alem de 	 480 horas 

5 CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA 

O Casco possuirá chapeamento em aço carbono tipo ASTM 	A131 

(alternativamente A-36 com dupla classificação), e nos elementos estruturais aço 

A-36, estrutura tipo transversal com espaçamento entre cavernas de 500 mm 

Possuira 5 (cinco) anteparas transversais estanques com chapa 1/4" com prumos 

tipo Cantoneira de abas iguais L 2 ½" x 2 1/2'  x 1/4", borboletados no convés e 

fundo Obedecendo as seguintes espessuras 

• Fundo Chapa 6,35 mm (114 ") 

o Costado Chapa 6,35 mm (114 ") 

e Anteparas Transversais Estanques Chapa 6,35 mm (114") 

° Espelho de Proa e Popa Chapa 7,94 mm (5I16"' 

o Convés Principal Chapa 6,35 mm (1/4") 

• Conves Superior Chapa 635 mm (1/4") 

o Convés do Tupa Chapa 4,76 mm (3/16') 

o Paredes da superestrutura Chapa Corrugada 3,00 mm 

• 	 •• 	 5 



C~Itubí'C,Unidade Hásica de Saúde Fluvial - UBSF  

A.:Estrutura do Convés principal possuirá perfis transversais (Vaus) tipo L: 2 ½" 

x W, o mesmo se repete nas hastilhas e cavernas, espaçados em 500 mm. 

Possuirá ainda Sicordas gigante (Longitudinais do convés) tipo perfil T 200 x 100 x 

5/16", espaçado a 1550 mm da Linha de Centro, o mesmo se repete na Longarina 

Gigante, longitudinal do fundo, 

A união das cantoneiras transversais do fundo com a Sicorda Gigante da Linha 

de centro será feita com boboletas B. 200 x 200 mm x 1/4"; 

O Casco possuirá duas caixas de mar localizada na praça de máquinas (cav. 

14 a 16) e no paiol (cav 36 a 37) com dimensões de 500 x 500 x altura de 400 

mm; 

A Estrutura do conves superior possuirá chapa de 1/4' e longitudinais perfil 

Barra Chata bOmm x ¼" e vaus com perfil L 2 ½" x 1/4"  espaçados a cada 500 

mm A Estrutura do convés do tijupa possuirá chapa de 3/16" e longitudinais tipo 

Barra Chata 50 mm x 114" espaçadas a cada 500 mm, 

A Superestrutura se estende de um Bordo a outro Bordo, existindo um corredor 

central, de proa a popa, que conduz o acesso aos consultórios e salsa, as fainas e 

manobras atracação ocorrerão pela popa e proa, o emb°sque/desembarque 

ocorrera somente pela proa 

As paredes da superestrutura serão edificadas com Chapa Corrugada 1/8" 

(3,175 mm), dada a resistência deste tipo de chapa 

As Portas e Janelas serão em Esquadrias da Alumínio e deverão ser 

instaladas com vidro temperado vedação, e trincos no próprio alumínio. Em 

quantidades e dimensões conforme Tabela de Esquadrias constante no Plano de 

Acabamento, n°55013-15, 

O detalhamento estrutural,  perfil e seção mestra constam no Projeto em anexo 

Plano de Perfil Estrutural e Seção Mestra (folhas 1,2 3 e 4) n ° 55013-09 

No processo de so 1 dagem sera utilizado eletrodo revestido E 7018, com 4 mm 

de espessura, utilizando para corte, processo Oxi-corte acetileno ou similar, 



Unidade Básica de Saúde 1111via 	 k $UbIICJ 

deverá ser observada todos procedimentos de segurança e utilização de EPI's 
conforme legislação em vigor. 

Os perfis de chapa tina laminados a frio, adquirida de fornecedores idôneos ou 

executada pelo próprio Fabricante, não poderão apresentar fissuras nas dobras; 

Qualquer desempeno que se fizer necessário poderá ser alcançado por 

processos me&ânicos ou pela aplicação localizada de uma quantidade limitada de 

calor, sendo que neste caso, a temperatura das áreas aquecidas, não deverá 

exceder 650 

Os cortes das chapas de composição dos perfis, executados a oxigênio, 

deverão preferencalmente ser realizado através de máquinas de corte, sendo as 

arestas livres de rebarbas e outras imperfeições, 

Não e necessário o dplalnamento ou acabamento de arestas de chapas ou 

perfis coitados em tesoura ou a oxigênio, exceto quando especificamente indicado 

nos desenhos de fabricação ou quando estiverem incluídos em uma determinada 

preparação para soldagem, 

Os perfis soldados devem ser fabricados atendendo os procedimentos 

indicados no item so'da desta especificação 

6 PREPARAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA 

O Construtor devera apresentar a administração publica através da comissão 

de fiscahzação o Plano de Pintura para previa aprovação, obedecendo as 

especificações e recomendações do fabricante, 

Casco (interno e externo), Convés e Superestrutura Jateamento Comercial 

(metal cinza), conforme padrão SA-2 Norma SIS 05590, 

Uma demão de shop-primer de epoxi, com espessura de 125 microns seca 

Uma demão de acapamento de esmalte poliuretano, com espessura de 50 

microns, seca 

• 	 7 
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Obras Vivas (arca imersa do casco) Jateamento comercial metal branco, SA-2 

1/2 conforme Normas 515 05590; 

Uma demão de primer etil silicato de zinco, com espessura de 75 microns, 

seca.: 

Uma demão de epoxfrpoliamida (tie-coat), com espessura de 40 microns, seca 

Duas demãos de pintura de acabamento de esmalto poliuretano com 

espessura de 75 microns/por demão, seca. 

Dada a dificuldade de manutenção, o casco da embarcação será pintado com 

tinta à base de epóxi. 

7. PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM 

O construtor deverá apresentar o Procedimento de soldagem, Plano de 

soldagem e o EPS Especificação do procedimento de Solda elaborado por 

profissional qualificado para previa aprovação da comissão de fiscalização No 

plano deverá constar o procedimento, processos, sequências de soldagem, tipo e 

manca de consumíveis a serem utilizados na obra, além da recomendação dos 

ensaios e testes a serem realizados pelo estaleiro construtor para garantia da 

qualidade do processo de soldagem 

Todas as soldas deverão obedecer as especificações "Welding in building 

construction" AWS D- 1.0 da "American Welding Society" A dimensão mínima 

para solda de filete será de 4 mm, a menos que a solda não seja estrutural A 

dimensão máxima do filete sena igual a espessura da chapa mais fina que estiver 

sendo soldada, desde que o filete não ultrapasse 14 mm, quando devera ser 

usada solda de penetraçao, 

Todas as Juntas de topo deverão ser de penetração completa, usando-se para 

isto de chanfro duplo ou simples, ou de cobre junta, conforme as dimensões da 

peça e a posição da junta 

8 
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Atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas k fadiga, quando deverão 

ser tomados os cuidados de esmerilhamento ou arredondamento, para evitar a 

concentração de tensões 

As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, 

graxas, tintas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido 

executado por maçarico, as bordas deverão ser esmerilhadas 

Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser 

armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados eletrodos 

úmidos, danificados ou sujos nem arames enferrujados 

•Cs procedimentos de soldagem deverão ser qualificados de acordo com a 

AWS: 

.Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores 

qualificados 

Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, 

devera ser executado o pré-aquecimento das mesmas antes da soldagem de 

acordo com as especificações AWS, 

A soldagem, sempre que possível, devera ser feita em posição plana, com uso 

de dispositivos adequados, 

Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de chapas 

de espera para inicio e fim das soldas O primeiro passe das soldas de 

penetração total devera ter sua raiz extraída antes de se iniciar a solda do outro 

lado, possibilitando assim urna penetração completa e sem descontinuidade, 

devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escoria após cada passe 

As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada 

tipo de peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e 

empenos. 

As soldas automáticas deverão ser executadas através do operação continua, 

sem paradas ou partidas intermediárias.  

9 
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Unidade Hásica de Saúde Fluvial - UBL 	bria 

Os pontos de solda, caso tenham sido feitos por soldadores não qualificados, 

deverão ser retirados podendo, entretanto integrar-se à solda, desde que 

convenientemente limpos. 

As soldas que apresentarem defeitos, tais como trincas, inclusão de escoria, 

porosidade, mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das 

tolerâncias, deverão ser removidas por meio as esmerilhamento ou goivamento e 

convenientemente refeitas; 

Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais 

serão medidos com o auxiho de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super 

quanto o sub dirnensionamento, 

Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e 

marcas feitas por solda de dispositivos temporários usados na fabricação 

Recomendaç.ôes do tipo e especificação de consumiveis são sugeridas e 

apresentadas no projeto, estrutural n 55013-09.  

8 CARACIERI&IICAS DE CUBAGEM 

Y&1. ÁGUA DOCE 

Serão instalados no convés do tijupa 02 (dois) reservatórios (caixas - PVC) de 

arma2enagem de agua com capacidade de 1000 litros.  

O abastecimento da rede de agua para os sanitários e cozinha ocorrera por 

gravidade 

Sera instalada uma caixa de mar e uma bomba de serviços gerais com vazão 

mínima de 5rn 31h, 

Toda rede de abastecimento será para agua na temperatura natural, 

A rede de distribuição de agua doce para cozinha e banheiros será com tubo 

PVC., alimentando nos banheiros, as pias, chuveiros e vasos sanitários.  
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A embarcação disporá ainda de um tanque de armazenamento de agua com 

capacidade de aproximadamente 17430 litros, localizados entre as Cavernas 37 e 

41, totalizando capacidade 19430 litros. 

8.2. ÓLEO DIESEL 

A embarcação ira dispor de um tanque de armazeriamento de óleo diesel 

(combustível) alimentador do motor principal •e auxiliares localizado entre as 

cavernas 17 e 21 possuirá capacidade de armazenamento de aproximadamente 

21383 litros de óleo diesel Será fabricado e instalado um tanque de serviço com 

vol. 400 litros na praça de maquinas, que por sua vez, alimentara o MOR e MOAs 

por gravidade Totalizando capacidade de diesel em 21783 litros.  

Informações relativas a cubagem devem ser consultadas o Plano de 

Capacidades n 55013 -12 

9 ACOMODAÇÕES E MOBILIARIOS 

Tratando-se de uma embarcação de atendimento a saúde, a instalação de 

equipamentos, mobiliarias, utensílio, instrumentais e materiais imprescindíveis 

para operacionalizar, o trabalho das equipes de saúde na UBS deverão ser 

fornecidos pela Administração Publica/Armador, observando as portarias, manuais 

e recomendações do Mirusteito da Saúde - Departamento de Atenção Básica.  

Devera ser fornecidos pelo Armador - Administração Publica, dentre outros 

- Mobiliário nas acomodações nos camarotes (armários, beliches, colchões, 

roupas de cama, e o que riais houver), 

- Armários na cozinha, geladeira, fogão, freezer, botijões de gás, mesas, 

cadeiras, bebedouros de agua, utensílios de copa e cozina, e o que mais houver, 

- Materiais de escritório, expediente, arquivos, pastas, cadeiras e mesas, 

tIL:______ 
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Área externa no convés superior/passadiço Máquina de Lavar/Secar roupas; 

A Embarcação ira dispor das seguintes acomodações, áreas e ambientes 

9.tCONVÉS PRINCIPAL 

Saia ÓI - Recepção e Triagem; 

Saia 02- Banheiro Público Masculino; 

Sala 03- Banheiro Publico Feminino, 

• 	Sala 04 -- Sala de Procedimentos; 

Sala 05 - Consultório Odontologico, 

Sala 06- Consultório da Enfermaria, 

Sala 07- Consultório Medico, 

Sala 08- Expurgo; 

Sala 09- Sala de Vacinas, 

Sala 10 Banheiro Feminino 

Saia 11 - Armazenarnento de Medicamentos 

Sala 12- Lavagem / Descontam inação; 

a2: CONVÉS SUPERIOR / PASSADIÇO 

Sala 13-Comando, 

Sala 14- Banheiro Masculino Operações, 

Sala 15 - Banheiro Feminino Operações 

Sala 16- Camarote para quatro Tripulantes, 

Sala 17- Camarote para 04 ESF, 

Saia 1, 8 Camarote para 04 ESF, 

Rubrica 
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Saiá 19 - Camarote para 04 ESF; 

Sala 20— Camarote para 04 ESF; 

Sala 21 - Camarote para 04 ESF; 

Sala 22 - Laboratório; 

Sala 23— Cozinha; 

! Deverá ser fornecido pelo Construtor: 

No comando um volante de aço inox 38 cm um maneta, um radio VHF 

25 W, um holofote de busca de 10", Sino, limpador de para-brisas, Ecobatimetro e 

duas baterias 150 Aíh @ 12V para emergência; 

A cozinha irá dispor de uma pia em mármore sintético com tamanho 1,50 

m com urna cuba, uhfia torneira singela em aço inox a ser fornecido pela 

contratada, 

Banheiro - possuirá 2 (dois) unidades sanitárias completas para uso 

coletivo, cada um contendo 01 (um) vaso sanitário, com assento e tampa de 

plástico resistente. Pia em louça vitrificada dotada de uma torneira singela de aço 

nox ou bronze O! (um) espelho sobre o lavatório. 01 (uma) janela para exaustão, 

chuveiro elétrico tipo ducha.  

A embarcação será dotada de dois acessos independentes ao convés 

superior, a escada principal com largura de 800 mm localizado na proa da 

embarcação A escada alternativa ficara localizada no corredor interno próximo a 

popa, dando acesso ao ambiente sala de refeitoro/reunão e camarotes para 

agentes de saúde, 

83 ACABAMENTO E CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

Piso - nas áreas corno cozinha e banheiros serão aplicadas piso cerâmico 20 

cm x 20 cm fixada com argamassa colarfe Nas demais áreas habitáveis como 

13 
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camarotes, comando, consultórios, almoxarifado, salas erti geral, recepção serão 

aplicadas placas (piso vinílico) tipo paviflex liso 30 x 30 cm coladas sobre a chapa 

do convés. Nas demais áreas, serão aplicadas pintura de acabamento conforme 

especificado no item PINTURA; 

Paredes, Divisórias das Acomodações - nas paredes internas dos ambientes 

climatizados serão revestidas com painéis de compensado naval juntamente com 

material isolante térmico e acabamento em fórmica, ou material similar; 

Teto -. nas áreas habitáveis com climatização possuirá forro  PVC. Nas demais 

arcas apenas pintura de acabamento, 

A descrição detalhada, áreas e locais de aplicação dos acabamentos estão 

apresentadas na Planta de Acabamento, nQ 55013-15 

O construtor devera fornecer instalar e testar os aparelhos de Ar 

Condicionados, todos ambientes habitáveis como Comando, Salas, Camarotes, 

Consultórios, Recepção, possuirão ar condicionado individual tipo Split de 9000 

Btus, tensão 220V Consumo Classe A, Gás ecológico com selo PROCEL para 

chmatizaçao dos ambientes conforme apresentado na Planta de Climatização e 

Exaustão, n 2  55013-16 

10 SISTEMAS ELETRICOS, LUZES DE NAVEGAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

H A, embarcação disporá dois grupos geradores. completos, com capacidade de 

fornecimento de energia de 50 kVA cada um A embarcação disporá de quadro 

elétrico e tomada para recebimento de energia de Terra 

A iluminação principal interna da embarcação será feita através de luminárias 

fluorescentes, de 110VCC alimentadas por energia fornecida vinda do grupo 

gerador e distribuída no quadra elétrico. A fonte de energia elétrica de emergência 

(batéiras) deverá ser independente da fonte principal e com capacidade de 

alimentar por 1 (uma) hora todos os sistemas elétricos e consumidores 

necessários a segurança de passageiros e tripulação, tais como 

14 
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.equipamentos de comunicação; 

• 	-. 

 

equipamentos de navegaQão; 

• 	

- 

 

luzes de navegação e de sinalização; 

farol de busca; 

• 

iluminação de errsrência; e 

- apito. 

As baterias de emergência, preferencialmente, deverão ser instalados fora do 

compartimento das maquinas e dos geradores principais Preferencialmente no 

comando, 

As baterias e acumuladores deverão ser instalados érfl locais não habitados, 

arejados e abrigados. Deverão ser mantidas devidamente fixadas e com seus 

born9s de ligação som. azinhavre e protegidos por material isolante. 

Quando fixádas no piso de conveses situados abaixo do convés principal 

deverão atender a urna altura mínima de 40 cm do piso 

Os quadros elétricos principais e de emergência deverão ser disposto; de 

maneira que ofereçam acil acesso durante a oper3çao e/ou aniteilçãn dos 

equipamentos O quadro elétrico de emefljênGia devera estar proximo da fonte de 

energia elétrica de emergência Os lados, a parte de trás .e da frente dos quadros 

elétricos deverão estar devidamente protegidos, bem como t'petes ou estrados 

não condutores deverão estar no piso na frente e atras dcs ? ,feridos quadros. O 

quadro elétrico de emergência devera estar localizado o irdE perto posve da 

fonte de energia elétrica de emergência Os quadros eelriccs d.ivbrão ser bem 

fixados em locais abrigados que não contenhan materiais nfkmaveis Os quadros 

elétricos não deverão estar localizados a vante da antooara de cchão.  

Os circuitos de distribuição, geradores e alirnentac 1  )res oovem ser 

individualmente protegidos por disjuntores ou fusíveis contra nurecarga e curto-

circuito Os transformadores deverão ser protegidos com usjintores no primário.  

Os circuitos das luzes de navegação devem ser indivldualrronte protegidos por 
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fusíveis ou disjuntores instalados no painel de controle ou quadro de luzes de 

navegação. 

O quadro das luzes de navegação deverá ser alimentado por uma linha 

independente derivada do quadro principal e de emergência. 

Os fios deverão ser protegidos por meia de eletradutas rígidos ou flexíveis. Os 

cabos devem ser individualmente fixados a leitos ou suportes Os eletrodutos 

deverão sei instalados com suficiente caimento e furos para dar drenagem e evitar 

o acumulo d'água. Os cabos e fiação deverão ser ,  instalados e lixados de modo a 

evitar desgastes por roçamento ou outra avaria As extremidades e junções de 

todos os condutores devem ser feitas de modo que sejam conservadas as 

propriedades originais elétricas e mecânicas Os cabos e fiação utilizadas nos 

circuitos elétricos de fornecimento essencial ou de emergência de força, 

luminaçao comunicações interiores ou sinalização não deverão passar por áreas 

em que haja risco de incêndio As partes condutoras de tomadas e plugs devem 

ser protegidas de modo a impedir que sejam tocadas, mesmo durante ligamento e 

desligamento Não deverão ser utilizadas extensões elétricas; caso usado numa 

necessidade eventual devera ser verificado a capacidade de corrente e, 

dependendo da distância, a queda de tensão Os acessórios de iluminação 

deverão ser instalados de maneira tal que sejam evitados aumentos de 

temperatura que possam danificar cabos e fiação e impeçam que o material 

situado nos arredores se torne excessivamente quente Todos os circuitos de luz e 

força, terminando num espaço que contenha tanques de combustível, ou material 

nflaynavel, deverão ser dotados de chave colocada por tora do referido espaço, 

para desconectar tais circuitos Os circuitos polifasicos devem ser distribuídos de 

modo a assegurar o melhor equilíbrio de cargas entre fases Os fios e cabos 

eletricos deverão ser especificados levando em consideração a capacidade de 

condução de corrente,. estabelecida pelo fabricante a a queda de tensão 

à&rii.ésível, 

1 



'nichdc Básica de Saude] miii UB \Rusnca , 

• quantidade e localização dos elementos consumidores ( luzes, tomadas, 

interruptores, etc ) são apresentadas na Planta de Instalações Elétricas, n 

5013-14. 

li MAQUINAS 

A embarcação recebera um sistema fixo de propulsão, composta por um 

motor diesel marítimo de no mínimo 200 HP de potência e seus acessórios.  

Um reveisor com redução 3,9 1, Linha de eixo fixa com Hélice 4 Pás tipo B-

Troost; 

Os espaços e equipamentos de máquinas deverão ser mantidos limpos e 

sem vazamentos de oleos e com os estrados em bom estado de conservação 

Quaisquer polias, corretas e demais partes moveis utilizadas para acionamento 

de maquinas e/ou mecanismos deverão ser dotadas de dispositivos adequados 

de proteção para as pessoas As superfícies quentes deverão ser providas de 

proteções térmicas, a fim de minimizar o risco de queimaduras nos tripulantes 

Redes de descarga e aspiração da praça de maquinas conectadas ao fundo ou 

ao costado deverão ser metálicas. Adicionalmente, as redes de descarga 

devem ser flangeadas, onde ultrapassem anteparas e/ou costado (este 

flangeamento deve garantir a estanqueidade) Os tanques de óleo situados no 

interior da Praça de Maquinas deverão ser dotados de suspiros independentes 

e cuja saída devera estar localizada em área externa Os indicadores de níveis 

dos tanques de óleo deverão ser dotados de válvula preferencialmente do tipo 

esfera, que devera ser instalada na sua parte inferior. Devera haver 

Iluminaçao apropriada a qual devera ser protegidà por luminárias com 

proteção contra choques Todo espaço de maquinas devera ser equipado com 

ventilação e exaustão forçada com vazão mínima de 55 m 31min, conforme 

apresentado na Planta de Climatização e Exaustão, n i on 55013-16 



,i.j 

Unidade Básica de Saúde fluvial - 

11.1. SISTEMA DE GOVERNO 

Rub4ica 

• O Sistema de Governo será composto por um mecanismo hidráulico, com 

volante em inox, caixa de direção hidráulica completa, cilindros hidráulicos, 

bomba hidráulica cpni acionamento por motor elétrico na praça de maquinas e 

acessórios de instalação. O Leme será do tipo apoiado com área de 

aproximadamente 1,2 m 2  com madre do leme, tubo mecânico, buchas e 

mancais. 

Detalhamento construtivo do sistema deverá ser • elaborado e executado 

pelo estaleiro construtor e será objeto de acompanhamento pelo fiscal 

12 EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO 

A embarcação será dotada no convés do tijupa com um turco de alcance 

2,50 rn, provido de unia talha manual com capacidade para 260 kgf.  

13 EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO 

131, GUINCHOS 

A embarcação será dotada na proa de um guincho manual com redução 

com cap 1,5 t e freio para acionamento da âncora, possuirá tambor suficiente 

para armazenar cerca de 50,0 m de cabo de aço de 19 mm 

A âncora com peso de 150 kg será do tipo Danfott 

112, CABEÇOS DE AMARRAÇÃO 

A embarcação seta dotada de quatro cabeços de amarração simples, com 

capacidade de tração de' 4,00 t cada Eles serão distribuídos, em pares na proa 

• 	 is 
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e popa da embarcação Os detalhes de fabricação estão apresentados no 

Plano de Marcas, Acessórios do Convés e Casco, n, 55013-13 

14. EQUIPAMENTOS DESALVATAGEM E COMBATE A INCÊNDIO 

A dotação de equipamentos de segurança, salvatagem, proteção e combate 

a incêndio, suas localizações e quantidade devem ser obtidas através do Plano 

de Luzes de Navegação e Segurança, n. 2  55013-11. 

Os materiais e os equipamentos destinados à segurança da embarcação, 

tripulantes, passageiros e profissionais não tripulantes deverão ser 

previamente homologados pela DPC, mediante a expedição de um Certificado 

de Homologação 

Caberá ao construtor se certificar de que os materiais e equipamentos 

adquiridos para uso da embarcação possuem o competente Certificado de 

Homologação emitido pela DPC 

15.. EQUIPAMENTOS DE. ESGOTO E ANTIPOLUIÇÃO 

A captação da agua servida gerada a bordo se dará por gravidade, através de 

tubulações de PVC apropriadas. Somente no interior da Praça de Maquinas, essa 

tubulação devera ser de aço Toda agua captada será conduzida para o 

reservatório do sistema de tratamento de efluentes, que por sua vez após o 

tratamento devido lançara a água no meio hídrico O descarte das aguas para o 

meio hidrico, após o devido tratamento e desinfecção devera ser garantido através 

do fornecedor da estação de tratamento, em níveis aceitáveis como determina a 

Lei de saneamento básico, normas vigentes e regulamentações estaduais e 

municipais dos orgãos ambientais 
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.Osistema de tratamento de efluentes sanitários deverá possuir capacidade de 

pelo menos para 1,5 m 3  diários e ser do tipo biológico com reator anaeróbio, mais 

reator aeróbio, mais sistema de desinfecção UV - Ultra Violeta. 

Deverão ser previstas também uma caixa de gordura e caixa separadora de 

área e óleo, ambos no interior do casco. 

16. EQUIPAMENTOS NÁUTICOS E DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

O estaleiro construtor deverá entregar a UBSF: 

Um aparelho de comunicação em •VHF com antena, nas freqüências 

internacionais, com potência, de saída de 25W, com canais Ml a M7 atem de 

chamada seletiva digital (DSC); 

Holofote de busca (d4âmetro 10") e sinalização com controle manual dentro do 

comando, com capacidade de 1.000W; 

Buzina de serração com 02 cometas completa; 

.:Luzes de navegação de fabricantes homologados na DPC, em quantidades e 

tipo de acordo com plano de luzes de navegação; 

Sina; 

- Limpador de Para brisas, 

SondalEcobatimetro, 

- Jogos de bandeiras para embarcação propulsada; 

Réguas, quadros e cartas náuticas (do quadro de navegação); 

- Quadro de Regras; 

Modulo de Identificação de Embarcações - AIS 
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ií. INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 

.171. GERAL 

A mão-lo-obra e os materiais cobertos por esta especificação estarão sujeitos 

a inspeção por parte do CONTRATANTE (comissão de fiscalização) e/ou seus 

representantes cedencLados, que terão livre acesso, durante a jornada normal de 

trabalho, a todas as instalações do Fabricante onde estiverem sendo fabricadas as 

estruturas, 

.0 Fabricante deverá proporcionar aos inspetores, as facilidades e 

equipamentos necessários a realização de inspeção e dos testes requeridos 

O exercício do direito de inspeção pelo CONTRATANTE e/ou seus 

representantes credençiados, não exime o Fabricante de qualquer ônus 

decorrente da infração de algum item de norma, especificação ou desenho de 

fabricação.  

Quando necessária, a montagem de partes das estruturas metálicas devera 

ser realizada, antes de se iniciarem os trabalhos de pintura, na presença da 

inspeção do CONTRATANTE.  

Os serviços de inspeção consistem basicamente de inspeção de recebimento 

com testemunho de testes, compreendendo conforme aplicável exame de 

certificados de matéria prima e qualificações de soldagem, testes rnecanicos, 

testes hidrostáticos, testes de aferição, testes eletrostáticos, testes de 

funcionamento e de desempenho, testes não-destrutivos, controles visual, 

dimensionai, de pintura e de identificação e verificação de embalagem 

172 TESTES, INSPEÇÕES E ENSAIOS 

Os testes e inspeções serão realizados na presença do fiscal e/ou comissão de 

tisca,hzaçâo, profissional qualificado da entidade certificadora, e quando 

necessário, de outros orgãos regulamentadores O estaleiro construtor devera 
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elaborar um cronograma de testes previamente acordado com a equipe de 

fiscalização. 

Todos os relatórios dos ensaios e testes devem ser impressos e fornecidos 

pelo Estaleiro construtor ao armador juntamente com ART do profissional 

responsável pela execução. 

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVEIS - Casco e Estrutura 

O estaleiro construtor é responsável em oferecer condições mínimas 

necessárias para realização dos testes e ensaios não destrutíveis para verificação 

da qualidade do processo de soldagem e. montagem de toda superestrutura, 

através de ensaios visuais, ultrassom ou líquido penetrante. Principais áreas a 

serem inspecionadas: união de solda no fundo, costado, trincaniz, convés, entre 

outra. 

Testes na prova de cais 	 . 

O estaleiro construtor e responsável em oferecer condições mínimas 

necessanas para realização dos testes de prova de cais através de programação 

constante em cronograma previamente acordado com a fiscalização, dentre outros 

testei, deverá abranger: 

-Prova de Inclinação: 

- Testes de equipamentos de convés e maquinaria, 

Testes na prova de rio 

O estaleiro construtor e responsável em oferecer condições mínimas 

necessárias para realização dos testes de prova de rio através de programação 
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em conograma previamente acordado com a fiscalização, dentre outros testes, 

deverá abranger: 

- Partida do MCP e MCA's; 

- Funcionamento continuo do MCP e MCA's; 

- Aceleração. progrostiva; 

- Teste de seguimento: 

Parada brusca; 

Curva de .gfrô; 

- Zigue-Lague e rumo 

:Lançrnento e Içamento de âncora; 

- Equipamentos de navegação, comunicação, luzes de navegação e 

sinalização;  

fia________ 
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173 TOLERÂNÇIAS 

As estrutura 	eiahcas deverão ser fabricadas obedecendo prioritariamente as 

tolerâncias irdicadas nos desenhos de fabricação bem corno as apresentadas 

nesta especificação.  

174 TESTES DE ESTANQUEIDADE 

Deverá ser realizados testes nas redes de óleo diesel e nos tanques d 

combustivel e água, 'en ire obedecendo a pratica da boa engenharia e 

recomendações desn'i3 n-' NBR 11352 "Comparti mento e etessorios estanques 

de embarcações Veiii ação da estanqueidade' 
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.l7t CERTIFICADOS E DOCUMENTOS 

Caberá ao construtor, entregar a embarcação devidamente certificada ou 

classificada. conforme previsto nas Normas da Autoridade Marítima Brasileira 

(NORMAM/02) status tertificados Provisórios. Certificados condicionais não 

deverão ser aceitos Na ocasião da entrega da embarcação, serão emitidos e 

fornecidos ao armador (Administração pública) em original e cópia, os seguintes 

certificados e documentos.  

CERTIFICADOS / DOCUMENTOS RESPONSÁVEL EMISSOR 

 -Cartão de tdpdiaçãode segurança  CFAOC 	Qpitaria dos Portos 

Certificado de Segariça da Navegação Entidade Certificadora ou SC 

Certificado Nacional de Borda Livre Entidade Certificadora ou SC 

Certificado de Arque Entidade Certificadora ou SC 

Relatório de Vistoria Inicial em Seco e Flutuando Entidade Certificadora ou SC 

Licença de Construção 	-  Entidade Cer1ificadoraouSC 

- Termo do entrega e a  Estaleiro Construtor 

Recibo de sua Ouitaçao—Nota Fiscal 	jEstaleiro Construtor  

Legenda SC - Sociedade Classificadora 

Documentos a serem entregues pelo Estaleiro Construtor ao Armador / 

Administração Publica 

Por ocasião da conclusão da obra, o estaleiro construtor deverá entregar ao 

armador/administração publica a coletânea de planos e documentos técnicos 

relacionados abaixo impressos em 4 (quatro) vias e 01 via em mídia eletrônica 

com extensão PDF ou DWG Os planos e documentos necessários a obtenção da 

licença de construção deverão constar o carimbo de aprovação da Entidade 

Certificadora ou SC 

- Plano de Arranjo Geral, Luzes de Navegação e Capacidades, 

- Plano de Segurança 
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Plano de Lihhas; 

Plano de Perfil Estrutural; 

Plano de Seção Mestra; 

- Estrutural dos Conveses; 

- Estrutural do jazente dos motores, 

• Memorial Descritivo (Normam02); 

Tabela de Curvas Hidrostáticas, Cruzadas e Bonjean; 

- Relatório da prova de inclinação, 

- Estudo dè. Estabilidade e Folheto de Trim; 

- Calculo de Borda-Livre, 

- Calculo de Arqueaçao, 

- Balanço de cargas elétricas;  

- Diagrama tinifflar Elétrico; 

- Diagrama de redes e tubulações rede de óleo hidráulico, rede de óleo diesel, 

redes de água, redes de esgoto (águas negras e cinzas), 

- Expansão do Chapeamento; 

- Arranjo das Aberturas do Casco e Suspiros 

- Arranjo da Praça de Maquinas, 

- Arranjo do sistema de amarração e fundeio, 

- Marcas de calado e Marcas de Borda Livre, 

- Plano de pintura, 

- Plano de Soldagem e Especificação do procedimento de soldagem EPS 

Manuais técnicos 

25 
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Todos os manuais técnicos, dentre outros, os do motor principal, motor 

auxiliar e geradores, bombas, ar condicionados, equipamentos de convés 

deverão ser entregues ao armador/administração pública no momento da 

entrega da embarcação. 

18. ENTREGA DA EMBARCAÇAO 

Na ocasião da entrega da embarcação, o estaleiro, construtor deverá fornecer 

a administr - ação pubhcalarmador/contratar'tn, todos os documentos relacionados 

no Item 17  5, em nome do armador conforme definido em contrato 

Deverão ainda ser observados os níveis dos reservatórios de óleo, lubrificantes 

e demais fluidos dos equipamentos de acordo com o fábricante, e completo 

abastecimento das caixas de água. 

A entrega da embarcação se dará no Estaleiro Construtor, salvo acordo futuro 

':...':181 	GARANTIA  

A garantia minima prevista no contrato de construção será de 12 (doze) meses 

após a entrega da embarcação, abrangendo todos os serviços e materiais 

fornecidos pelo estaleiro construtor, salvo avarias relacionados ao mal uso 

Demais itens con o motores e equipamentos seguirão a cobertura dos 

fabricantes, ao final do prazo, a cobertura e formalmente transferida ao armador.  

• Guardado ainda o prazo mínimo de garantia de obras públicas preservado pelo 

Código Civil Brasileiro.  

19 OBSERVAÇÕES 

Informações adicionais podem ser obtidas através do projeto que segue anexo 
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- 	
- 	LA SER DEFINIDO 	 ______ _________ Nome da Embarcação:

Armador: 	 FUNDO MUNICIPAL DE SaÚDE AC DEARA 
Estaleiro Construtor: 	 IA. SER DEFINIDO 
material doCasc 	 .Aço 
Tipo de Serviço: 	 jQos-Andimentoa S

-  aúde  

Comprimento Total (LI) = 	 22.000 	m;  

Comprimento entre Perpendiculares (L) 	 21.472 	m; 

EocaMoidada.(a) . . 	 7,000 	iii; 

PontM.....P..(..•) ..................................................... 2.9Q ........... 
Calado de Projeta (H) 
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61&á 
barcaçaC  

raFIrMuNrcÂrbniunt ACARA 	 __________ ____E 

r—r 

 

000 	 NAL 

floT_______  
DESCRIÇAO DA CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO: 
CONDIÇAO: 
Obs.: 	Embarcará() totalmente abastecida em gêneros e óleo, e com a Iotaçao máxima de passageiros / usuários com suas 

bagagens; 

PESO(t) lcg(m) MÕflm ViT MOM.(rm) 

------ leve 	 -- 

16 pacientes Pessoas) no Convk Principal im fadeiraa 
103251 

1 ÔÕD 
T6bÓ 

7d63 
0T4 

47082 
11 , 81 

——020 

2404 
Z.755 

530 

4W293 
4320 

1-1060 
04 	fi5iii5n1es 
hue de O16i7õ 

 5T4U0 

Tfl 

2766 
flR 
1.7 

1114 
TDG3 

-  
330 

2212 
1Y 
—16,541 

titIdeguï  16T33 8.178 35.411 1 .o70 17T7r7 
-Caixa 01  ~gua 	

-- 

2000 3980 
GenerosU9urniveis TD 25950 77UÔ TDD 

ír4Y 

caia 

- 	 1Â2 tÔffi7F 0250 m 209 

m 
1W1E .rirr 168 m M 2 

-Ti 

YZ fibcotrim ir 1 3 - ir 

ILÕI- ________ U2 - ir alag aS475 grauÇ - 

FtRF. zTff t =tL 	Øp- 54 ir . 	 5 m 

TT.C10TD0 W tV= 	V/Lpp . 67 ir •1.4 ir 

DADOS PARA INTERPOLAÇOES 

	

-. pl - . 	1234 	 1 400 	LCB1= 	0.1 	DEia 	40] 

	

D2= 	i55 	iR- - 	 1 450 	L0b2= 	0 170 	 T55DuÕ1 

	

-- 0= 	1441 - 	 1 . 428 	B= 	0168 	C 4 000 

	

M11 	1197 	KM1= 	 4 	C 	. 27 	Taag 

	

Tl= 	 ______ 4.338 	LC -2= 	0218 	Tala7Z 	2T3 

iCJTt 	4a2 	L 	 4 	eleg 	 3j7J 

211? 



CALCULO DOS MOMENTOS DE EIVBORCAMENTO 

v v 9 Bg 

- 0U00 uojIT WÕ 13 O 	5 '17 
9'Øj "517 "g'5 U0E '137 0U04 flí706 '5U 

0.175 ' DTogs 13Ã0 0.092 13. 96 UU04 
11000 o.202 &000 1T 0i0 0.068 3.796 0604 

'ooco c3a T70 
" 	

'n& nioio 0,083 'T00 "iroo 
r-3T500 0.430 T40 0.000 1T7T5 0.077 13.790 11Ó04 

30.000 'T0TÕ94 11005 i0 i2i 0,070 12T706 11004 
T&U0D 
iôo.ii 

1101T 701B 0T500 
"o:Ó4o 

9.188 
u140 

0B 
o.Us 

1T700 
0:706 .. 

— ou:oot o070"&fl 0T01 6.23 0.04 
. 

13,7961 13.795 0.094 
60000  11072 11700 0.03 13 	 9 0. 	4 

Fla.i_________ 

-, Rubrica 

CaLCULO DOS BRAÇOS DE ENDIREITAMENTO 

1g•:Tït?d o -Lr..Gzc 132- ar (teta) -uDesl. 

ra do 1t56r" T00r' t50 000 
T40tOO 

 0000 - 0bo 11U0U "TUÓD "0T000 

'11000 o U0'Y -0389 ,  1.50w0 "O 385 Y'00 C9 00{6 7u104 

6'T70 il000 5700 'fl35TÕ "T72 0 , '00 5004 1000 

11000 000'2 407300 TW 150.060 1049 'TÇOZ Õ172 "ffDED 

25000 U'0i0 fl0iiÕ0 TOZ T5 ÏÓ00 T701 1.2.04 0, 68 

2000 03 - 50 	00 1 359 1.40 '09-4 11007 i0 4T0 

00 oCo o 024 MÓ ÓOÓ 1559 150 	0Õ 1 'Ci 1105 O 104 Õ 3021 

roct oi 1 - 	 4nrT 8 1707 5114 

— w000 M-98 ÏÓ oõu wc'tr-!uuoc - - 	sr'r-ioo - - 	omBn' 5170 

--T,,-979 0 - 	1692 - 

60to wtWUfT2t1 1. 	01 L!C_iL flJIï!LL 
Obs.: O momento de Superfiç10 Livre foi calcul dq por intermódio das expressues, no tem 6-34 de NORMAM 02, na qual 

estas apresentados em anexo os cálculos, 

Io 0r 	a 	 - 	 ( 	IxÁA 



r rTC - 	 ÏTI 	UNIDAL5É _5Ç - 	graus 	Tfl3 	 ndiçao satisfatória 	- 

OBTIDO 
iijmento grau 	T*47 	— 	hjZsatsfai&ia ____ 

ÀngZquirrïiiITs IiÜÏ 	T4 	 dtção sat,sfai&ia 
tTii5io equI 	fto 
kIequjrEstgunar 
ÂT,TT 

- 	 graus 	 T4 	— Cond ição satisfatória 
- 	 . Condição satisfatôda  

rMo (aft meta 	fcffiiii6Vi) m 	Condição satisfatór ia 
[&ík3o 	 m 	 Condição satisfatôra 

02mra ~ AteoaflgufoeeW6ri6iia tico 

Ex Braços de embarcamento 

060 J 

o:sü 	................................ .0. - 

/1 \ 
000

75 	10 1,5 	20 26 	30 	36 :45 	50 55 	60 

Angulo [graus] 

lrc cor4uçnA ].lO413 - 4 	LE 	bi 

.2 

.. 

-.--GZ -i»-Bp 

Bg 

4 
Vir 

DADOS PARA O GRÁFICO  

fEáT5 - Bp v  

u6r Uor tõr uugr TUC oo 
5 000- - 	i 0 063 0 094 O 094 - 

tuar O,:ss - 	 0.063 6T ó:õr Tc 
T30 O4g2 0061 O0V 094 7047 
nr ÕT506 - 0.060 W W - r o  

0.470 W 
!OTT b 0.055 T07C T OTT4C 
3t00 T T63T 0.063 0094 9T168 

T78 0.049 TUC DC 7ITC 
Tu7r T 0 , 043 C - 

Li!c T1TTELLP2E :r  

ik Rubrica .4 



ÃNÃL1WDE ESTAS WJÃbE ESTAtIC)CTTT 	 - 
[Embarcação 

roprietano 	- 
KtWbEFWAffC _  
PiJNbUM0N1WÃE DE SAUDE DE ACARA  

C6iiiffutoF - 

DESCRIÇAO DA CONDIÇAO DE CARREGAMENTO 
CONWÇAO: 'E 
Obs.: Embarcação na condição de regresso, com o número máximo de passageiros e suas bagagens, mas com 

apenas 10% de gêneros e rombustivel 

COMPONENTES DO PESO DA E 	ÁflÁC 	PESO(t) 	Icg(m) 	MOM.(tri5) 	.¼g(m) 	1MTWiE 

Embarcação leve 	 103251 	0456 	47082 	2404 	248215 
WPac*entes (Pessoas) i 	CEphnErTrÕiEt 	 1 (300 	7 383 	Ii 613 	2 700 	4 	Õ 
S\gentes de Saude 	 -- 	2 000 	 542 	5-5-M 	11 
04 04Tripulantes 	 0.400 	2.7 	- 	1114 	&30 	2 . 212 
Tanque de alce de $er'B 	 O 034 	flTI 	UTti 	1 T33 	0.045 
Tanque de Oleo Diesel 	 1 727 	1 769 	 U 	 1 654 
¶quedeAgua 	. 	 1.656 	8.178 	T531 	TU70 	1.772 
Cso'a O Agua 	- 	 52!YU 	110 	0.7 	2D - 	1.484 
3&neros,e Obísunlíveis 	 ffT 	 flSO 	 33 	 2.7fl 	 --—o:w- 

CARACTERIS11CAS HIDROSTATICAS 

kElWd5Y7T 	ffTT(õ ir 	17V 	 4 ___ RS2TP 	T44) jjf 

Ddesoc) 	— 	111ï67 T 	[CW 	 0130 TH 	KM 	 -- 	4720 ? 

MT( 	 T737 TriY 	ht:hraco trirrF - 	O 364 iiC -- GM 	 2 2 	rn 	- 

iTT 	- 	ff 328 IiF 	Rit DIlOOMfl 	0233 Tir 	fllag 	 Faus 	- 

IR(re) 	 1flOB 	 ff4itR/LpF 	0.113 n 	 TT 	ir 
tVvnte).....: 	fTDB 	-- vtTviLjijF 	0.120 m 	FIV 	 0.930 

i.:)ÀhoS PARA INTERPOLAÇÕES 

ua 	1 t1167 -- nr - 	1160 	LCB= 	0130 	m 

1.150 	LCB1= 	0.129 	. 	Dc1 

D2 	nh'R% 	- 	T2Z$13 	LC82 	Tfl 	tE2= 	W01JU0 

ii- 	Jfl 	KMr 	T7PD 	LCF 	- 	 TTà 	39.445 

MTII 	T73Ô 	'4Õ 	LCFI=fl27 	TarT  
KM2=f 	- 	4 640 	LCF2= 	fl 	- Talag 2= 	3$340 

- 



CALCULO DOS MOMENTOS DE EMBORI AMENTO 

tefY 1êt7 MV Bv 

13U0 WÓ® fl06 1YT2 14817 O T Tfl3 fl 
5.000 

roTar 
O? 
rr' 

-- 
ÕT66 

T50 
13Ô2 

14 . 691 
flTT0 

O 1132 
61213 

flT6W 
1T6613 

5f2 
ffTZ 

ítuí  nom T021?2 T&3 0.081 13.720 —d-,  1-2  T1313 213 
21r050 13U40 T76 gaiO 12.926 0TT 113T6613 TT2 

0flE 
3UG0Õ 

 
13.606 

.5 54 Gi2 flCO2 Y0 1T0613 - 0123 
r000 (YBTI -- 7 &Í W066 "7B13 "'0N6 'T3 6613 - O 123 

- 	0U00 06B '712 - 	1T0E4 8 700 0078 1TE1 - 
6TÇ006 T03 - 613S4 6 .656 p1360 - ---u -i 
60 .000 1047 460 0042 5093 0o46 13603 0123 

Mi 	56 devido a concentração de passageiros 
-- 1fl37 E Peo de cada passageiro 	 - 

N1= 16'050 Ps í5iero de Passageiros Conves Principal 	- - 
Y1 J uSO rVE - 0Tt CentrO de da linha de Centro da EmbarcaçacE -  
N2C 2 OOo pir' Nt3i'nero de l'assageiros Convés Superior ______ 
y62= 	 m 

Y1300 P 
oi 	T 	I1F5kFffã 	tffdïtiiSE&a5i5 
NÜtaBL Passageiros Cci ves dcTlDiisadiço  

Y~c 15íit Centroide da ltnha 	ECeíF da Embarcação  
gemente câlct fado  conforme imii 

a) NORMAM O7ÍDPC  
MpP (l1Vc1 + N2 '4.2 + N4 Y3) cif(tet) 

A=_119  Ï9] ' 	- Areavehca ____ - 
______- 	V326 nf 	F1ãiTa vertical  

8t Ø0JQiiVh 	\7ë13Efffdi  
Momcnte calculado 	 tnie 	 MW6 48x10 --Ar-n -V2  (025+0 7CEbi'iTa))  

h) NORMAM 02DPC 	 - 	 v=Mv!b 

Momento devido a guinada  
6 060 

 
-Ws- Vhãidade cia serviço  

i3 	- 	TiTT67 fl 	Qcffiitr  
KG 	 24,Z13 nT''' 	Alffientro de gravidade 

___-- 	Y1 6T0rn 	Ciado  
104133 ri 	- rornprrmcnto da linha d égua  

Moiliente calculado conformo bem 0648 	 M3(0 02 	<KO (H12»It 

c) NORMAM 0210P 	 ltgUgk5 

CALCULO DOS BRACOS DE ENDIREITAMENTO 
13T 12T ZZTT RG*SEN(teta)  M&W1'3r W 

- 	U1300 13 000 9 iTOtTÕ - V000 T7013U0 7130r U13013 -- 171300 - T000 01J0D 
6060 0007 li0000f - 041& 120000 0403 04ï4 0213 OO1 6.179 
10000 0176 1iÕ0'0U 0847 120000 081 0044 0424 '004 0'ib 

'lfl2 TIUUOÓ -- T279 12U13013 "9 225 0632 O 066 5376 
2r1300 - 	o TW 0013 'T67r - 120 .000 nor 1 509 0836 - TU00 Õ 94-4 

- 25000 CTT30 'TT01)130 1,745 - 120 000 913% 
1351300 

 1 734 T132 17113 T67 
---U3724 fli5000 W 120000 T75C T3B f 221 0137 T47Z 

35000 'SOTT TTU1Y00 - T0137 120 000 nor T171 f4o1 rrso oo 
600013 

- 	blYtOD 
0 61B 
1Y0'13 

1Õ000 
TTO1300 

TO 	- 
1 910 

1201300 
120 000 

- 
f 63C  

P~~ 1917 
1 901 

T70 
f1371 

- 	fl6 
olti 

1 	0,191 

'1350150 T07 Tf51300 - 	Y0T7 120 000 -  01481  -U-ZbT 

Obs.' O momento de Supertície Livre foi calculado por intermédio das expressoes, no cem 6-34 da NORMAM 02, na qual 

estão apresentados em anexo os cálculos. 
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ITEM 	T7 
Cnteno dê rstabmdade Ares 2 
Ahgu13d afagamento 	-- -- 
Angulo equd Ëst passageube 

>0 
c3 Ó 

graus 
graus 

394 
~ 3 

Condição salisfatória  
condição satisfatóna 

— < graus T7 — 	 Condição satisfatória 
ÃbUÏ6iquiVstgunaJa ZTrWr graus —  343  Condição satisfateria 

Copdição Satisfatória —  
maximo TiSo m 

flW  Condição  satisfÃ& 
Condição satisfatoria 	— —  

Ares entre Curvas de Estabwçlarje 7M 0004 j'rad Ate o angu/o de equubrio estauco 
Lstatic e braços deemborLarn2_ [A2r O 16811 F - 	* Ate 30' 

C E Ex Braços de emborcamento 

97 

0.60 



ARALISE ontIbvÕrÀi1c 
ÉiWiEiào 	JJESEWÓWÊÏNlPC __________ 	_________ 
Iropretario 
Construtor  

ífl°° 	W - ______________  

8=  

DESCRÇÁO DACONDIÇAO DE CARREGAMENTO: 
CÕNDIÇAO: "C° 
Obs 	Embarcação sem passageiros apenas a tripulação de segurança mas com abastecimento total de gêneros e 

óleo; 

VE) W(t*m) LIk 
ESraçao leve T5T Õ 456 TU4 2fliT 
16 Paoontes (pessoas) no Conés Pnricpal em &aa1?i1 O 000 fl O 000 27Õ0 -0 000  

ded TS ioE tDD 024 oUd - - 	 5530 
04 Tripulantes W4U 7a - 	 TTfl 5.53o 2 a' 
¶anqued. 
fi7qüe de Oleo Diesel 

 0.340 -3214 -i T U47 
17 2e T7T7B7 ra T6-541 

Tanque de 	 - 	 - Tfl TT7 i2flTT T7D - 17717 
gO 7396 74D Tfl45 

C.neroseConsumlvem 	 - To WSti 55.0 2700 - 8100 

-_ - 	 ---- ---_-___ 

1flTV W 39 8TT JÕWY7 

CARACTERISTICAS HIDROSTATICAS 

flEã1id6)T. 	.. 'TT402 
r42is 

W 
V 

cZ17P 
CtW 

UT279 in KG7PY 
KM 

2T57 
--  4369  

MTC T2 t iib?ãEotrW WW4 iF nT2  
717 -- FiiNJ71U5MTT Õ2 m TIIIÇ TL7 	flT r 

oy —  91 Uí - tiwrr 542 -- - 	 1.360 1Ï 
EWÍC. .TTC4T IC—  DN HV -. 	1,444 m 

fl 	 . 	... 	.... 
DADOS PARA INTERPOLAÇOES. 

tT' 
132- 

-- 	 HFfflO 

Tf 

[t 
 13 = 

CC2 0170 
ETU  

-—tã 
94Õ. 

150 000 
p= 2 si 	ii; T2 —tc - O 165 U 

- —w- 
- iT -2-07 4 TtF flT —Ta TÍfl 32580 

T= 1T7 	RM Tfl TCF 0.277 Ti= fl73 

OOMDIÃO O 



CÁLCULO DOS MOMENTOS DE EMBORCAMtENTO 

IT Mv 6v 

0000 1 0000 0000 14OÓ O098 1330 4 	0b02 
0000 1390 1  0,097 I31t5Õ 

10000 1iTft1 0:00n O 00 13.548 0.095 Ttigo - 	0.092 
- 	i&ro 0.2W2 aüuo T 	oÕt I2.98  

_.- 0T:36 õ.çw o 00 11.33 01079 13.190 T002 
30.000 U4F4 UTffOD 0.00 ---TO 3-35 13.190 0.092 

0óô ... 
fl .T00 

- 	o1Õ2 
0N2 

45ÕÕ Tt03 - W0Uo - T0DD 7.223 
.2... 

0051 TT0Õ 
. . 

50,000 
- 

Di7 
5 

135 u 6298 
5489flC 

0044 13190 -- 	0,092 
0,092 

J iiiTf7 ZJTP ETiLII! JTIJ!!2P E 	0092 

Momento divido a conceniração de paisageiras 

NW 
Vn 

ÔU75'C 
UU0 

— 0UÓf 

1 
s 

flist 

WeiaRWada passageiro 
uiiii?o PassageirosConvés 	 rfficipai  

Centroide da linha detifraharcaça  

- - - NÕï7i??6Te 	issageiros Cenves Superior ___________  
Yc2 fl0011F 

~0.UiÕ - N3 
 CentrõiUiineetoditiii&?Eio  

ii?UiFssageiros Conves do Passadiçõ 	
______ 

 
Yc3r GDOfl ffl Oist Cenfrjjinhad7Çfjff dï!ffibi?caçao  

cálculado  - 	 Mp=PN1 W7cl + N 	2_YVE6i 

p) - NORMAM 02/L)PC  

— 	 WmiïiiWmborcaordevioao'iento 

113 310 m At€a velica 
Rância vertical 

- 000t 	M 	-  
- - - ---- 

Moinante caeulado conforma Item oes 
- 	 - 	 - MV-546x10, Ah V (025+0,7e cos (teta)) 

b) . NORMAM 0210FC - 	 Bv=Mv/O 

Momento devido ãjihnada  

—5-U0U 
f4T0T5 

1cdade de serviço 	 - 
t 	TUEanto 	 -- 	 - 
ifi 	7XTtuia do centro de gravidade 	 - 

H= 	 ÀõP 
tir 	 UT6'I ii 	1Ebmprimeno da linha d'água 

7\iomente calculado conforme liam 0638 	 1VlPTU2VF't?tKU (972fl7t 

o) NORMAMO2DPC Í  

CALCULO DOS BRAÇOS DE ENDIREITAIv1ENTO 
teta grC IfWW tSV1T2 0T ZZ GZ 4KG SEN(teta) M51/O leve 

-- ouuo 
- 	TUÕ 

itlOo 

- noft 

T15ff 
71T0UÓL 

9TOI100r 

- 	ou 
0389 
O 780 

00
150 000 
150 000 

Ô1 
- 	O 000  

-- o sac1  
5773 

TT 
- 0375 

o coo 
0000 
O 000 

uao 
TdO 
1r400 

isoüó OS4 1400Ô0L 1105 l9000t' 1041 1 o8t 00 0000 0520 
2000 140000j 0Z 

 
1 32 150.000 1231 T97 57 - 	50 

25 o50 1Pfl6 1000Uj 1 150 000 T 'UO - 1 _49 TT2 ÕU50 027 o  
1559 150 000 ifl - 	1541 1 079 0000 1T432 

35b0Ó 0611 140 000 1 620 150 000 1 524 1 271 0 oõo 0306 
40W0 - 	Õ9 40 CSt) _____f0 150 000rr505 1630 T71 5550 

- 	50000 140 oüO f7 150 oon] T354 T5Õ F6 o550 05 
-- 	60 00 -- Y5? 140.000 T64 150 000j 1561 1 6Q6 - 5550 
uos. t. momento ne ttiperrieie Livre 101 caicuiano por intermeoio aas expressoes. rio iteni 0-44 na rJUNiViMiVi 04 na quai 
estão apresentados em anexo os cálcuos. 

2, 2. 	.ÍiÜ .9F! 	 rcNtiÇÁ e 	 51? 
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Rubrica 

DADOS PARA O GRÁFICO 

teta (gr) 	 Bv 	 Área alte 

ÕTÕÕõ 	TTOF 	000 	 0.092 - 	0.000—  
5 00 	u2Õu 	To 	-r 	Õor 	ro 
15Õ6— 	0.400 	tTUbc 	Ur 	ÕTUrT 	Tff1B 

5TÕÕ15 	....••tr:52r--- 	 ÕU2 
5i59 	0.000 	 0.072 

25.000 	0.527 	0.000 	0.079 	U 
000

T 	0.1 fl 

W-00-0- T'w . 	-- —y 

	

UOUC. ''D.453 	0. 	& Õ7 	OUT 	0.1 46 

	

0.244 	o,oOC 	&ÕT 	ÔTÕr 
rcïg ...-, 

—   flse 
L±9 	0262 	DÕUr 	O.OU—r MO2, 	0.235 

ANGULO DE iMERs 	DO coiVË 

Anguto e —ara gament __ 	 graus 

 

md 97grauí  

7TËM_. .77 ]TffÕ 	UNIDADE TT/tÕW 
Cr,íe7ïdiEstab,l,6idi 	-r 	T 	_____  

Condição satusfatoria 	 - 
Aii1UitTFiisageuros 	—tz yr 	--- FàiÏ 	 Condição não exigida 
ÃiiUiequistvent 	 graus_________ 	 Condição satisfatória 
AEequuIstguinaa 	 231 	 Condição satisfatória 	-- 

sr2bo 	 91 219 	 Condução satisfatorua 
GMo aft metacentrica inicial) 	 iTi 	 12 	Condição satusfatoria 	 - 
Gziiixirno 	 T160 	 0559 	Condição satisfatória  

Área entre curva 	jtiRi?R 	 - 	0.0021m rad 	 . Até 	angulo de equkbnoiiMt,co - 
Estanca e braços de emborcamentojA2 	 O lSlfiff°rad 	- 	-* Ate 40° 



aNAcIE DE ESTABILJØMUrËSTATICÁ 
E4ibircação:. 	' 	•.. ÃtRDEHNfl 

jHetáro í. 	... ËONÓUNÍC1PÂtflUËtflARÁ 
tonstrutor z 
=. 	. 22000 	ri 

Lpp 	. 	. 	' ' . 
6 	= 

21472 	, 	«. 
iÕÓo 

DESCRÇAO DA CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO 
CONDIÇAO '."D 
Obs.: 	 Embarcação sem passageiros com apenas a trup8aç5o de segurança, mas com apenas 13% de abastecimento de géneros 

» 	, ' e óIeo 

., 	 1 	 1¼,flO flIUflJ* 1 M 1 

I R 	 . 
iD(desloc) 1 	11 '7TC 

. 	i'.ffiffiCJfl7V 
- 

-0.3461 m 
ri 	- 

2 

- 
1 	2.383 

4.784! 
ri 
m 

[—m 11 lYl*rn 

JP.A 
ihtbrco
1,Thtt1100MT1 

trio,  

tRtLR/Lp 

0.472 
0.286 

-0.152 

m 
ri 
m 

M' 
aleg. 

2.401 
41.730 

1,284 

ri  
graus 
ri 

LV44te) iflff7iV'flWt LVILpp 34 ri O 979 ri 

kNTERPOLAÇOES 

T 	-D'õ LCBT " 	0.122 Ucl= 10070 

0= Í5W? 
It7flT5  

W LCB 0.126 - 	> 105 000 

MT12 T23-0 R1' 	T74 
LCFI= 
-0.-'.W;27 

1Í 
' 	'if- 

—42, 910 
40.550  

MM=I 
 tTT ____ O 324 41730 

ubrica 



CÁLCULO Dos MOMENTOS DE EMBORCAMENTO 
____ Bp r ::c r 

o rdrio 7oõ 0000] 14 5b4 6113 '1T7T7 o i76 
5.000i --o W7 "0 0.0000 14440 —0. 1 .M 17r7 6TT6 

i0000J 6T75 '5'ØUO 00000 14074 UT1 "T17T7 0118 
16.000] 
20000] 

. 	0.262 
0349 

0.000 
6000 

0.0000 
oô000 

13.485 
12704 

0.125 
0116 12717 

—12-7-17 	.0.118 
0118 

0.0000 'iT77 CTUI T2T7T7 0.118 
30 OOO] 6124 - o6d6 10736 - '3 1136 - 12717 - 	o i 
as 	6131 

Soõoo 

'Õ13fl 

0873 
Wa  

''"'6131313 

" 	0000 

"'566613 

00000 

9645 
5l 

6542 

0090 
0.079 
0061 

12717 
. 	12,717 

127ff 
0.l 
0118 

80000 T647 "T5o13 00000 - 50613 "'"13147 12717 _____ 

tIL:.______ 

Rubrica 

7CALCULO Dos BRAÇOS DE ENDIREITAMENTO 

TJ! 	ij ....t,:r , 	................iii. T.....ii 7 t!íP!J. I!I. 
'T6&I 

—00d 
5666 110 00 .0 o 6613 T666 6606 " 5'066 13 56o 

5000 CH7 100 000 O 432 110 000 -- '54T 04113 5666 O 022 11'06 
10000] 7FT7b 66ÕU5 0679 110000 0414 o643 T266 

.1:9.000 r: 	. 	0.262 T00.000 . 	1.328 110.000 1.279 1.291 0.617 0068 0.605 
20,000 'U5560 1651 110'000 1578 11313 0810 '0606 ã8 8 
25000 5106 "'1136'5oo"'" 1,831 110 000 l 	1413 1766 1007 0,119 - 5646 
30000 0524 io13Ub"'T1i13 110000 1844 " 	1 192 0142 0533 
35000 13Tfl "i'65506 1,995 1101306 1 90 "'1'123 1367 0155 0403 

"OlWs "'TUSIYOÕ 2019 ii5'o T166 T133o -- O 161 5'257 
50090 "51373 

"11547 
T6615i56 
f566u'" 

1 993 
'"íÏ35 

TT51356 
110000 

1,910 
1-817 

T406 
1834 

1 825 
20ó4 

O 162 
- 	0153 

CoOa 
'"'566a 

Obs.: O momento de Supeiflcie Livre foi calculado por intermédio das exoressões, no item 6-34 da NORMAM 02, na qual 
estão apresentados em anexo os cálculos. 

1118 -C 	1.?t,.I 	 CNn' O 
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di Ë__b7Eae 

AïjuI5 dõVagamentõ 	' - 	- 
Ãiüioequ,I Esi -passageiros 

TtrrEwo 
. Á,Ia2 

1'° ° 	- 
Í2 12 a * 	- 

WÓÃDr 

graus 
. 

graus 
'""' AtiIo equi 	Est vento C WWr graus 	- 356 

ÁT1ÏCiEiUUEst guinada 	' < graus 312 
A27.l F2C" -- 4flt 
'_ M' 	iW?hjt3ntnca iii3ii' - 0)  - 2.401 
GrTiioximo > O 150 m 0 S 

Área entre Curvas de Estabilidade Estatta e  
braços de emborcarnanto 

Al- 
A2 	 0lB74Td 

a 	as 

O.3U 
/ 

- 35 5 10 	15 20 	25 	30 40 	45 50 	55 	60 

Ângulo [graus] 

-.-GZ 	'-s,-Bv 

89 	«*-8p 

IVI? 

t 

Rubtic. 
kWgqfl* . 7 

DADOS PARA 	GRÁFICO 	« 
teta (gr) -  Bp -. 	6v Bg - 	Areaaté 

UM r5 o.00b: 0135 0118 oT5 
5000 T. 	0.189 0.000 TT4 0.118 0004 
T5 0.396 0.000 0,118 0.017' 
15.000 . 	0.606  0.000 	- ---  12F 0.118 " 	0.033 

' 20.000 T''68 0.000 	. 0.118 - 0.118 0.078 
29,00 -35.10i51 0.640 

033 
0.000 
0000 

O.IOW 
Óioo 

"0.118 
0118 

0.129 
0167 

0.403 0.000 'bTUC 6. 118 0.197 
6.257 0.000 0.079 0.118 0.216 

50.000 	1 '-0,058 0,000 . 	0.061  
60.000.0.383 0.000 0.047 0.118 ' 0.278 



C1'5jt 'T6iT&'fl 	H 	0.129 
2e 116 293' 	 200 	LC82= 	01135 	0c2= 	120,000 

i!2 L0T3ll5000  

1 	MTf1  1 	'6 	LCEZ 	0327 	7ais 	40550 

765 	K 640 	LCF2= 	, 	 0.333- 	. 	 Taía.2= 	- 	 38.340 

KM_ 	 0,328 11 4R... 	LCFc 

fl TÂKÃuIFQI E57AB1n1ÃbrËirEcÃ- 
Embàrcaçâo:  

Prõprietário 

Construtor 1.. 

L 

L'pp 

8 

SER  
JUND0 MIINICIPÀL.DE SAÚDE DE ACARA 

A SER DEI9NID0 

22.000 	n, 

2.000 	:m 

21.472 	m 

7.000 	m 

DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO: 	 - 

CONDIÇÃO: 	E'  

013$.: 	 Embarcação na condição coro 100% dos passageiros localizados no convés do Tijupá, com apenas 10% de géneros 
e óleo; 

COMPONENTES DA EMBARCAÇÃO: 
Ernbarcaçâo leve 

PES0(t 

103.251 

lcg(rn) 

-0.456 

MOM.(rm ) 

-47.082 2.404 

kg( m)  

246.216 
'36 

 
Passageiros no convés dZJupe 3600 3896 14026 7 '80 28008 

04 r!Jpulàntes  0 .400 2.786 1114 5530 2.2l-2 —  212 
Tenque'de'&iesél 

Tanque da Água 	. 	 1 
1,727 

1.656 

-1.769 

8.178 

-3.054 

13.541 
0.958 

1,070 

1.654 

1.772 

-
Caixa D'Agua  __________ 	------ 0.201)  3980 0,796 '7 1.484 
Géneros e Consumíveis 	 . 0.300 -8.650 -2.595 2.700 0.810 

 TWag 	

FSa______ 

 111 , 133  

CRACTERI51ICAS HIDROSIATIÇAS 

H(qaiado) 	'.:: 

desIoo) MIAM 

'fl51 T T Ea=siip 	 ni 	 ïW7 7i 
'E 	'LõW' 	 0,130 m 

MTr 	 . - 1,737 Lx,m 	. 	 htbraco trini 	0.692 	o, 	 CdM 	. 	 21164 	m 
LCF 0.3259 ai 	- 	 t=hro/looMTí 	0,379 	m 	 T sino.. 	. 	 39.445 graus 
LR(ra) - '11064írn . 	 '' 	tR=tLR/t.pp 	.0.195 	m 	 HR 	 1.355 	n 

Lv(vante) 4ITCIItLV11II °14 

- 

0,964 m 

. *ubrica i 

.1 
	

INTERPOLAÇÕES 



CALCULO Dos MOMENTOS DE EMBORCAMENTO 
teta (gr) 	ItiJ7TjV'1 	Bp 	Mv 	9v 	M9  

0000 	0000 	A-0-0 	 00486 	14,817 	0133 	1449 	TT5i 
5.000 	0,087 	-- 	i',9 	00484 	14,691 	0.132 	14i 	0 1301 

10.000 	0.175 	5.518 	.0.0479 	14,319 	0.129 	•14.495 
15.000 	0.26 	5.16 	0.0469 	13.720 	0.123 	14.495 	0.130! 
20.000 	0.349 	5.074 	0.0457 	12.926 	0.118 	14.495 	0.1301 
25.000 	0,436 	4.854 	0.0440 	1.977 	0.108 	14.495 	0.130 
30.000 	0.524j 	4.677 	0,04211 	10.s221 	0,098t 	14.4951 	0.130 
35,000 	 6i11 	4 431 	0,03981 	981. 	" 	0.088 	14.. 95 
40.000 	0,698 	.4.157 	0.0372 	8,700 	0.078j 	14.495 

0.000 	. 	0.Sti 	3.471 	0.0312 	8.656 	0.0601 	14.495 	0.1301 
60.000 	.1.047 	2700 - 	0.0243 	5.093 	 0.046 	- 	0.1301 

VISa______ 

Rubflca - 

	

Monnnto devido a concentraçao de pssageiros 	- 

Peso de Cada passageiro 

= 	 0000 P185 	 Numero de Passageiros Conves Principal 

.. 	"9.000 ra Dist, Centráide da linha de Centro de Embarcaçâo 

0-.0'-00 Pas; 	NumerodePassageiros Convés Superior 

2= 	 o cc o m 	- 	Oist Centroide de linha os Centro da Embarcação 

	

"i'Üoo pa 's" 	Numert_de Passageiros Convés doTilupa 
35 	 ï'rj'ào m 	 Dat Centroide da linha de Centro da Embrcaçao 

Mbníehte bkulaeo conforme tem 0636 	 MpP(N1*Yc1*N2*Yc2+N35V3)*cos( 

NPRMAM 021O9t. 	.. 	 . 	 BpMp/0 

devido éb vento 	 - 

rea'lica 
3,52E1m 	

. 	Distância vetei 

- 	80631hrn/b 	Velocidade 

	

n ' iilJo conforme trtTo 	- -- 	 MV=5 46x10 flï'flnE'ân 
NORMAM 02)DPC í 	 8vMv/D 

CÁLCULO DOS BRAÇOS DE ENDIREITAMENTO 

,teta .(gr)H._'. '' iidYT!T 6 4jGZ1 	02 	1 0Z2 	"I_ 	*56t1) 	Mstí0eF f 

0000 	0000 	1100001 	0000 	120000 	0000 	 0000 	0000 	0000
5:000 	0.087 	110.006fl0.415 	120.000 	0,403 	. 	0,414 	: 	0.223 	0.021
0.000 	0.175 	II5E 	0847 	120.000 	0 	 (3821 	 •544 	0.444 	0.043

15:000 	'0.262 	110.0001.279 	120.000 	1.225 	 1.275 	. 	0.662 	0.066
20.000 	0.349 	110.090 	1.576. 	120.000 	1.498 	 1.569 	0,875 	0.090
25:000 	0,436 	110.000 	1.745 	120,000 	1.655 	 1.735 	1.081 	0.115
30.000 	0.524 	110.080 	1,644120.000 	1.751 	 1833 	. 	1,278 	0.138

1d02120000 	1806 	 1891 	407 	0150  
Ú.68 	110.0(0] 	1.928 	1 	120.000 	1.837 	:1918 	1.644 	0.156 	0.118 

.50000 	0.873 	110.000 	1.910 	120.000 	1.830 	 1.901 	1.959 	0.157 	-0.215 
60:000 	 1 Z7fiii0.0i3 	ti? 	120.000 - -. 	1.751 	 0,148 

Coa' o momento de °upe ioe Livie foi c,lci'lado por intermédio das expressoes no ]tem 6-34 Os NORMAM 02, na qual 

estão apresentados sm anexo o-. CaicLilOs. 

- 	

, 

1 / - 



ITEM 	H' CRITÉRIO UNIDADE VALOR 

Critério de Estabilidade  Área 2 OBTIDO 

Ã5lode alagamento 

Angulo aqui! Est passagniros 

> 30 

<120° 

graus 

graus 

-39.4 

1.42 

Ângulo equil. Est vento 112.0° graus 391 

Angulo equil. Est guinada - <12.0° graus 

A2IA1 >1200 --- 	-...- 29.811 ' GMo (alt..melacentçica inicial) - >0-350 m - 
02 maxuno >0150 m 

Aea entre Curvas de Estabilid it. Estatica e 
braçosdeemborcarnento 

Al 	 0006 m rad j

ll 

A2 	-, 	0.136 m°rad 

c.E.E x Braço de Emborcamento 
0.70 	.............................................. .................. 

0.60 

0.50 	-- 
/ 

/ 

0,20 

0.10 

0.00 o 	5 	10 

cc°itxrçt,, °1- 

31 5$ - IÇO $111 4' 

e 
DADOS PARA O GRÁFICO 

tela (gr) GZ _ Bp 3v 13g Ares até 

0.000 6,000 0.049 0.133 0.130 0.000 

5.000 0.169 0.046 0.132 0.130 0.004 

10.000 0.357 0.048 0.129 0.130 0.06 

15.000 0.545 0.047 0.123 0.180 0.028 

20.000 0.605 0.046 0.116 0.130 - 0.067 

25.000 - •0.530 0.044 0.108 0.130 0.105 

30,000 0.416 0.042 0.098 0.130 0.136 

35.000 	. 0.275 0.040 0,088 0.130 0.154 

0.118 0.037 0.078 - 0,130 ' 	0.160 

_______- -0.215 0.031 0.060 0.130 0.191 

9.29°................. 
0130  ........0261 

cRrERloaUtttÃWUDAoE _____ 

ÕULJÕÏMER8kO3ÔCON\ 0.236 rad 136 g 	 1 



0 AuNiCi% 

Rulrica <4 

Conclusão da Analise de Estabibdade Intacta 

A partir dos resultados obtidos da estimativa de peso leve e das Curvas Cruzadas de Estabilidade verifica-se 
que a embarcação Autopropelida com a finalidade de operar como Unidade Básica da Saúde Fluvial possue 
estabilidade satisfatória para navegação interior área 2, para o transporte de 40 (quarenta) Passageiros 
(distribuidos 20 passageiros acomodados em camarotes no convés do Superior/Passadiço, 04 Tripulantes em 
Camarotes e 16 passageiros em cadeiras na sala de recepção/Triagem) Registra-se que a finalidade da 
embarcação é realizar atendimento a população ribeirinha, devendo sempre estar devidamente atracada junto a 
margem, de modo a oferecer a população um embarque seguro. 
Em resumo: 

- Capacidade de óleo diesel 17,26 tçn; 
- Capacidade de Água: 1655 ton; 

1 P8 43,164 ton 
- Lotação de Passageiros em viagem 24 Sendo 04 Tripulantes em camarotes + 20 Passageiros em 

Camarote no convés superior.  

Assim o deslocamento máximo obtido conforme condições de carregamento analisadas e de 146,415 
ton (condição "A'), resultando um calado máximo de 1,428 me TPB de 43,164 ton.  

A EMBARCAÇÃO E DESTINADA A AÇÃO SOCIAL DE ATENDIMENTO E OFERTA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES COMO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL 

Manaus AM Outubro de 2018 

1 OO18-04 - r 	 teIxrr'iri 	 17117 
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Rubrica 
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Ç3RGF

UNIDADE BÁSICA DE SAúDE FLUVIAL - Nome a definir 

Tabela de Ouves HidrostátIcas, Cruzadas de Estabilidade e Colas 

T 0T FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARA 
• 	 jota. 	 000010: 	 roIi0a: 	 fJ0C,u1r!erhcfl, 

	

Fernanc10 OIiveJb Ricardb A. Sancbes 	NOV201E 	 00 	• 	04 	 100918-05 
CHEA 9 	9/ANI OAE- OÜI)U2I/20S1 	 -- 	 - - 



fls.t__ 

. Rubrica J 

Densidade da agua 1,0 Um' 
LOS e LCF em relação a8eção Mestra 

:A! - crê da seção meta 
F a vante da seção mestra 

1/4 



Rubrica 

CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDADE 

Embarcação: As er detihida 
Armador: .FUNDO MUNICIPAL oÉsÃUÕÉ OE Ãc..Á 
dcntJkifr 

- ................................................................ 
.. ser definido 



4 À  - - 
314 4 

FIsj______ 

Rubrica 

1 	8=LL7•°° 
21.47 m 	1 P= 



IFÃ_MS--UÊ-ENTRADA DO PROGRAMA 

A ser definida 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEPCAR 

S: [A ser def inido 

filo . 

L Rubrica .4  



Rubrica 

trohdo: 

r UNIDADE, BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL - Nomeadefinir 

Notas para Arqueaço e Notas para Marcação de Borda Uvre Ç  
TeciRG 	 Lora 	 - 

FUNDO MUNICIPAL. DESAÚDEDEACARÁ 

1 CO.O: 	 ] Rovitc: 	 ID ocumnte 

	

Fernando Oliveira Ricardo A, Sariches 	N0V20l8 	----- 	 00 	 05 	100918-06 
cASA: 961i-D/AM 	CREA: 50e1902172_cçsr:; 
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Rubrica 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL NOME A DEFINIR 

1 CARACTEFUSTIAS GERAIS 
Nome: 	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL - NOME A DEFINIR 

Armador FUNDO MUNICIPAL  DE SAÚDE DE ACARÁ 	 Número de inscrição: A SER 

Construtor: A SER DEFINIDO 	 Porto de inscrição: 	A SER 

Material do casco: 	AÇO 	 Local de construção: - 

Tipo 	Outras embarcações Atendimento a Saúde 	Classlflcaçao 

Tipo de navegação: 	Interior Fluvial Área 1 e 2 

Atividade: 	 Atendimento a Saúde 

Propulsão: 	 1 MCP 200 hp 

Data de lançamento, batimento da quilha ou construção: 	A Ser construída 

2-ÓÃRÃCTEk1STICASDOCASCO 

Ct 	22.000 	m P= 2.000 m 

L =21120m B= 7 000m 

Lpp = 	21 472 	rn 

Catado 	AV = 	0,926 	m 	Calado AV = 1.493 m 

Leve 	 AR 	1.394 	m 	Carregado AR = 1,335 m 

Médio- 	1,097 	m Médio = 1.428 m 

3- TRIPULANTES E PASSAGEIROS 

Numero de Tripulantes 4 

Número de Passageiros em camarotes que tenham menos de oito beliches (Ni): —_20 	(Extra Roil) 

Numero dos demais passageiro  (N2) —_16 

4- CARACTERI$TICA$ CALcLJLADAS 

Deslocamentos: 

Carreado: 	 146.415 

Leve 	 : 	103.251 

Porte Bruto 	 43.164 	•t 

Espaços Fechados abaixo 00 Conves Superior = 239,25 m 

Espaços Fechados acima do Convés SuperLor = 538.52 m3  

EspaçosExcluidos O rn 3  

V (Volume Total dos Espaços Fechadçs) = 777.77 m AB = 	200 

Vc (Volume dos Espaços de Carga) = O 111 3 
 AL= 	77 



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL NOME A DE 

- 	NOTAS PARA ARQUEAÇÃO DE EMBARCAÇÕES 

COMPRIMENTO < = 24 metros 
Rubrica 

5- ARQUEAÇÃO BRUTA 

a) Identifique os Espaços Fechados: 	 casco, superestrutura no convés principal e superior 

b) Identifique Os Espaços Excluídos: 	 - 

o) Espaços Fechados abaixo do Convés Superior 	 239 .253 m3  

d) Espaços Fechados acima da Convés Superior = 	 53852 m3  

e) Espaços Excluidos 	 O 	m3 . 

fl Espaços Fechados (V) 	 777 773 m3  

g) Com V.obténha, através da, formule-, oupor.interpoIação na tabela, o valor de KI: 

	

K1= 	0,258 

h) Aplique a fórmula: AB = K1 x V 

	

AS- 	777,773 	x 	0.258 	= 	200 

6 ARQUEAÇÂO LIQUIDA 

a) ldentifiqueos Espaços de Carga: 	 - 

b) Espaços de Carga (Võ) 	 0.m3  

c) Com Vc, calcule ou obtenha da tabela o valor de K2: 	 K2 = 	0000 

d)N1+N2= 	 20 	+ 	16 	 = 	36 

... ( r ), menor que 13, logo Nt e N2 rn!los 

X) maior ou igual a 13 usar Ni e N2 

1)(41-113P)2= ( 1x 	1,428 	13x 	2.000 	)2= 	0,906 

(X) valor calculado menor ou igual a 1 usar o valor calculado 

valor calculado maior do que 1 usar a unidade 

II) K2Vc(41113P)2- 	O 	x 	 O 	 x 	0,906 	= 	0.000 

onde (41-11 3P)2 corresoonde ao valor obtido em e)) 

(X) valor calculado menor ou igual a 0,25 AB usar 0,25 AS 

Valor calculado maior do que 0,26 AS usar o valor calculado 

111)030AB=O30x 	200 	= 	60 

1) Calculo da Arqueaçao Liquida 

Al- = K2Vc (4111 3P)2 + 1,25 x (AS + 10000)110,000 x (Ni + ( N2 110)) 

onde K2Vc (41,11 3P)2 corresponde ao valor obtido em e) II) 

AL= 	50,000 	+ 	i5 x( 	200 	+10000)X 	20 	+ 	( 	16) 

10000 	 10 

AL= 	50.000 	 27540 	= 	 77 

9) Comparar o valor obtido em e) lU, (30% da arqueação bruta) 

	

(X) AL calculada maior ou igual a 30% AS usar o valor calculado 	 AL = 	77 

AL calculada menor que 30% AS usar Al- = 30 % AS 	 AL = 

2/6 c) 



UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL - NOME .4 DEFINIR 

NOTAS PARA ARQUEAÇÃO DE EMBARCAÇÕES brica 

COMPRIMENTO <= 24 metros 

MEMORIAL DE CÁLCULOS 

1 - CARA CTERIST1CAS GERAIS 
Nome: 	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL - NOME A DEFINIR 
Armador 	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ 
Construtor: 	- 
Tipo 	Outras embarcações 	Atendimento a Saúde 

2-.CARÀCTEFdSTICASDOCASCO 
Ct' 	22.000 	m 	 P = 	2 , 000 m 
L = 	21»120 .m 	 6= 	7 , 000 m 

Lppr 	21.472 	m 	 Co= 	9.784 rn 
•Ca 	21,981?rn 	 Coei 	0.180 - 

3 Espaço Abaixo do Convés Superior 

VERIFICADOR 	f 	M / (BXF') 	 f= 	091 NÃO ATENDE 
M = ((Co + 8)12)2  x Coef 

Volume do Casco 	
1 239.253 	m3  

Total 	Convés Superior 239.253 	m 3  

Obs 	Volume do asco obtido através das curvas hidrostaticas - 

4 Espaço Acima do Convés Superior 

no 	 incipal convés pr 329.800 	m3 

208.720 	m3 

rn3  

m3  

• 	__________ 

Volume Total Abaixo do Convés Superior 	 538-520 m3 

Obs.: 	O volume das casarias calculadas através defgeométricas 	— 
cujo as áreas foram obtidas utilizando softwaredeengenharia ;  

5 - Volume Total dos Espaços Fechados 	 - 	• 777.77 

Manaus. Outubro de 2018. 

3/6 
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Notas para Marcação da Borda Livre Naciona l  
1 fls_- 

Embarcação/Tipo: 	 Outras embarcaçôca- Atendimento a Saúde 	 N~ 
Armador: 	 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ 

Estaleiro: 	 A SER DEFINIDO 	 Data: Manaus, Outubro de 2018. 

Nome da Embarcação: 	 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL: NOME A DEFINIR 

Porto de inscrição: 	 A SER 

Armador: 	 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ 

Estaleiro Construtor, 	 A SER DEFINIDO 

NUmero do Casco: 	 XMXX 
ClessiricaçUo: 	 xuxx 

Ano de Conslrução/Alteração: 	 A Sár construída 

Arqueação Bruta: 	 200 

Indicativo de Chamada: 	 a ser inscrito 

1. Caracterização da Área de Navegação: 

Descrição da Área de Operaçãp 	. 	 Navegação Interior 

Área de Navegação: 	 iriltrrior Fluvial: Área •l e 2 

2. Caracterização do Tipo de Fmbarcsçao: 

Descrição do Tipo de Embarcação. 	 Outros emhan:açóec .. Atendimento a Saúde 

Tipo rEÊmhdrU:bção: 	 . 	 (X)A 	 1 	/0 	 ( 	/0 

D 	 ( 
3. DeteSiinaçãó do Fator de FluttrablUdade (fl: 

Cumpri mento de Regra (L) 	 21.12 rp 

Fator de FIttuabttidade (r) = 	 0.1585 

4. Caracteriaçeodãs Superestruturas Fechadas: 

a) Superestrutura 1: 
- Descrição: 

Crrnlprirntrnto Real da Superestrutura (S): 	 0.00 rir 
Roca da Fmb rrr 	to (na nel-gle do 1 orrtpnrnento 5; (O-.) 	 0.00 m   
Largura da Superestrutura (na metade do comprimenio 5) (b): 	 0.00 m 

Comprimento Efetivo da Superestrutura (E) 1  b/Ot 5: 	 0.00 til 
Altura da Superestrutura me;: 	. 	 : 	 0.00 ia 

he21 	he21Hrr he, assumir he2 1 H "ria) : 	 0.000 ru 

(he2/I'ln)'X (E/ L): 	 0.000 m 

b) Superestrutura 2: 

Descrição: 	xxxc<xxxxxxxx 
Comprimento 'Real'da Superestrutura (S): 	. 	 0.00 m 

boca dat mhorcaçao (na melada do Cnnrpnmento Si (&; ): 0j)0 m 

L.erguro'da Supe.retrutura (na.metrtde docomprirdento 5) (b): 	 0.00 m 

Comrimento Efetivo da Superestrutura (E) 	ti/E/a) ir 8: 	 0.00 m 

Altura da Superestrutura tua): 	 0.00  ht 

be2 / kn (caso' h2 / 1/ri e lhe, assumir ha2! Hn Ire ) : 	 0.000 m 

(11e2 :/4h) x (.E / L): 	 . 	 0.000 m _ 
c) Superestrutura ); 

Descrição 	r000u0000txx Ira 

- Comprimento Rel da Superestrutura (5): 	 0.00 m 

-Boca daErnbarr-ção (na metade do Ctmprirnento 9) (Os): 	 0.00 RI 

Largura da Superostrutur (ria rnqt'ado to cornpr monto 5) (ri) 	 0,g0 n 

Conrpurnento Etétrvo da Sup IrostruorrI (E) = ( ri/la 	5 	 0,00 W.  

- Altura da Súpeiestrutura (ris): 	 . 	 0.00 m 
- hn2 / 1/ri (&.aso-he2 1- Hn crie, assumir hei? / 1/ri = he ) . 	 0.000m 
(he21Hn)x(E/1) 	 0000w 

4113 



Nelas para Marcação da Borda Livre Nacional  

EmbsrcaçaoíTipo 	 Outras trnbtrcaçõe3 	tendlmanto a Saúde 
Rubrica 

Armador:: 	 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARA  

Estaleiro 	 ASER OEFINIDO 	 Data Manaus Outubro de 2016 

S. De%rminão do Pontal para e Borda-Livra (D): 
- Pontal Moldado (P) = 	 2,00 m 
- Espessura do Trincaniz (e) 	 6,350 mm 

e Cálculo da Altura Equivalente da Superestrutura (hs) 
6 [Qie -I Hn x- (E1L)I = 	 flMoO m 

-550 x r x D 	 174.9 rum 	(Valor Limite) 
- Os e 500 x S((he I Hn) x (EIL)] ' 	3.0 mm 	(Valor Calculado) 

lis Adotado - 	 . 
X ) -Valor calculado menor ou iguala 56l)r x D; usar valor calculado. 

Valor calculado maior cio 560 'c r x Li 	,rtolar lis 	SoD ii r 5 D.  

7 Cálculo do Tosamento Meda, (Vai) 

Posiç5ti 	Drdci. do 
- 	- 	- - 	 em relação 	iosaiopnlo 	- 	Fator de 	Produto 

[/2 AR da MN 	- .19.11 - 	0.00 1 0.00 
1 ISARda MN' 70i 000 4 500 
1.16 ÁRdr M1Í 	: 	-- - - 	'3.52 000 2 0.00 
MN DOO 000 4 000 

1.16 AVda MN 6.37 O.lD 2 0.00 

L/3AVda MN  7.04 0.00 4 0,00 
112 M/d'à MN 	- 10.56 - 0.00 1 0.00 

u.uti 
Vni S(Produlo) /IS 	 0.00 mm (Valor Calculado) 

- 350 x  x O 	- 	 11097 nim (Valor [Imite) 

Viii Adolaqo- - 	 Emm - - 
- - - ( X  ) Valor calculado menor ou igual a 350 x r  5 [3; usar valor calculado. 

Valor calculado maior que 350 5 r x 1) adotar Ym = '350 5 r 5 0 

Calculo da Borda Livra 

Coeficiente, 1< (Área 1) 	 - 	O mu 	- 
Coeficiente 1< (Área 2) - 	50 mm 	-- , - 

ha. -Vrn-= o 	 000 mm (Valor Calculado) 

7,05 r xl) 	 238.65 mai (Valor Limite) 
Artotsdb 

- ( X  ). Valor calculado pari tio-,-Ym rrienor ou igual a 750 x r x 0; usar valor calculado. 

Valor calçuiado tnaioi que 750 x r xl); adotar Os t '(m = 750 x r x 11 

tA Aia i tia Navegasse 1 

Dl. e'R(lÕoO ar-li 0-1-- (Os 9-  Vni))/ (1*13 +K 	. 	274.55 mm 
Correçac pai a Frnl,arcaç/lee ir  nqui- (25% SI) - 	 000 mm 
6l 1 (Arval) = 	 EL, 	 274 moi 
6l.: -(ASa-l) Adotada = 	[ 	SL, = 	274j 

X ) Valor calculado pari HL  maior ou iguala 50 fluo usar esse valor,  

Valor calculado menor do que 50 mm auotar- 50 mm 

O) Área de Navegação 2: 
[31. [((1000 x  x tI) ((is 1 vai)) 1(1 O] l 	 32455 mm 

Correçio pira En,barc',çoe Tanque (25% 131-)= 	i 	8114 mm 
nl,(Área2)= 	 - - BI 	243 mm 

RI (Are 2) Ailutad j = 

X ) Valor calco) iço para RI, maio( ou igual a 50 mm usar essa vilor.  
Valor calculado rnenoi rio que 50 mm adotai = 50 mm 



(FIa.a 
Notas para Marcação tia Borda Livre Nacional 

Rubflca 4 
Embarcaç&o!Tlpo 
	

Outras ernbarcaçôes Atendimento a Saúde 

Armador: 
	 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE ACARA 

Estaleiro: 
	

A SER DEFINIDO 	 Date: Manaus, Outubro de 2018. 

9. Verificação do Calado Mãxlrtto Atribuído para a Área 1:  

- caladdriiáxlmo riabárda-livre calculado para a Área 1 = D -SL 1.73 m 

- calado máxime permissiva] que a embarcação pode navegar em função de limitações de rsistõnoa - 
estrutural, estabilidade miada -ou quaisquer outras resbições estabelecidas pelo Projetista: 1.43 m -] 

- calado máximo permissível cio rumiçin da posição das aberturas existentes no costado, de acordo 

com o estabelecido nos tens 2611 c) e 2612 dj não se aplica 

- calado máximo (H): equivalente ao menor calado ante os quatro calados apresentados acinte. 1,43 m 

BL 1 D H 	 [ 

10. Verificação doCalado Máximo Atribuido para a $rea 2: 
-caldo máximo Ca borde-livre calculada persa Área 7 	O - E1-2  

calado máximo permiesivel que a embarcação pode navegar em Função de limitações de resistência 
estrutural, estabilidade intacta ou quaisquer outras rçsiriçães estabelecidas pelo projetista: 

calado máximo parmissivel em função da posição dai aberturas existentes no costado, de acordo 

coei o estabelecido nos itens 26 12 d) não se aplica 

calado máximo pormissivol para es ernbarcaçoes do'- Tipos Sou O que operam na Arca 2 do acordo 

com o-estabelecido nos itens 2øi2 ti) e26121); não se aplica 

calado máximo (II) equivalente -tu menor calado cii ri' os qu-siro calados apresentados acima 

SL2 0 H 	 ["BL1 	5t8'i1 

11 Acréscimo para a Água Salgada (AS) 

D-13L 
ASt 	 3O mm 

Ot,s 	(uso a cinhaicação opero na 	duas Áreas cc Naveg ucão (1 a 2) dnia ser utilizado na cxpicssau acima o valor da 131 calculada 

ira Arca 2 

12. Coneção para-a Posição da Linha de Convés: 

Eis correição ao e ap cavei -luanc'o não foi cossível lixara marca da Linha do Comais na posição regulamentar.  

oistãnda verscal .a mutilam superior tio Linha do Convés até a interseção dos prolanganientos da face superior 

do Convés de Bordã livre o da Face estemna do i,hapearneiito dor catado = 	 )OIXXXXXXV - mm 

Correção = 	xxxxxxxxxinln 

(Convenção de sinais 	positivo quando s me pern suporlur da Linha do Convés 50 	nconts ir sentia da interseção; negativo quando a 

131, 	578 mrnfl 

13.- Posição Longitudinal das Martas de Borda-Livre: 

0 centro do disco de Pimn-roll çtovu,rá serficcido o 	 mmdc bico de proa da embarcação.  



 

j 



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL 

Ela 

MEMORIAL DESCRITIVO ( NORMAM 02/DPC) 	 i. •.RubS 

1.1 —Armador 
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Nacionalidade: Brasileira 

- Endereço:. Av. Governador Fernando Guilhon, SIN. Bairro: Centro - Acará - PA 
- CEP: 68.690-000 

CPFou CNPJ: 11.750M6910001-79 

12— Construtor-- A SER DEFINIDO 
-Nome: 

Nacionalidade:. 	. 
Endereço: 

- CEP.; 
,r.CPFouCNPJ: 

1.3-. Responsável pelo Projeto Técnico 
- Nome: Ricardo Almeida Sahches 
- Nacionalidade: Brasileira 
- Número do CF{EA: 5061902172-D / 5 

1.4 -  Dados do Contrato de Construção 

Nome da Embarcação /NpCasco: A SER DEFINIDO 1 
Data de Batimen to de Quilha ou Ano de Construção: A ser construída 

Classificação: 
Interior 1 	e 2 	outros serviços (atendimento 
em saúLiCI, com propulsão. 

.Entidade Ceitificadorà:  
 Outras embarcações Atendimento em saúde 1  

Porto deR!g!tro  ASER  

Ptite Bruto: 	 . 43,164 

ArqueaçáREruLa  -  200  

_______ 77  

2- CARÃÕTERÍSTtCAS PRINCIPAIS DO CASCO 

.dohTprimarT1I 	 . 

Comprimento entre Pgpejjculares 	 - 

22,00 Tf.m 
2147J 

Bàça Moldada:  7,00 

2L .1, 
m

!!LJ 
Caladodefop,  1 70 mJ 

máximoCalado  1 428 

canto Leve:., 	. 	 . D.ísIome 103,251 

Deslocamento 	dde  146 415 
9,784 m Contomõ 

3- CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA 
3i_-_MateriJçpjdeira,fibra, etc.). 
tasco. 	 - 
Convés: 	 - 
Anteparas' 
Su erestruturaL 
Casarias:  

32- Tipo do -Estruturado casco. 

vlenzor ai De'rn,w9 



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAl., 

4i. 

Longitudinal 

4- CARAÇTI 
Localização 

aré: •)Ç.3/4 

- Localização 
aré: 	3/4E 

NÚME  

Transversal: X 	 Mista 

ERISTICAS DE COMPARTIMENTAGEM 
das Superestruturas (quantidade): 
'aré: X meio navio: X 3/4avente: X avante: X 
da Praça de Máquinas: 
ré: )( meio navio: 	314 a vante: 	a vante: 

- 

és principal: 
a do convés principal: 	« 	02 
ira: 	 - 

casarias: 	 ______ 
Comprimento T[iïg 
Máximo (m ) 	E Máx 

n'a______ 

Rubrica 

.Superestrutura no convés Pri 
Superestrututa rq convés Su 

5 CARACTERÍSTICAS DE CUBA( 
• Volume tetal: 	 Granel:  

Fardos: 
Número depproesdea 

- 

- 

 maTJ 
un. 
m3 

Numero d! taqques de carga  

Jyrn!Lo de corprtimento 	Dera carga frigorificada  
Volume fardos de carqfricJorificada 	 - 

Capacidade de contentoie 
Capacidade de dstro 

TEU 
 rn3  

Çpcidade de óleo oornbustivel 
deóleo diesel _Capacidade  21,783 

Capac idade do óleo lubrficante  
Cpacidaddedsce    1430 md 

6- TRIPUl..AÇAO E PASSAGEIRQS 
Tripulação: 04 (quatro) 
Extra rol Aqerites/Funcionarios Sendo 20 Pessoas em can1arote 

- Extra ml Usuários IS (pessoas) sentados em atendimento no convés principal (recepção/triagem) 
Total :. 24 (vinte e quatro) 	esoas em deslocamento. E 40 (c uarónta). pessoas em atendimento. 

7-REGULAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS A QUE A EMBARCAÇÃO DEVE ATENDER 

NOAMAM 02, Nu mas da Autoridade Marítima e demais regulamentações estabelecidas pela DPC e Capi-
tanias. Norma ABNT NBR 9.050 Acessibilidade e Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urba-
nos. Norma ABNT NBR 15.450 Acessibilidade de Passageircs no sistemade transporte aquiaviário. 

8 CARACTERÍSTICAS PE PROPULSÃO 

81- Tipo de propulsão 
-Motor Diesel X Turbina 	Motor Elétrico: 

Quantidade. 	 01 
Pàtôncia máxima continua: 	200 HP 
Rotação correspondente: 	2500 rpm 

8.2 - Caixa redutora 

Sentados 
Em 

Tilupá  
IS  

C. Passadiço . 

Camarotes 
,íFtédes 

pe_  
24  

- 	 - 	 - - 

-;OtitFos - 	 - 	 - - 

14e, o, i é !) sçtíin,o 	 3 / 7 
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• .Quantidade: 01 -ZF 
Ràzão de redução: 3$ : 

- Propulsor 
Quantidade: 01 
Tipo.: Hélice 4 pás B-Troost - Bronze 

8.4 -Caractertsticas de serviço da embarcação 
Velocidade de serviço: 1555 nós (8,Om/s) 
Raio de ação: 	 . 2000 milhas 
Tração estática (bollard puil): 

9 GERAÇÃO DE ENERGIA 

91 - Aconamento do equipamento principal 
.:Motor Diesel: X 	Turbina:  
Quantidadé: 01 
Potência máximá continua 45 Hp 

Rotaçao 2500 rpm 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FlUVIAL, 

Rubrica 

'-4 - 

Qu 
Tipi 
Pot 

9.3- .  
-M 

Ppt 
RQt 

ÕÀ 
ou:  

» pist  

ade: 01 
rrent: 	 . Corrente Akternada 

110-220V- 50,0 KVA 
)nàmente do equipamento de emergência 
Diesel: 	X 	Turhitia:  

. .ade: •. 01 
a máxima contínua. 45 Hp 

2.500 rpm 
adores de emergência 
ado: . 	 •- 01 
treme: Corrente Alternada 
a 	 • 110-220V--5OkVA 
nica 
ade: 05 (Sendo 03 na PM e 02 Comando) 

Alcalina - Chumbo ácida 
lado: 150A/h-12V 
loiras principais 
ade: 	. 

do vapor: 
lade: 
Jeiras auxiliares 
lade: 

) do vapor: 
iade: 
deiras de recuperação dos gases de descarga 

9 

9 

10 - EQ 

1 

1 

ão do vapor: 
:idade: . 

flENTOS DE CARGA. 

1astros 
idade: 01 

Turco 
01 - alcance 2,5 m. 
250 kg 

4/7 Wemorial DeWr, iva 



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIJV[AL 

1! f114_,..,_— 

\ RubriC3 

tflhas de carga (não possui) 

Co 	nto (d  prima 	imensôes  nornina 

Pc%abos 
Elefro-hidráulico 

li - EQUPAMENTOS DE GOVERNO 
t 	 1 1 

li1- Máquina do leme 
Quantidade 	 01 
Tipo de acionamento: 	Hidráulico 
Torque: 	 1200 kgm 

11.Z. Leme 
Quantidade 	 01 
Tipo 	 Apoiados 
Área aproximada 	 0,75 m 2  (estimado) 

	

11 3 	atema de emergência do leme (não possui) 
Quantidade: 
Tipo. 

11;4 Impulsor lateral (thruster) (não possui) 
Quantidade/Poténria. 
Localização: 

12-EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO 

Quantidade 	. 
-Sàrdho 	 - 
-Cabtestãnte: 	 - 	 - 

osdJmaraj. 	 04- sim les 	 manual  

hI1 	kg 	 tImado 

13-EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM 

13.1 'Embarcações salva-vidas e salvamento (não 29 
Salva-vidas 	SàlvamenjQ 

Quantidade:-  

- Clse 	 - 	- 	.- - 
- Material 	 - 
LÇpdade 	 - 

c 

eu 0) ( 

salva-vidas 
04 (quatro) 
Balsa Rígida 
Classe III 
12 pessoas 

h:Tàmpas de escotilhas (tno de acioriamento) 



u.N:íoÁDF BÁSICA DE SAÚDE FLUVR1., 

±1TI1TI1I_it___ Classe QuantidWi ilm los 
__ 

Com retinida  III 02 

l3.4C&etes 
Tamanho Classe 	FQuantidade 

Grande W -  

Pequeno 	-- 1H 	1 	04 

14- EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO 

14.1 - Sistemasde nrevenco e combate 
Cv,Principal Cv. Superior 	Comando 

-.Sstemg detecção _ -.  
Gás inerte  

AguahnJranteJ  
v:wn aIIiTflTwII 

Flãj 

. Rubrica A 

TIPO ínuant - 	 Local/Capacidade 	- 

-CO 
- 	 ' 

2  09 

 
02naPM 4- 01 no Porão +O3Cv Principal  

 03 no Cv Pass 	ambos 	 6 Kq  
- AguaPressurizada 

-Espuma 	 -- 02 02 no convés do passadiço de 9 litros 

-Poquimico 01  01 na entrada da praça de máquinas de 12 kg 

tidade onaoTTiaac 

15- EQUIPAMENTOS DE ESGOTO, L1STRO E ANTIPOLUIÇÃO 

M1 Equipamentos de Esgoto e Serviços Gerais 
Quantidade 	 01 Bomba Esgoto Centrífuga 
Tipo; 	 Motor Elétrico 3,0 cv 
Capacidade 	 15 m 31h 

nQC flnti'*t r nnkc, 

	

Fumidade
De á uae serviços erais 1 	 Motor Eletrico - 0cv 	L= rn3/h 

Transterência doo D 1 	JMotor Elétrico - 3,0 cyJ O 15 m 3/h 

	

1 	[ 	Motor Elétrico —30 c_J - O = 5 m31h 

15.2
' 
 - Equipamentos de lastro 

Quntidade. 
Tipo: 
Capacidade: 

153 Sepaíadorei cIo agua e oleo 
Quantidade: 
Tipo. (comlem) monitor 
Capacidade 

15.4 - ,Unidade de tratamento de esgoto sanitário 
Quantidade: 	 O 
Tiro: 	 Unidade Biológica dc Tratamento de Efluentes Sanfiário 

Capacidade: : 	 5 m /dia 

'mo, ai Dewr! ,o 1 



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL 

6 - EQUIPAMENTO NÁUTICOS 
	

ti-. 

- _____TIIIII_ li 	III4TT1 
01 Limpador dePata_hrrsas  
01 Buzina de 	.Elétrica  
01 LantÕmooflj/lnassobressalentes,  
01 
01 

Alarme deaftajperafflra,  
Alarmo de baixa p!essao do óleo lubrificante, 	______  

01 Prumo de mão;  
01 Bincirulo  

Holofote de  
oi Bússola:  
01 
01 

Ecobatímetro 	1. 

Automaticiderifflatny!ten1(AlS)  

17 EQUIPAMENTOS DE RÁDIO 
171 Equipamento principal 

Quantidade' 	 01 
Tipo de tr'ansrriissao. 	VI IE 
Potência de saída: 	25 w 

17.2 - Equipamento de emergência 
Quantidade. 
TipÕ de trarismissao: 
Potência de saída: 

18- OBSERVAÇÕgS ADICIONAl', 

- Foram definidas 20 (vinte) pessoas embarcadas (agentes da equipe da saúde da família - ESF), 
mais os 4 (quatro) tripulantes A finalidade de operação da embarcação autopropelido é a oferta 
de serviços de atendimento a saúde da população ribeirinha da Amazônia, a embarcação deverá 
estar fundeada, e/ou atracada a margem do rio, em tocai abrigado, de modo a oferecer segurança 
para o embarque e desembarque dos usuários/população. Para efeitos de análise da estabilidade 
estática da embarcaçân, considerou-se ainda mais 16 (dezesseis) pessoas/usuários a bordo da 
embarcaçãç quando em atendimento 

- A embarcaçao deverá se dotada com equipamentos de salvatam correspondente a todos .os 
tripulantes ESF usuartos/pacientes e acompanhantes em quantidades conforme o plano de segu-
rança; 

- Registra-se que a finalidade da embarcação é realizar atendimento a população ribeirinha, de-
vendo sempre estar devidam me atracada junto a margem, de modo a oferecer a população um 
embarque iseguro provendo o acesso se necessário com rampas moveis com guarda corpo 

A embarcação de acordo com as Normas de Acessibilidade ABNT NBR 15.450 e 9.050, aten-
dem aos requisites mínimos vgontes. 

Embarcação destinada a viagens longas com pernoite e refeição; 

19- LOCAL, DATA E ASSINA TORA. 

Manaus AM, Outubro de 120i S. 

Me;; ,aI»eçr íiio 
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Projeto. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL 

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO AUTOPROPÉLIDA, TIPO UNIDADE 
Obra 

BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL 	Y PLANILHA 01 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 
BASES DE REFERENCIA DE PREÇOS:  
- 	 ------- ---- ----- ----

- 4-.--- -- 	- 

DNIT - SICRO2 - Custo Unitário de Referenci 	25/0512015 -' 

SINAfl -Referência de Preços 07/2015 (NÃO DESONERADO)  

CAÇÃO 

TABELA DE POS SALARLAIS DA MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE GASODUT 
E OLEODUTOS E ENGENHARIA CONSULTIVA DE MANAUS - SINDUSCON-AM -'Ref. Julho 20141 Junho12015 	- 	 - - 

Unid 
Custo 

Unitaruo 
Total 

Serviços (R$) 

KG 0,00 
- KG  0,00 

Total do Item 	0,00 

Item 	 Serviços 	 Quant. 

1 CÁLDERARIA 
- 1,1 	Aquiiçao  de Aço Naval (Chapas, perfis, acessórios de convés,etc) 	- 82.499,12 

1,2 	Beneficiamento do Aço 	 82.499,12 

2 PROPULSÃO  
21 	Motor Diesel Maritimo 200 hp aceskrios e instação. 	 100 
22 	Reversor 3.91 	1,00 
23 Unha de Ebmeacessórs forneçh-rflehlstalaçãQ prox. Som 	 1,00 
2.4 	Hélice 4 pás B-Troost (Diâmetro pi'eRniinar 800 mm) 	 1,00 

3 EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO  
RaØI0VHF25W 	 1,00 

3 	Holofote de Busca de 10" 1,00 
- sF BsTnadeserraçaoEiétrsa 	 1,00 

3,4 	Lies de Navegação Homologadas + instalação 	 1,00 
8.5 	Sino 	 1,00 
36. Limpador de Parabrisas 	 2,00 
3.7 	Ecobatímetro 	 1,00 
ã 8 Jogo de Bandeiras para Embarcaçãç Propulsada 	 1,00 

3 9 	Regues, Compassos e Cartas Náuticas (Atlas do Rio Madeira) 	 1,00 

aio QuadrodeRegras 	 1,00 
3.1 1Módulo de identificação de Embarcações - AIS 	 - 1,00 

4 ,. SISTEMAS DE GOVERNO 	 _____ 	 _____ 
_ 4 ,1 	Lenieiadre do Leme, Tubo, Buchas e Mancais 	 1,00 

4.2 	Cilindros Hidráulicos, Bombas OrbitroleAcessórios 	 1,00 

43 Manete de comando 	 1,00 

5  
FornecirnentoeinstalaçaodeGrupp Gerador de 50 kVA 	 ZUO 

5.2 Bateria 24V 150 Nh 	 5,00 

5.3 	P&fodeinteruptor simples eletrodijtos, caixas e fiação 	28,000 

54 	Ponto de luz em teto eletrodutos, caixas e fiação 	 65,00 
- Lunjpa F-luorescente Completa Industrial c/2Lampadas de 20w 

56 Fornecimento e Instalação de luminária a provadetempo 100W 	 30,00 
57 Ponto de Tomada  

5.8 	quadro de Distribuicao c/ Barramnto 50 Circ 	 2,00 

&9 	Disjuntores Ternioganético Tripolar 10  SOA 	 100,00 
5.10 Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado tipoSplit -9000 BTUs 	17,00 
5,11 Ponto de Tomada para N Condicionado 	17,00 
512' CnjUnto Bomba eletnca 3 CV - Fornecimento e Instalação  
s 

REF 

CPU 
CPU 

und 	 0,00 	CPU 
und 	 0,00 	CPU 
und 	 0,00 	CPI-1—.  
und 	0,00 	CPU 

Total do Remi 	0,00 

und 	0,00. 	CPU 
und 	 0,00 	CPU 

Tund 	 0,00 	dPU 
•Conj 	 0,00 	CPU 

	

000 	QPU 
4und______ 	 0,00 	CPU 
und __ 	 0,00 	CPU 

Jund 	0,00 	ÔPU 
...conj 	 0,00 	CPU 

conj 	 0,00 	CPU 
und 	0,00 	CPU 

Total do item  

und - 	 0,00 	ÓPU 
und 	 0,00 	CPU 

.:und 	0,00 	QPU 
- 	und 	 0,00 	,dPU  - 

Total do item 	0,00 

rund 	 0,00 	CPU 
- :und. 	 0,00 	CPU 

und 	 0,00 	CPU 
und 	 0,00 	CPU 
und 	 0,00 	PU 
und 	 0,00 	CPU 
und 	 0,00 	CPU 
und  	0,00 	CPU 
und 	 0,00 	CPU 
und 	 0,00 	CPU 

	

_AP! 	CPU 
:undj ___ 	 Q + .und ±_______ - 0,00 CPU - 
TTotal do Item o,00j . - 



_Preto 
UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL 

PLANILHA 01 
r CONSTiüaODE'õT (UMA) EMBARCAÇÃO AUTOPROPELIDA, TIPO UNIDADE 

BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL  

---------: 
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 

6 INSTALAÇÕESIIIORO SANITÁRIAS 
6:1: 	• Pàn&hidráuIico, tubulação e conexões 	 . 3000 und 	• 0,00 CPU 

. 6,2 

6.3 

de esgoto, inclusive fornecimento e instalação de tubulação e 
ohexes 	 . 	. 

Tanque de louça branco sem colunai, completo inclusive torneira 

. 
. und 
. 

! 
CPU 

100 und 0,00 ÕPU 

6 4 

6.5 

Fornecimento e Instalação de Caixa Dágua de IODO litros ei aoessórios 2,00 und 0,00 CPU 

CPU Unidade AutCnomdde Tratamento $ Esgoto Sanitário 100 und 	f o ao 

Total dol 	 000 

7 

71-1.  
Vaso Sanitario Sifonado com Caixa Com Caixa Acoplada Louça Branoa 
Padr ão Médio 

Lavaóno de oue bianco sem coluna com acessorios em PVC 

OU 

ET 
u d n 

4S 
% -_ ,__ 't 00 

1 
86888 SINÂPI 

7 2 6 00 und 00 86903 SINAPI 

73 -  

74 

7.5 

76 

Cuba de Lmbuur de&o lnoxidavel&diaFonecimet&nstalaçao 

Bronco Poo Para Pia de Cozinha lSOXOGOm Bancada de Mandona, lid 

To9ra Cromada de Mesa. 1/2 OU 314, Para Lavatório, Padrão Popular. 

Torneira Cromaria -1 ubi. Móvel de MesaDE MESA 112 ou 34 1 ,Para Pia 
de Cozinha - Padro Alto. 

800 

600 

6,00 

und 

und 

und 

j 000 

000 

0,00 

86900 SU4API 

86893 SNAPI - 

86906-SINAPI 

800 ii 	d n 000 
86909-SINAPI 

Chuveiro Ejétiico Comum Corpo PlOstico Tipo Ducha Fornecimento e 
ln$alação. 

4, 00 und 000 
_______  

9536-SINAPI 

Total do Item 	0,00 

8 
8.1 

ESQUADRIAS  
portade abrir em aluminio, Chapa Corrugada com Guarnição. 45,57 m 0,00 74071/001-SINAPI 

82 
Jaqela de Correr em aluminio Folhas para Vidro Com Bandeira Incluso 
Gjarniçáo e Vidro Lao Incolor.  

2440 ir 000 740671002 SINAPI 

83 Vidrç temperado incolor, Espessura 8 mm Fornecimento e Instalação 3383 m 000 72119 SINAPI 
Total do Item - 	0 ,00 

- 

9,1 

REVESTIMENTO E, ACABAMENTO  
Piptura de Proteção 2 630 00 m  0,00 CPU 

92 Pintura dê Acabamento (Obras Vivas) 23200  000 CPU 

O S Pintura de Acabaiterito ( Obras Obras Mortas) 8b0_00 m2  0 , 00 CPU 

96 

Forro em iemhn de PVC 1, Ot4nm 	ljclusjve Estrutura de Melalon 
lê,

RetQrçap 	 -- 
PISO VINCL1CO SEMIP-LEXIVEI I'ApRAO LISO ESPESSURA 2MM 
FIXADO COM COLA M2 . 
CerâmlcG 20x2E cm axada comarQamassa colante 

219,40 2 0,00 

000 

tPU 

72185 SINAPI 

qPU 

18544 m' 

2600 ro 000 

- 
DIS/tORIAEM MADI3IRA COMP.EA0A RESINADA ESPESSURA 
6MMESTRU1IJRADAEMMADFIDE LEI 3X3  

5500 m2  000 73909101-SINAPI 

8 
- 

Revestimento Termo AcusticcAcabamento em Compensado Naval C/ 
Form±a 

45000 -- me 000 
Cpu 

O_0 RevestimentoIlnperm$vel em Aluq'ínio composto(ACM) 7250 m2  O 00 CPU 
•.....: ..•..• ...... _____  

Revestimento lériaico Acústico cqma Manta de Lã de Vidro (para 
isolmetno do teto da praça de máqUinas) Espessura 50mm 

7700 m2  000 73833/001 SINAPI 

Total doltem 	000 

10 SEGURANÇA E  COMBATE AjJlCENDIO  
101 Extmntordelncendi000nlCarqadePoQuimicosecoPoSl2 Kg. 300 und 000 CPU 
*02 EtfltordêIhcenchocornCdrgnGa4Carbonto6Kg  900 - und - - 000 QPU 

103 Bóia salva vidas classe III com reunida ______________ 200 und  000 CPU 

ló 4 Aparelho Flutuante tipo Balsa Ri(jidê para 12 pessoas classe III 400 und 000 CPU 

lOS .--- 
10.6 

Cqltçs Sa$vd Vidas Grandes Classe III --------,--.--•. 	 _ _________ 
equenos classe Ill COIets Salva Vidas P e; , 

 4000 und __  000 CPU 
400 .:und 0,00 CPU 

10.7 ArXétetosPirct#cniicôs  1,00 und 0,00 ÕPU 
Totaim 000 - 

11 ASSESSORIOS DtE CONVÉS - 

III 

11 2 

PaudeCargade26okg 
;••• 	.•.?,. 

Supiros dos tanques de Diesel com Tela Corta Chamas 

100 

200 

und 

und 

000 

000 
OPU 

CPU 

3 P 	Aço EeqiÁeparaaPra Maqu inas e na Recepção Proa 200 

11,00 

und T ± O  CPU 

114 
II__5 

Âncoralsokg 	 - 

GuitioJ- opara ãnwra 

100 und 000 CPU 

und  000 CPU  
Total doltem ______000L_________ 



Proeto UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL - 

PLANILHA 01 Ob ra 
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO AUTOPROFEUDA, TIPO UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS 

12 REDES E TUBULAÇOES 
d '\ 

- 

12.1 
Redes de Descarga dos MCP's e MAS, com abafadores, isolamento 
térmico,_instalação 

3,00 t 
COflJ.\ j 0,00 

CPU 
-- 1±2  -- 

Redade Óleo Diesel com tubulação, Conexões, curvas, flanges, válvulas, 
ffltros,juntas, acessórios e instalação 

-- 
100 n 

crr 
0,00 

CPU 

12.3 Rede de Esgoto dos Porões e Praça de Máquinas com tubulação, 
cone)(ões curvas 	flanges, válvulas, acessórios e instalação 

1,00 , ' 000 
, ÇPU 

Re de Água com tubulação, conexões, curvas 	flanges válvulas 
acesónos e instalação 

00 ',conj. 000 ' 
CPU 

125 RedçdeGLP  IDO conj. 000 CPU 
TotFihei 0,00 _____ 

13 PROJETOE CERTIFICAÇÃO  
13 Elaboração de projeto construtivo e regulamentar 1,00 und 0,00 ÓPU 

13,2 
d4 Embarcação junto a Autoridade Maritima Brasileira, 

Inlculndo despesas com despachante para obtenção da Inscrição junto a 121,32 
CFAOCeTM. 	_ 

1,00 1,00 und 0,00 
 CPU 

Total doitem 0,00  

14 DIRSOS _____ 
14.1 ___ Egúipamentoshospitalares 	_ _ 1,00 ünd 0,00 PLANILHÂANEXA  

Total do ]temi o,Oü 

Total de custo 	0,001 

BDI2445% 	_112592661 

TotalGeral-112.592,661 



Projeto: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL 

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO AUTOPROPELIDA, TIPO 
Ob ra  

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL Planhlha 02 

/ ÇOMPOSIÇAO DE CUSTO UNITARIO - CCU 
BASES DERÈFERENCIA DE PREÇOS:  
DNIT- SICRO2- Custo Uni )ariOde Referencia 25ICSJ2OlS 

SINAPI - Reterèt,cla de Preo$ 07/2015. (NAO DSONERADO) 

COTAÇ AJO.  
fÃëELÃ5E PÍO'SÁU'kIS õKMÕiitÃ5ÉK E 	MANUTËÂO NDUSTRIÃL 	ONSTRUÇO 	TGEMDESODUTOS E Rubna 

OLEODUTOS E,ENGENHAR)A CONSULTIVA DE MANAUS - SINDUSCON-AM - ReI. Julho 20141 Junho/2015 
CODIGO 	 DESCRIÇAO 	 Cl UNIDADE) COEI'.) PREÇOIR$IJ PREÇO TOTAL (R$) 

1,1 saído 	etc) 

1319.SlI'IAPi 	JCHAPA  ACO0'INAQUENTE PRETA 3/16'(4,76MM) 37,348KGIftI2 	 MAT L 1KG o.3pppp0 000 

1330-SINAPI CHAPAACC GROSSA 	1b/4"(6,S5MM)49,797KG/M2 	 - 	r M1J_ NO, •-'', O,3500009J _ 000 

47773/A itCdTONEIRADEACOABASiGUMS(OUALQUERBiTOLA),EeIi4'J MAT IKGJ_ 0,40ç9f 000 

PREÇO (màds-obra): 
- 	 - -------------------- 

- 	000 

000 PREÇO(material): 
PREÇO TOTAL (unI.): 0,00 

113.70R41 0,00 
-- . 	

0D% q00 00 

ADM(%):O,Oür 0,00 

TOTAL TAXA: ] 	0.00 rc~ 

PREÇO OTALUT,XaJ 0O 

CoDIGO - 'ni: 
1,2 	- 

nn 	KiAO 
Edoedlclanliar, O dt AÇO 

UNIDADE 

IÇ,Çd  
FflR$I PREÇO TOTA$I 

- sw' 	- MAQUINA P1 SOIDA ELETRICATIPO EMMISINA TIO 30 AO/0C DA 0AMEOZZI OU EOUIP H 0. 000000 0,00 

IE9781CR02 MáqUrdeB,Ida 	Pranto 	O-dA edis radi de corte p/chapa 6UIPH ão29gV 

E919: SICRO2 Máquina de garoada. Cor Dob Ind e C.M.de Máquinas Si'IP 2.5X2O30nnm - guilhotina EQUIP dl 00300000 /  0,00 

3332-SINAP1 
APARELHO t±tt0LDAEC0RIf  -SEM 

 ëAS(PP QUOCACAO) 
EOLSP dl 0,000000 TTio 

a 07- 511/API 

' ia-siàó2 

GUINDASTE AUTO PROPEUDØSOBRE PNEUS Ci CANOA TELESCOPICA CAP 

Gá.1a-- 	 - - pro- 

EQUIP H  i°°° 
0.04700001 " 

0.00 

L092-SINAI 
M625 S)CRO2 

10997 - SJNAP1 

Çuioenie 	 1 
Acatsene 
ELETRODO AWS P- 701 	04; W1 718) C~4NUA (SOLDA E LETRICA)  

MAT 

M 

.3 

NO 
kg 

0.0250000) 
O 020000j 

O01240)9j 

000 

1 	0,00 

 0,00 

SINDICATO lda Sodo  1/ 0,0900000 j 	 0,00 

_ i-E 
0 ,0900000 0,00 

----- PREÇO  mão deobra):1 0,00 i - PREÇO(material):) 5,00) 
PREÇ9 TOTAL.(uns.): - -- 	

LS(/) 	118,70% 0,00] 

_ 	AOM(%) 0,00 

-
,
-T ALT 0,00 

PREÇOTO -TAL UNFr,(0j539)J_ 9,00 

cÓoiúo - DESCRIÇÃO - - 	- 0LASSkiDADE] COEFT 

2,1 Mo)orDleael Marttltno Zat hp aceaaõrloee instaçao 

A  
COTAÇÃO 

Motor Ma time 01 plesel Noite 19200 	N, 00 CIlIndros em Linha 2 . 500 RPM, 	cm 
motor de partida, alternador, painel, silenciador, e admissão da ao. Iralalado, 

RECANICO DE MAQUINASE AUTOS 

MA" 

0. 

UI1D 
1 

1,001 000 

9-°° 
SINDIcATO 	,JAJTJDAN1VD-MONTAS.5 EMEOAANUTEI.IÇA0INDUSTmAL - -- MO - 0b09j 

OÇO) (mão-de-obra): 
- 

000 
- 	000 A!22(maid.1al). 

PREÇO TOTAL ( 011) 0,00 

- -- 11370% 0,00 
001(14). 	0,00% - 0,00 

3,00 ADM(%) O 00 
TOTAL TAXA D,00 

T S e. 

orsçmao - fUÍÕAbir66EF PREÇO)R$) PREÇO TOTAL (Rã) 

L _____  UND 

Reduto (513101)19 dat aliem são Maritima) com embreagem MultE-disco acionada 

'  COTAÇÃO hidra hcaltleete, 00013 	'ria, elo felro Ou dato engrenagens aemenladaa e temperadas, 
MAT 1 00 UNO 	 - 	 O 0,00 

md doo de óleo do/tiro sab tItulval 	Redução das, .0, projeto, fabricação e normas 
da conircie de qualidade de acorod coma lBO 0001 e 13014001 

ISINDICATO ]MECANILOOEMAUIIIIu$EAUTOS 	 _________ 	1 	 M.0. dl 	 75.000[ 000 

]5INOICAT0 _L 	 - 	MO ,jÃJm?sEDwMONrAesdEMANToNçrAoJNDUsTRI ' - eI 	_Jaof  jool 

0,00 
PREÇO TOTAL (_eis)] 

w(%) 	1370%] 
0,90 1 
eoo] 

BOI) 	) 	0,00% - 	
AOM(%)_0,00 000] 
TOTAL TAXA 

- -- 	- -- 	- 	-' 	- 	 PREÇO OTALuNat(ciaaxaiE 
1 	 0,01) 

O,aO]\ 



- 	3 
1± TIJI 1DCÁ0 III1_ 	1T 

LinhaS L'Jxoe rCeStebil0s,tomechsentoektststaç0o, prox. som 

S 

j_UND 
Y?L1 ! 

4 

COTAÇÃO MAT UNO - o 

12 	SJNAPI 

'SINDICATO 	j3iÀDOR 

W40%ATO 	jfADnuEoEMC.4rAaMEfw4J110NçAo*uoosTRLA4 

PRETO SEM COSTURA SOl-IROULE 40/NER 5590 OH INT 4 E 	e O2MM 

li IDUSTRIAL  M.0. 

MO 

M 

ti 

H 

MA T J 00 

75,0O 
T'759 

O 

0,00 

 0,00 

--___PREÇO (c 
___ 	___ 

 

- - 	------------ 0,00 

ÓmaIerI 
 0,00 PREÇO TOrAL (uni.): 

113,70% 

-- 

 000 
-- ---------- 	-- - - 	-- 

SIDiffiF 	0 , 00301 - 
000 

E AOM(%): 0,00[ 0,00 

TOTAL~:I 

PREÇO TOTAL UNlT%Raxa 

0,00  

0LASN 00E4PRE$Ç0 TOTAL IR$) 

3,4 

' COTA AO 

S/ra0ATO 
NftCAT0 

RiáloCálpWS 	. 	- 	UNO 

1 p69, Sénlb B-1,jool 	Bronze Manoanes, Cônico Padrão, Redução 3,9.1. 	
MAT 	UND 

Potência 200 HP, Acabamento 15045411 CLASSE II (Diametro preliminar 900am) 

ÃÔ- }1AD0R640US]RL%L ' 	NO, 	H-  

j44TED5MQNTAGEMEMANWENÇAO9I0USTRIAL  

' 	1 ao] 

som 
t_.EL 

•J, L 
000 _________ 
3000 
a 

PREÇ0(9.de.ob(:  0,00 
0,00 PREÇO (materIal): 

PREÇO TOTAL (uniu.): 

LS(%): 	113,70% - 	 . 	 - 
0,00 
0,00 

- 	. 	 - 	501(30): 	0,00% 
AOM(tb): 0,00 

0,00 
0.00] 

TOTAL TAXA: 0,00 

- 	
PREÇOTOTAIUNIT.(o/taxe): _____ 

]õqo" 	 - - oESc.Rao 	 CLASS UNIDADE L 	COEP 	j!IPREÇ0TO[(R$) - 	- 
3,1 	]dIoVNP2bW 	 ________ 	 UNO 	 -- 

RÁDiO MPAITIMO VHF, fixo d'gilal. Dp1  nela de até 25W, alcance de COlori, 00111 alo,ka 
Ide citani de, ol,nmroda seletivo classe O, alerta melaaroldglco, nionitorarnento duplo, 

'COTA Ao 	estanearnerllo 4.cu nela, nEC, medidor da torço do sinal, teclas de tenção ilumiosdas, 	MAT 	UND 	 1,00 

nicor040ne tom oolnend $ e bloqueios de nç'dos antena, saida para alio falantes 
0.00 

acamo. 1-toiliologado pela ANATEL  

SINDICATO 	lN0UlAL 	 mo. 	H jzoø 	. 0.00 

- PREÇO TOTAL (uod.): 
- '---- 	---------------------  -,---_-i;] 

11370% 0,001 

TOTAL~. O.CD 
PREÇO TOTAL UNIT (o/ taxa) 000 

r6jiJ:_i 	- 	DSCIÇÂO 	 - 	CLAS5 UNIDADE 	 Ç9jÇ 

- 	 ---,--- 	_____ 	-- 	
'1/NO 

UND 	 l j 

COTÀÇÁO 	Ji-icionoes de Busca 11910' ri corboanca, l27Vcil - 0559 Médias Maneta cLampada. 	MAT 	 .1.00] 

PREÇO TOTAL(R$) 

- 	0,00 

CATO , 	TRISTAS DE M 	TAGE 	AUT 	 AL 	 IIIJ_I._ 
PREmao.da.obra: 

.. 
C. 

ator O0 
PREÇO TOTAL (unit):I - ---- - 	-- ---' 	--..---- 	.---------- w'. 

0,00 

004(30): 	0,00%) 
- - -- -- 	- - - . 	

-. 	 ADM(%): 0,50 

0.00] 

-- 
TOTALTAXA: 

PREÇÚTC1ALUPIFT.(0/tOx1) 

0.001 

0,00 

DESCRIÇÃO 	 - -- - O LAOS UNIDADif COEFE PREÇO(R$ PREÇO JOOTAI. Rã) 

- 3,3 _]uzlno 

COTAÇ O 

da Sernaçuo 	ntca  Etét 
dbe7ne0 01641100 127 volta com Corneta Dupla, compressor islegrado, Eolto 

L 
- MAT 

UNO 

UNO -. 	1,00 0,00 

]ãicf5 - ELETI%CISTASDI0MONTA0EMEMAN1VTENÇAOIN0USTRIAL 'MCL t'FIl 2,00 0,00 

PRE2O  
- 	-- ------ 

 
 0,00 

- 	 1 	 . 	 PREÇO TOTAL (une.): 

LS(%): 	113,70% 

0,00 
- 	0,00 

AL  
OTAL TAXA 

PREÇO TOTAL UN1T (0/ taxa) 
000 

__________ 

o$ *UN9Cik 

1;  

O 

¼ Rubrica 

2/1 



* 

• 	3.4 de Navegação Homologadas + lnanalaçao  ,4Liazas 

CLAâS DE 
UND  

COTAÇÃO 

Uma Lurininánni da navegbção sImples homologeda pela DPC ( Departamento de 
Põttos e Cedes), a3cação mentias lP-5W. lente didptrlca em policerboralo, corpo 
em poltcarbopelo 	110 volto, soquete E -'27 com lâmpada Incandescente de 60W, 

MAT UNO 

um D

EFJPREÇotRi õ 

1 

TOTAL i 

 

O,00 

ddr'vermelha, taradiaprio da 112.5° a alcance de 3 minhas náuticas. 

ÜNà Uunainánla de nevegaçto simples, Inoimologadapela DPC ( Departamento da J 
_______ 

COTAÇÃO 	
- 

Portos e Costas). aplicação ..,[timeIP-SEW, lente diâptntcs em policarbortato. 
âíii policarbonato, 110 volta, eoqaete E -27 com lâmpada incandescente de 60W, cor 

MAT UN 1 00 O 00 

verde irradiação de 1125 e alcance de 3 minhas náutIcas 

Unia Luminária da ravegação simples homologada pela DPC ( Departamento de 

- _________ -- 1 

'COTA Ao
- 

H 

Portos a Ccotaa). aplicação ..,garisIP.56W, tensa diriptece em poricartoneni, corpo 
m policarbonalo .110 volta, soquete E -27 com lâmpada incandescente de 60W, 

cor branca irradiação de '25 e alcance de 6 minhas náuticas 

Um. 	a. Lemlnáóa de navegação simples, homologada pela OPO ( Departamento de 

MAT UNO 

- 

1 00 

- - 

000 

IcoTAçÂo 
Poflca e Costas), eplicaçáo marítimo IP-56W, lente dtõptnica em pcttcarbonaio, corpo 
atol poilcerbonato. 110 volta, soquete E -27 com lâmpada incemndesctnte de 60W, cor 

MA:r UNO 1 00 000 

- branca, lnadisçâo de Serpe alcance das )iinhae náuticas ,  

	

COTAÇÃO 	- - - 
- 	- 	- 

Urra Liumninária cão mmvediaçâo  elmpãoe. laonn&ogeda pela DPC 	Oertamento de 
Portos e Coates), apltueção maritims-tP-58W, lente d~ e. pclicaçbeneto, corpo 
erp psticarbonstol, 110 volta, soquete E -27 com lâmpada incandescente de 60W, 

MAT UNO 1,00 000 

or,hranea, irradiação da 135° e alcance Ill minhas náuticas  

- Duas Luminiálies de navegação eimptba, homologada pele DPC ( Departamento de  

COTA Ao Podoa e Costas ) epdcaçãc rnanitrma IP 58W lente dióptrrce em poitcarboesto corpo 
em pollcarbonpto 110 vol a soquete E 	'7 com lâmpada mcendeacente de 0W c0r 

MAT UND 2.,Oc 000 

vmmnee'a irranáeção de ~I, alcav'ace de 3 m,rbaa náulicas 

FSIN DICATO ELETRICISTAS DE MON 	EM 	 INLISTRiAL H 0,00  

-'--'-1 -, 	 _PR -----------------. 

iP9!4IEI11 
'À0M (%) :o,cn 

- TOTALTAKA:I - 
' 

0,00 

PREÇO TOTAL 	
7ctt5aa)  - 

- 	
D€SCRIÇAO 	_____ CLAma UNrnAo EF P5ÇO( OT7eL(R) 

-- UNO 

COTAÇAO 	
em bronca com airpcarte em alemintn fundido Medsdea Aprordmedea d. MAT UNO 1,00 000 

rstriorcs H 

cÇrpo 

000 

oo 

-----PREÇO umaflerla______ ,,Ç9jmaterlaft 
-- 	 -- 

 

PREÇO TOTAL 5init): 
000 
%00 

LS(%) 	11370% 000 

BOl(%): 	0,00% 0,00 

- 	
AOM(%): 0,00 0,00 

TOTAL TAXA: 0,00 
- . --- - 	 - 	 PREÇO TOTAL UNIT. (ditoso):  

IcÓoieo].- 	 ÜESCRIÇÃO 	______ PREÇO TOTAL (Ré) 

%e,jurapadordeaanbdaa! 

- 	- 	-- 	LIMPADOR DE PARAMRI6AS. Motor elétrico de 12 voas, arapo único do limpador de 	 - 

	

COTAçAõ 	paralelamente mmntmo de 400 nnnn, em ptáatico preto, ângulo de Impere de 60°, escova 	MAT 	UNO 	 1,00 0,00 

4! 1305 acm de comprimento.  
[SINDICATO 	ELETRICIaTAS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 	M.O. 	h 	 2,00 

M,O, 

0,00 
0,00 

-. 	
Ç9jmate): - 0,00  

PREÇO TOTAL - 	0,06 

'170% 0,00 
•'.- 	 goi(%): 	0,00% 0,00 

- 	
- 	 - 	AOM%) 0,00 

TOTAL TAXA. , 

0,00 

coo 

- 	 PREÇO TOTAL UNIT. (ei texa):f' 0,00 

000N3O 
- 3,7 T"jiàóbatlmeero 

TJT T' 

E 	- 	psoRIçAo 
r 

:T' 7 T ' 
- 

CLASsFMOAOE C9f 
UND  

PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (Fal 

- 
- 

COTAÇAÇ 	- 
- 

L 
iSrNDlCATOJUDAN1EDbMONTAGEM 

GPS, marltimo, com ecobmtimetro, receptor de elte aeneiblldede, capacidade 
pare pdicipner nevesInepsa, acesso pena cartâo de memória 90, corpo a 
'prove d'água em IP x 7, cela LCD colo/ida, medindo aproximadamente 6" x 6" 

1,1
tntaledo 

EMANUTCN,AC INDUSTRIAL 	- 

MAT 

i±i± 

UNO 1,00 

-3 ,90 

- soe 

000 

PRE9p&aobrai__ 
0,00 

PREÇO TOTAL (unil,): 

LS%): 	113,70% - . - 	-- -'----- _._ 	 - 
0,00 

E 	0,00 

dOK%
-0,00% 

- - 	- 	- - - 	 - 	 ADM(%): 0,00 

0,00 
0,00 

- 	- 	- - 	: 	 TOTAL TAXA: 0,00 

n 

311 



	

CÔO reo 	1:-' 
3,8 

COTAÇÃO 
- 	- 	- 

• 

COTAÇÃO - 

COTAÇÃO 
IADEIi 

Jogo dê Sandairga pala tanbarcsção Propulaada  

5ÃNUEl 	000 	mansinho manho 46 x 56 oro, oficial de dupla face, fabricada u rU tecido 
OUFIAG 100% pofiecler. Cosfurad'a 0001 tecidos sobrepostos. Acabamento em linha 
da nylon com ate resistência. Tarja branca'oOm cordão du nylon para fixação. 

BAJ'lOEIRA DO MIAZONAS, tamanho 46 x 66 cm, oficial de dupla face, fabricada um 
tecido Obj1.AFiLAG 160% poflasler. Costuradas com tecidos sebrepoatos. Acabamenlo 
em tinha de nylon com -alfa realalericls. Teijs - hrarca com cordão de nylon para lixeçeo. 

DE MANAUS, tamanho 45 nefj cm. Oficial de dupla face, fabricada em 
tecido DURAFLAIS 100% poliesler. costuradas com faneca sobrepostos. Acabamento 
.molha da nylon com nIl, resalõscre Tarja branca com cordão de nylon para fixaçac 

1 
MAT 

MAT 

MAl' 

UNO 

iND 

UNO 

UNO  

- cofiE. 

1,00 

100 

1,00 

_,Ç2JOTAL IRS) 

0,50 

-000 

oco 

mão'de-obra) : 0.00 

PREÇO arrantal.h : 

- 
	

PREÇO TOTAL (unil.): 
0,00 
6,00  

11370,l 

AOM(%): o,00fl" 

TOTAL TAXA" 
- 	

PEÇO TOTAL UNIT (cl tece) 

0,00 

000 

0,00 

!. 

'C0TAÇ:10 

'COTAÇAcI 

COTAÇAO 

- 

[2i11u1JI1iuI11iIIIIIT&1IIli ..L9i' 
, 

6fiLaparal:lasm?l'icn cm braços 	kurn:nio com ba00entl descoseria 
PenG,írceinto 400 	m. 

cati"nàorlca 	Atlas do Ria Mdeirc oonflecc.lorada sele Diretora de llrdnografiae 

:r;x:? 
::: bc0 

Tamanho 20cm 	Anaulo da abertura E 23cm com 

--------------------- 	- 	- --_________ 

- J!P_ 
=PREÇO ____ 

MAT 

MAT 

MAFJ 

UNO 

r UNO' 

UNO 

- 	100 

000 

L 	on,  

] 0,00 

000 

000 

_0 

0,00 

-- 	 - 	 PREÇO TOTAL(unit.): 0,00 

113,70% 

0,00% 

- 	 - 	 AOM(°,5): 0,05 

0,00 

0,00 

tOTALTAXA: 

0,00 

0,00 

PREÇO TÔTAL UNIL (o/taxa) 

ICOTÀÇÃO 	1üsãro 
COTAÇÃO 	']dmde 

COTAÇAO 

COTAÇÃO TIl! 
tJÃÃ6'kd ïo,com 

OESCRIÇÃÕ 

uadro.deRegre5 	 -. 

de Rearcã de Oovçmoa NeveEaçeo; 

Stiryli; dè Selvayienlo 	- 
Loiedro do Sinais El/loro, e)/lmlflcaot 

--------______ 	"5iÃf" 

Queixode!dhsllanlo 	 .JMAT 

1 C 	UNIDAOE,L 

MAT 	UNO 

MAl' 	UNO 

1 	UND,,J 

COEFT 

L 	1.00! 
1 oo 

MAC 	_O  

UNDJI 1 A " 1M0  

J 

0,00 p" 

1. 

_..Efib0(rnã0.de'0a): - 	 0,00 
teriel) 

--! 	 PREÇO TOTAL (lati. 
- 	- 

Oco 
0,00 

8011%): 	0,00% 0 ,00 1 
AOM(%): 0,00 0,00 

--------------. 	
.TOTALTMA: 

PREÇO TOFAL UNI r. (0/ terei: 

0,00 
0,00 

	

cOOO 	
- 

	

3,11 	- 

' 	 - 	O5SCRIÇÃO 	 ijAOE PREÇOIR$) 

- Mdnsló cie Irjenllflcaçeo de 	J 
EmbarsanãesAlS)rwJ __iiH—i___ 

IPii T9Pa 

'------ 

PREÇO(me1eh) 
PREÇO T0'IAL(unit) 

0001 
1100) 

LS(t') 	1137036 e06 

- 	 - 	- 	- - 	TCT.ALTAXA - 	0,00( 

- 	 - 	- 	 PREÇO TOTAL UNIT. (cl taxa): 



fl 

ICODIGO 	
a00;;;; 	

DEStRIÇAO 	 (R$) 

COTAÇÃO 	
[4e1ede conlando rpm Dupla Alavanca Cabos de Comando llpo lalellex

UND  
~IA gD 

SINOATO 	 NTEOE MONTAOEMEMANUTE4yAO INDUSTAL 	 ___M J 9  -........ . 	
PRECO(mão-d&obrat 	 0001 

MAT 1 UND 



TAL (R$} 

5,1 FornecIneflto e nstaIaø de Orupo eorader de 50 kVA UNO J 

 

SINdICATO 	JLETRJCtSTfr$ DEMONTAGE$A E MM4UTENÇÂO Cm 

SDICATOtMUOANTEOEMONTAOEMEMANLffENGAOINDUSTRLAL  [ MO H JI2OC ooj. 

PREÇO(mão-de-Cb

PREÇO majeri ___ 

®REÇOT 

O,O( 

PREÇO TOTAL un O!OO 1 

0,00 

BDJp O, 
ADM(%): 00,00 

PREÇO TOTAL 	o/Ia  
0,00 

000 

5,2 	BsterIa2sViSONh 	._!J_ 	1 

COTAÇÃO 	
ie6achumbo Acato sataoas tensão de 12 Voas oxpoldadede Nominal de 150 	

JMATLUND 	 1_00  ._.. 
~TO 	EETmoIsTAsoE MONTAGEM ErAuTEN4ÇAoIwoUsTRLAL 	 NO. 	7 	1,00 0,00] 

SINDI'&TO 	AJUDfldTE1 DE MONTAGEM E MANUTENÂO INDURIA STL ,J 	M.Oj,,,,  

PREÇO(mão_de-obra) 000 

PREÇO (material): 0,00  
PREÇO TOTAL (UclLt) eeo 

-.-.----•,—•------•,.-------- 

	

ADLIVA ):  0 ,007 
_____________ 

' 

 

PREÇO  0,00] 

&ÃI UNIDADE  -  
-- Pomo ainIeooptoreImpIesJncIuaIveFçao 	- 	 UNO  

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,611 KV 1 ,5MM2 (1 CONDUTOR) TP 	MAT 	M 	 ou' 

	

993 -SINAPI 	
GNTENeXPIPIOW_UEOUI__J ' .__, 	 -- 	- 

	

1 2SEESINAPI 	cAIXAOEPASbAGEM4 X2' EMFERROGAW 	 L 	- _.!9° 

000 

coç 

[1813 -SINAPI 	OURVAFF,RRO CALVANIZAIOO 900 ROEDAFEMEAREF3/4" 	MAT . 	UNO 	-- 	1,00  0,0(1 

- ;;r ELETRODUTO 	PRETO 2SMM TIPO 00PEXOU 	MT] 	M opr 

7655LEINÁPI 	
'INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10N250V C/PLACA. TIPO SILENTOOUE PIAI- OU 	MAT 	UND 	 1,00 0,00 
EQuiv 

2e37 EINAFT1ZVA  FERRO 0(1V ELETROLITICO 3/4" P/ ELETROOUTO 	 MAf1 	UNO 	 1,00  j, 	0.00 

SINDICAtO 	ELETRLCIS1AS ON MONTAGEM E MANU 1 ENÇÃO INDUSTRIAL 	 MD 	ti 	 50 

S1DICAO 	AJUDANTE DAMONTAOEMEMANUTENÇAO SNDUSTRLAL 	 MC 	ti -- 
1 	 000 

o 0C 

-
ESO (mão-da obra) 

-- 
— 	000 

--------•_ .--------. 	_,.. 	 ___í aa 
PREÇO TOTAL (una,):  0,00 

LS(%): 	113,70% 0.00] 

010~ 0,00 
M)%):O,00 

- 	 . 
	

TOTAL TAXA: 

PREÇO TOTAL UNIT. (o/taxa): 

0,00 

0,00 

ICODIGO DSCRIÇAO 	- 	 — LASS UNIDADE CO!F.J PREÇO(R$) PREÇO TOTALjR 

54 - Jde 1111 as, teto, eloareduaos, caixas e Ilação 	___________ J 
GNAPI 

SINTENAX 	: 	OANTICHNMAOB/LKV2SMM2O CONDUTOR) JJMAT .iJ_ 
12655. VIVA L_]ÇI?LA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALI _L MAT UNO J, 1,00 

Do10flC!CA5JPEF3/4 UND -- 	000l 

2504' SINAPI 
ELETRODUTOI'IEFALR O FLEXIVEL RF"J EXT PVÇ PRETO 25MM TIPO COPEX OU FMAT 

MAT M - 
— g150 + 	15,00 0,00 

20APpvA FERRO ALVaETPOLmCoariP/ELETRODUTo [MAT - UND ioo — 000 

sINOIcATo • ELETRICISTAS 00 MONTAGEM E MANJTNÇÃO INDUSTRIAL MO. H 3.50 _) 0:00 
TNO1ATÕ 	A3JÕÃTT5E0EMEMANUTINOUSTRIAL 	 LM0 	H -- 	000 

• 	 • 	 PREÇO,  _____ 
 (moo-da-obra): 0,00 

PREÇO  (atafi.m.) ........... 0,00 
'PRbjO  TOTAL (UnI) - 	 000 

• 	LS(%)1 	113,70%_, __. 
• 	901(G): 	0.00% 0,00] __________ 	____________ - 	

' 	 AOM(%): 0,00 0,00] 
- 	• 	 • 	 , , 	 TOTAL Taxo: 0.001 

_iA/] 

ICODIGO 	-- 
. 5,5 

- 	mÃo 

j Luminária, Etuoresoonio completa Induatrial o) 2 Lampadaada20w J 	UNO 1 
PREÇO~) PREÇO TOTAL R$ 

38l 	1M5 
SIN 	ÃL IM Ç5JÏRÍÂL 

ACALHASOBRCP&EMDHAPÃÃ30/2 LXMPADAS 
FLUORESCENTES  20W  COMPLETA r MAT'J 

io.j i. 

UNO " 
—  

000 

SINDICATO AJUDM'ÍTE DE MONTACEMEMANUTENÇÃO INDUSTRIAL MO ri lo , 000 

PRÇÇ(maIedo) 

fNQPi9I_ ti1.:  

- 	000 

LS(%): 	11330% OAOI ---- -• 
DM 

• H 	 - 	AOM%:O,00 • 	 000 
• 	 : 	 • 	 TOTAL TAXA: 1 	 0,00 - - 	

PREÇO TOTAL UNO' (o! taxa) 000 

FIn..- 

~~R À 



i_--.-- iii:z::: • ±1 
5,6 	Fotnecimehto, e Inst4*flo de IumInAr!a 	prova de tempo 100 W 	• • 	UNO  

ILUMINARIA PROVA DE TEMPO E GASES, TIPO YLC-1e11 CASTIMETAL OU cOUIV 	! 	1 	• 	 fl 	 4 1 3807-SI 	CJLMIPAOÁIÍCPNOSCENTE DE Idb 't 	 L- "T 
	UND 	J 	ttJO 	 o!co 

[srNDICÂTO 	ÀÚDANÊDE MONTÀOEMEMANUTENÇÃOINDUSÍRIAL 	 ÇJ 	H 	1,50 	 °OD 1 L MOTHIIJ150 

	

- 	—- ------ i__ - 	 --- 	 .PREÇO(mao-de-obre
aterial) 

): 	coo 

	

- 	. 	- 	-- 	 - 	 PREÇO (m: 	000 
-: 	- -. - 	— 	 -- -- 	- 	----.---- 	-- 	-b TOTAL (unit.)j 	000 

.. 	 - 	. 	 ODI(%). 	

cri_ 
	em 

. 	. . 	. 	 . 	 . ADM 	000 
E 	 . 	 TOTA 

 TOTAL 	 00j 

iT±LJ 	-J 	 DESCRIÇA0 	OLASS UNIDADE 	P 

 COGRE 
5,7 	ponto de Tomodiu 

1022- OINAPI 	CAGO DE 	

f 	PREÇOR$} 	PREÇO T0TAL(R 

AMTI.CHASITA 450/750V 2,SMM2, TP PIRASTIO 	MAT 	vi 	12,00 	 0$00  ISOLNMEN TO 

2556- SINAPijcAIXA DE PASSAGEM 	X 2 EM FERRO OALV' 	 MAT 	UNO 	1 60 	 000 
lSl3siNAPi]OyE6VAFEPROGkLVø1I7 DO 905 P050A FEMEA RoF 3/4 	- 	MATJ 	UNO 	- 	100 	 000 

2e37mNA±u!AjRRQcALvELEIRgLmco3/!LETRoPtJ1'o 	 MAT 	 1,00  
7520 Si~ 	TOMADA DE EMOU riR op 	TUNIVERSAL, DE IDA, 250V COM PLACA — 	MAT1 	UNS 	1,001 

MAT 	MJI± 	-- 	000 

00 
]!!t9eI9_. 	 INDUSTRIAL 	- 	MC. 	 30, 	 0,00 

M.O'SINDATO 	JUOAN1'EDI MONTACEM EMANUTEN1AOEJDUSTR1AL 	- 	 45( 	- 	000 
L 	- 	- 	 -- - 	 PREÇO(m5000060a) ______ 	000 

 PREÇO (rnatolaL):] 	OMO 
"ÇOTOTAL(unt4: 	0100, 

• 	. 	. 	. 	 LS(%): 	113.70% 	0,00] 
- 	 EDI(%): 	0.005  

ADM(%):0,OOfl 	oõõl 
TOTALTAICk 

PREÇO TOTAL UNIT. (0/ asa): 	. 

- 50 	Clareare deDIs0dbd0oo cl Barrarneoto bi) Cire 	 UND4  
coofeo 	f 	- 	DESCRIÇÃO 	 õiTiiüiõAOE00EF]PREÇEÇOI2ia 

12046 EINAPI 	QUADRO DE'OISTIBL0CAGUE EMBUTIR Cl 0ARRAMEI4TO TRIFASICO 	MAO' 	M 	1 00 ' 	 000
$ i  

SINDICATO 	ELETRIOISTAU DE MONTAGEM E MA14IJ1ENÇA0 INDUSTRIAL 	 NO 	/1 	600 	 000 
SINDICATO 	AJUDANTE I10 MONTAGEM E MANUTFNÂO INDUSTRIAL 	 M O 	N 	600 	 000 

-L,-.-..-_----. 
- 	• :' 	•-'____ 	 PREÇOQTiaIe: 	0,00 

E - 	
.'. 	-. 	_.._ 	—

_PREGO 
. 	PREÇO TOTAL(utit.): 	0,00] 

1,5(M): 	113,70% 

ADM(%): 0.00 	0,001 
TOTAL TAXA 	0,00 

(rItai 	000 

IDE±9 	CLASS]]ECOEFCREÇ0(R5) 	PREÇO TOTAJRS) 

APjJ
1200l4S 	

auntmT0r0mftanoJs19ia. UNO  
DISJNTOR MOI'40F/tiQO SOA 2KA(220 	MAT 	M 	100 	i 	000 

SINDICATO 	ELETRICISTAS DE MONtAGEFié MANUTÉNÇAO INDUSTRIAL 	 MD. 	H 	0,30 	0,00 
SINOEtATU 	LM T 2JNPST 	 MC 	 oso 	- - 	000 

0,00 
PREÇO (material) 	O 00 

PREÇO TOTAL (anil,): 	0,00 

A0M(%): 0,00 	0,00 
. 	 . 	. 	TOTALTAXk: 	0,00 

-----------.-.-----. 	 .PREÇO TOTALIJP6T(c/l0Xa):_,,,j 

510 	LFo1000lm0010 e InslaInçao do Ar Condicionado tipo Si 9000 ETU a 	- ]UN — 
IOODO 	 DESCmÇAO 	 JOLA,!J VNIDADE] 6ii 	PREÇO TOTAL (U) 

APARELHO AR LÕNOICIONADO 	Capacidade 	9,000 OTU 6 Tipo 	apilt 
Co A Ão 	1 Modelo loto tonsto 220 Voos com instalação, caracteristicas adicionais com 	MAT 	UNO controlo remato sem fio, com adio PROCEL e INMETRO, 	na faixa da 	 , 	, 1, •0 	 0,00 

[classificação A Garantia n~ de 12 mesas e assisti técnica tocai 
	 H :Y___.-------'................................. 	 0,00 

-------------------- 	 -- 	 PREÇoII:] 
PREÇO Danão-d--~  

 
PREÇO TOTAL 	-- 	0,00] 

"['?R,ï" 	11370%] 	- 	Doo 
0,00% 	0,00, 

1' 	- 	 95rALT:"' 	0,00 
0,00 	0,00 

.•• 	 ' TOTAL UNIT»(01laxa): 	0,00 

Ets, - 



fl 

CRIÇÃO - 	11 	_Jnto da Tomado para Ar Condicionado 	 j- 	UNO 	, 
1 CLASS UNIDADE[._F.jPREQ0iR$iJ1f!Q0J9i&i 

	

994- SINAPI 	 ANTI,CI-L0MA 0.8/1KV SMMZ (1 CONDUTOR)]- 	MAT 	M 	L 	
33,00f_, 	 0.00CABO DE COBRE 

]CA)XADEPASSASEM4LX?EMFERROGALV 	- 	 UNO 	[tOO] 	 - 

	

1613-50/API 	JOURVAÊERROGAL.VANIZA0090G ROSCA FEMEAREF3/4" 	 MAT 	UND 	1,00 	 "0,00 

37 - SINAPJ_JU VA FERRO EALV ELETROLITICO 3/4".p/ ELETRODUTO 	 LL_ 	um  
2SMM TIPO COP1IAT 	MI[18C4_  

100  
7531-81NAPJyADÃËM0UTIR SP 20Al250V O/PLACA, TIPO SILENTOOUE PIAL OU ECUIV 	MAT 	UNO J 	1,00 	 0,00 
SINOIOÃTO 	E LETRICISTAS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 	 VI 	3.50 	 0,00 
SOIOATOJypANTE DE MONTAGEM E MANUTENÇÃOINDUSTRIAL 	- 	L iita 	T 	_L_±o_L_ 	 000 

PREÇO(rn80-de-obra): 	0,00 
PREÇOedal): 	MD 

PREÇO TOTAL (unI,): 	0,00 
• . 	 . 	- 	 LO(ES): 	113,70% 	0,00 

- 	 - 	-- 	 •" 	- 	AOM(%)000j 	000 
- 	 - 	 PREÇO TOTAL UNIT, (CI Iaxa):l,, 	0,00 

- 5,12 	Conjunto Bomba eOoIrIca3CV - Fornecimento e InataIaçao 	 UNO 	]' 	E 
- 	- 	DESCRICÃOO 	 CLASS UNIDADE 	COE 	ÇOJ PREÇO 	ALR$) 

SI86APIi6BACENTRIFUGAMOTORELETRICPTRIFASIOO2$6HP 	 UNO JI»J  
nATQ:JMESTREDETUBUAÇÃaJ 	MO, 	H 	L 	3,00' 
SINDIPÃTQ -' 	ELETRICISTAS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 	 M,O. - 	Vi 	3,00 	 - 	- 	0,00 
SINDICATO 	JTRICISTAS0EMONTAGEMEMANUTENÇÃO INDUSTRIAL__-- 	PIO 	L3O0 	 COO 

Iinád-d0tra). 

- 	 - 	- 	- 	- 	 PREÇO TOTAL (unht.): 	0,00 
- 	- 	- 	- 	--- 	 - 	 - 	LSI%): 	113,70% 	0,00 

õC 	0,00 
0,00 	0,00 -- 	 TOTAT  

- 	 PREÇCTOTALUNIT(&toXa) 	000 

7iipyeraore Carreadorde BaterIas para o Comando 	 J  

	

CGO)Y, 	 DESCFSÇÂO 	 YCLASS[JN 	COEF. E 	PREÇC(R$I[PREÇOTOTAL 

	

COTAÇÃO 	Invaraorde 1 ensSo ElétrIca potência contl,Iua de 3000W tenaao de entrada de 12V e 	MAT 	] 	UNO 	1,013, 	 oo aqIda Õe110VAQmoMçãoconIp& qeodmedo  
ISINOICATPELETRICISTAS 00 MONTAGEM 	 AEOINDUSTRIAL 	_LtL_O PRE- 	 - 	 _Ç9(mão-de-obra) 	000] 

 

PREÇO TOTAL 	 nI: 	000 

0,00% 	00 
- 	-, 	-- 	 - 	- 	ADM(%): O,0C E0,00 

TOTAL TAXA: 0,00 - 	 - 	 - 
 TOTAL UNI'T. (r/ taxo): 	0,00 

- 	6,1 	- 	- 	Ponto hidráulico, 000etIação e COflelc000 - 	 UNO 
SiÃo 	________ 	úiIDADE 	COE!.PREÇOIRSI 	TOTALIRSI 

20000- SIEL°,PI ADESIVO Pé PVC FRASCO CI 1755 	' 	 MAT 	UNO 	] 	o,oiE] 	- 	- 	0,00 
20083 SINAPI ]SOLUCAO LIMPAOOM FRASCO LASTICO CI 10000543 	 L MAT 	 014] 	 Q'00 
3524- SINAPI [HO PVC GOLO 900 0/BUCHADE LATAO 25MM X 3/4" 	 MAT 	UNO 	] 	-3,00 0,00 
352 SINíJJOELHO REOUCAO OCr' PVC SOLO CI BUCHA DE LATAO 32MM X 3/4 	 MAT 	UND 	1 oo{ 	 000 

1 9568 511/API ]TUBO PVC SOLDAVLL 58-892 PIAGUA FRIA PREDIAL DN 25MM 	 MAT 	M 	890] 	 000 
122  SINAPI 	TE PV0 SOLD 90G C/ BUCHA —kTÃO NA BOLSA CENT UNO 	- 	1,00, 	 0,00 

I 	3168 -ERAM 	LIXA Pé FERRO 	- 	- L.JL ] 	UNO 	1,00 	 0,00 
013 SJNAPIOSTOPA 	 - - 	_________ 	jJT 	(0 	025J_,_ - 	0,00,  

DO 	 -íANU 
SINDICATO 	MESTRE DE TIJ0ULAÇÃO 	] 	MC. 	II 	0,85-- 	 - 0,00j 

ao 540 	H 	0,85  

PREÇO TOTAL (unit): 	0,00 
LS(%): 	113,70% 	0,00 

- 	 'AOM(1')000"  

.11 
TOTALTAXA: 	ES00 

( ONIcI 

CRb 

.4 

À, 03/1 



i2 i7:.i::1.T1TT1J1  1. 	 DESCRIÇÃO ;wEaLjj) 

. 	. 	. 	6,2 	• Pódio dGO9OtO, nclusWe formalmente e Insteaçào de tubuleflo e conexees 
UNDJ • ________ 

20080-SlN?P1 ÀDESJVO/PVOERSCOC/ 7(G WAÍ J UNO 083& 000 

260S3SNÀ?JUCA0 CMPAU0RA FRASÕÕ p,.psrioo ei I0000M3  MATJ 1 002l 0,00 

20078 SINAPI paranáLOdriconT. Pratu0Os da PVCc/ Mel da Oorreoea ( PoTe 50000) MAl IÇO 0.05 oo 

a SINAPI 

IleSe-SINAPI_TE 

JOELHO PVO 00W 450POPJESGPRELMALONIfiMM 

SANLTARIÕPVC p'se PREDPALDN 76X75 MM 

MAT LYN2 
UNO 

9L 
j99]__________ 

Ti 
000 

r 9839 
- 
 SINAI TUBO NC PIEI ~iEIRIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM MAT M 

WUN1 -:jj:J  3768  -SINAPI 
013SNAdDt 

LIXA P/ FERRO

ESTOPA .  _]_ MAT KG 012i 0,00 

SNDl0A'TO 

sNccAToMEsTREDETueuLAÂo ç 	 . 
AJUDANTE ÕE MONTAGEM E MANUTENQÂO INDUSTRIAL 

MO. 

M0I 
H 

H o,esl  
_____ 000 

0,00 

PREÇ0(m0ode-ob:  0,00 

0,00 . 	 . PREÇO TOTAL (unLi.): 0,00 

LS(%): 	113.70% 0 ,00 

0,00] 

0,00 

. 'rOrAL'rpyA: 0,00 

	

CÓOIGO - 	- 	OES0ISÇA0 

	

6,5 ... 	]jnqua detouç3 btance aem colupia. nornpteto oclusiva torneira 

 CLAbS] uNppE 

UNO 

coer 	PREÇ0IR$] PREÇO TOTAL (R61 

11055 SINA?! 
' PARAFUSO DE LATAC COM ACABAMENTO CROMADO PA FIXAR PECA 

S,A7tTN%/ INCLUI PORCA CEIA ARRU0LA E BUCHA 00 NYLON TAMM'lilO ' 	
MAT 	UNO 2,000 000 

- SINAPI 	FITA VEDA ROSCA 0M ROLOS 1SMR(10M  MAT 	UNE) 
h'14ATJO 

0,75 0,00 

 000 6150 SNAPI 	SFAOEMMET& CROMADO III2x 	- 

I0474,SIIIAP1 	tM0UE lOUCA BRANDA O/COLUNA .2L OUEQUIV 

-- 
MAT 	UNO 	E 

30 

1.00 0,00 

13415 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PAI%A COZINHA SEM ARE JAOOR PAO"AO 	
MAT 	UNO 	 100 

6056 SINAPI 	
VALVUA,AEMPLASTI00BRANCO PARA IANQUE 114 XI 112 	SEM UNHO E 	MAT 	'i 	100 

- 000 

000 

	

55' 	iREoEfLlSIJLAçKo 

	

SINDICATO 	AJUOANEEDEMONTAGEM E MANUTENO AOEIOUSTRLAL M . 	H 300 .J _____ 
0.00 

000 

.-. 	0,00 _. 
PREÇO5metsda): 0.00 - 

PREÇO TOTAL (Anil): . 0,00 

	

. 	, 

	

- 	- 	- LS(%l: 	113,70%  

Ol 
-- 

AOM(%):0,00 ...' 	 . TOTAL TMA:  e.dãl 
 TOTAL UNIT.(oRsxa: - Õ] 

	

- 	- 	- 	OESOHA0 

	

64 	Fornerinlaqto 	ln*talaslo de CaIxa Dágua de 1000 leres 

CLASS UMÚJ 

UNO  
COE±ÇIIQ0(R$I PREÇO TOTJ) 

05 	I
SOL0AVEL 07 FILANDO E ANEL DE VEOACAO RI CAIXA 

AGUA 20MM X 12`  
O 	MAT 	UNO 1000] 000 

FILANGES 	DE 	ACAO P1 CAIXA E)' 	- SINAPI -.--- 
AGUA 2SMMX 	 ] 

MAT 	UNO 

J, 
AGUA  400,11,11114' 

56503-SINAPI CAIXA O'AGUÀOE'POIÁETILENO, IRGO LII'ROS, COM ACESG ROS 

35ã-SINAPIJ)ÓàHOPVC SOLO 1300 PI AGUA FRIA P,ÀEOIAL25'MM 

MAT j 	UNO 

 MAT j 	URO 

1,00 

_ 
0,00 

000] 

gsd$:$NAPI 	TUBO PVC MLOAVF,L.EE0S2 P/A0UA FRIA PREDIAL OH 25MM 1 	MAT 	L_.Jk. 1,60  9991 
574 	ÂflTUEÕRVOS0LOAVI 	ES 892±LkFRIAPREOIA( ON4OMM 

6050.SINAPIJREGISTROGAVETA1I2'RRUTO LArA0 RER 1502-E 

11520- SJNAPI [JNEIRA DE EUOEA REAL 1)2" 0/ EALAOLASTICO 

- 	L - 
L MAfjUNO 

MAT 	UNO 

1,00] 	 -I 
i.00L 

oco] 

0,00 

SiHDICTO 	]MESTRC LIE TLIEULAÇAO 
SINDICATO 	 PP MONTA( EME MNJUTENÇÂO INDUSTRIAL _DAWTE 

 [ MC. _II 

LM2 
3,00j 0,00 

PREÇO TOTAL (wnil.):  0,60 
- 	.-----. .-- .- _-..- -- -----.-. ----- - 

11370'! 

. 	.' 	 . . 
AOM(16):0,00 

TOTALT: 

0,00 

0,00 

- 
- 

OEO ijUJJCOETPREÇOiR*l] PREÇO TOTAL 
Uhidao[e Autônoma is tratamento dc'.Eég000 Sanitrio 1 	1 	UNO 	. 

Tratamento de es]iiitário,Sat... de Tratamenio AOtÓnMl0I,Ie 	 S 	 T 	] 
fft 

- 	 -- 	--- PREÇO0m9de-aA1a) 

__ 

099] 

PREÇO(materIal) O 00 
PREÇO FOTAL(Enitj: orE 

'. 	 . 	 . 
. LS(%) 	11370% 000l 

________  0151 
AOM(%): 0,00 000 

TOTALTAXA 000 

- 	.PREÇO  T0EI  (c r  tL . 

e 

Rubrica 4 
Kç 



córneo 	 - 	DFSOÇAO 	- - 
	 - 

-__OfEE COEJ90fREÇOTOTAL.111- 	
VASO SANrrARI0 SIFONAD0 COM 0Al24A ACOPLADA LOUÇA BRANCA. PADOt 	 . 

.7,1 	.. MÉDIO . FÕIONECIMENTO E 	 . 	 002 

i. 	T52:?2..9 	 '4 
i I380 1 SINAPI 0)MEM'FOBMNCO 	 MAT 	<0 	 0.1469[ _______ 	0,00 	e 
Hnr0i IIHI iili:E /Fb___ 

0036. SINAPI VEDACAO OVO 100 LØI PA SAIDA VASO SANLTARIO 	 MAr 	UM 	 1,00 	 0,00 

10422 SINAPI VASO SANIT/MO SIFÇNADO 
	C )CAIA-ACOPLAOA LOUCA BRANCA. PADRAO 	MAT 	 0,00 

%00EanadG - 	 MC 	H 	 07CT 	 000 	 Rubrica 
%NDIGAOO Jáve,iIe 	 - 	 ______ 	 00 	EI - - 	044 	 000 

	

- 	 _ 	PREÇO (rnão4e.00ra) 	 000 

	

PREÇO (maIaCal): 	 0,00 

	

PREÇO TOTAL (tinit.): 	 0,00 

	

113,70% 	 0,00 

	

BOI(%): 	0,00% 	 0,00 

	

ADM(%): 0,00 	 0,00 

	

TOTAL TAXA: 	 0,00 

	

PREÇO TOTAL UNIT, (e/ taxe): 	 0,00 

'CÓDIGO 	 DL5ORIÇÂO 	CLASS _UN IPADET ' QfrJÇO(R$I PREÇO TOTAL jjij 

J(,AVATÓRIO LOUÇA RRANCA COM COL'JN. 45 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

70 	PADRj.O MÉtIO e FORNECIMENTO 	 ~K1 
 

- 	 EMSTALAÇÃOAE 12120133 	 -  
1360 SINLAPI CIMENTC/ERANL.0 	

a 	
__________ 	MAT 	 01469 	 000 

4351 SINAPI p/gJEA aUOHADENYLONSB 	
M4ITARIA M IL PORCA CE GA 	

rT 	KG 	 601) 	 000 

i1E 	ttt MEDINDOS OU 
EOUIVIIJ;7 UN 	 1 00 1H. 

- 	 flZão i7 	-ti-- 	oco 

. . . 	- 	 . 	. 	PREÇO (ão.de-obra): 	 0,00 

. 	. 	. 	 PREÇO (material): 	 0,00 
PREÇO TOTAL(unl1.): _________ 	0,00 -- . 	 LS(%): 	113,70%[ . 	0,00 

o,00s 

. . 	 ADM(%): 0,00[ 	 0,00 

TOTALTAXA:r 	 0,00 

	

PREÇoTorALUNIT.(c/ifl 	 O,OD 

DSCRIÇÂO 	 - 	' f7 LASS UNIDADE 	Gpffiõ(R$) PREÇO TOTAL (R$) 

- 	UèKLIE ItMkJTIR DEAÇOINDXIOAVELPÃ3iUFORNECIMENTOE 	 1 	' 

4íà -  SiNÃPI MASSA PTASTICA  A DESIVA  PAIRA MARWRE/GRAMTO 	 MAT 	kg 	 0,2W4 	 0.00 

ISTALAÇÂO.AF_12IZ0l3 	 _______ 

_ S- 000 
- 	 PREÇO TOTAL (0011) 	 0,00 

	

413.70% 	 0,00 

	

001(00): 	0,00% 	 0,00 ... --------.-----, 	 . 	
AOM(%):O,00 ......rT' 

 

- a TOTAL UT (e/taxa) 	 ooj

CLASS CÓDIGO .. . 	DESCRIÇÃO  	UNIDADE 	COE. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL IR$) 
- 	 - BANCADA DE M4F00,IORS BRANCO P01400 PARA PIA DE COZINHAI 5020060 M

/4 	FORNECIMENTO 	 M2 

B4sT$AÇAAj 2flo133  

37691 0)NAPI 
 SUPORTE 	 PRAI'ICESA EM ACO AE)/S IGUAIS 40CM CAPACIDADE MINtO/A 	

MAT 	LIN 	 20000 	 000 
70 KG  BRANISQ 	 1 

1300 iTNÃ11 3OBRANCQ 

 MA  

RO 	 00351 	 000 

4r0tNApI MASSA PL.ASI'ICA AOESIVA PARA MARMORE/GRANITO 	

MA 

IÇO 	 05225 	 000 

7605 OlHAR B'tjiA NYLON S10 0/ PAJIAFUSO AÇO OlMO ROSCA SOBERBA CAN CHATA 55 X MAT 	UM 	 000 	 000 

1i2i1t 	 A 	UM 	 1.006 I11IIII° 
475' 	odM500io 	 1,40 ..L_.  
SINOIOADOjServente 	 Mo.   

- 	 PRFRn /man,tlp.nhrnl't 	 li 00 

L 	 E'KLÇU(matar/an:t 	_________ ti/tu 

PREÇO TOTAL (unlI.):  

	

LS(%): 	113,70% 	 0,00 
- 	- 	- 	- - 	, 	 - 	 601(00): 	- 0,00% 	 •0,00 

	

ADM(%): 0,00 	 0,00 

	

TOTAL TMA 	- 	0,00 

	

'VRPÇOTOTÃLUNIT_(e/taxa) 	 000 

	

CLAÜ100D"OE 	COE JP ÇÇJR$) PREÇO TOTAL (10$) 

TORNEIRA CKOMAOA DE MESA 112 00) 314 ' 6ARA LAVATORIO PADRÃO 

- Pb)'ULAR .GPRNECII(IENTOE INSTALAÇÃO, AF_1212013 	
M2 

,3146SAR FITA VEDA ROSCA 0M ROLOS 1SMMXIÓO 	MA[ 	 - 
13415 OlHARI TÓRNEIRA Cr<OMADA /2 OU 3,4 RFF 4 33 Pé LAVATORIO PADRAO POPULAR 1 MAT 	UM 1 	1,00M 	 000 

SliOICAIjncanadcr  
StH0lCA,pJ Servente 	- 	 - 	 mo , 	H 	- 	003r, 	 000 

._il! 
- - 	

- 	 PREÇO(materal) 	 000 

-, 	 - 	
- 

 

	

PREÇO TOTAL (u): 	 0,00 

- 	 LE(%) 	11370)' 	 000 

	

EDI(%) 	O,00% 	 O 00 

- 	 ADM(%)'000t - 	000 - - 	- 	- ---- --- ------- -------  

TOTAL TAXA:  
__ 	 111111 	 PREÇO tAD (o/lana) 	 000 

10/lI 



n 

c1TT iT 11IITTsÁ'1 UNIDA  E' REÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

7,6 	JÇOZINHA, 
L3146 SIMAPJJÊITAVEOA 

11772. SINAPI 

Lsiioo 

]TØRNEIRACROMADI& , DE 	SA, 112' OU 314", 	RA PA 	PIA DE TUBO MÓVEL 	ME 
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212013 	 _L 
ROSCA EM ROLOS ISMM IOM 	 _ 	

OOR 

	

L ORNEIMCROMADA  OC MESA PARA COZINHADICÁMOVEL COMAREJA 	 1/2 

_Enoanador  

- 

IMA1I 

MAT'JÏJ 

M2 

UN 

 H 

i1n 

1 à 
0,17[ 

a[  

- 	 0,00 

- 	0.00 

0,00 

o 
PREÇO (mâo-de-obra): 0,00 

PREÇO TOTAL (IInLL)1 Doo 
LS(%): 	113,70% 000 

TOTAL TAXA 000 

PREÇO TOTAL UNIT (0/ t859( 0 100 

CO DESPftÇAO - - 	 - - PREÇO TOTAL IRSI 

7. 

3146 SI 	JRTAVEOA 

COMUM CORPO PlÁSTICO TIPO DUCHA, 

ROSCA LIII ROLOS I8MMX5QIII 

	

FORNECIMENTOJ_ j 
	J_______ J 

	

L MALi 	U] 	00100 OCO 

66. SII4API__CHUVEIRO CLETRICO COMUM PLASTICÇTP DUCHA 1101220V MAT 	UN 	 1,0000 0,00 

436-SII4API ELETRICISTA UM 	 04500 -MAL  0,00 

SI4DICADOj,S0rlenIe ,a ____________ I,JtH 	 0,30 000 

 0 ,0  

0,00  (2aÇd.l): ___________PREÇO - -------------------- ______ 
PREÇO TOTAL (unit): 0,00 

LS(k) 	11370% 0,00 

801(/) 	0,00%1 
ACM(%): o,00f 

0100 
o,00 

TOTALT/,XA: 04õ 
PO'tKLUN0T I0/58S6 ' 

- 	j 	- 	DESCRIÇÃO 	_________- 

JPOA OE ABRI R. EM ALUMINIOCHAPA CORRUGADA COM SUARNICAO Si 	R T 

LAïJüiDADIr 	CoEr]_PREÇOÍR$)J 

M2j J 

PREÇO TOTAL (5$) 

049-SEIAPI 	L 	
OEA MO MANUAL. INCLUSO 

- 	MfffJj3 	1 Cocei, l 7-3649 -  

4914 SINAPI IPORTAAWMII4IO ABRIR, PERFIL SERIE 25, CHAPA CORRUGADA 01 GUARNICÂAT 	M2 	 i OOoo 

4750 - SINAPI PEDREIRO 	 - 	jJ 	 osoã5fl 	- 
' 	 MAT 	H 	 ,3000L L 610-SINA PI ,]SIIRRALNEIR'O ,11 

0.00 

-- 	o,o& 
Goa 

SOIDLÓADO 	]t! _J MD 	H 

pgEÇ0rn1o.do-obra) 
MD 

al) PREÇO Ç5(5n___ 0.00 
PREÇO TOTAL (LI/LI) 0,00 

-S(%) 	113,70% 0,00 

0D1( 	). 	0 1004 0,00. 
ADM(%) 0,00 0.00 - --- 
TCTALTW 00 

--------------- 	 _____ _____ 	PÇ0TOTUMTS) . 

[ 0à 	' 	- - 	-- ' --------&áëRIÇÃO [CLAS DE COEF. 	PREÇO(R$) PREÇO TOTAL IR$( 

8,2 	PORTA DE ABRIR. EM ALUMINIO, CHA9A CORRUGADA COM GUARNICAO  

-- ;;;7;; Ã 	 PREPARO MANUAL, INCLUSO O,DDSD 0,00 

-] - 	JANEL4 DièORRER EMALUMÍNIO, SÉE 25. SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHA' 	 1 
597- SINAPI 	PAR/VIDRO, (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) 	E1)I(1,1010 (INCLUSO GUARNIÇAO 	MAT 	M4 	 1,0000] 

E VIDRO LISO II400LOR)  

0,00 

47S0.SINAPI 	PODREIRO --  - 	---_ 

SINDICADO- 	qm n e 	-. 
k 610 Si ' iLIIIR0  

 MLJli!t 	_!9 

1,90 
pEço(mSo-de-obra) 

3.00 
0,00 

PREÇO TOTAL (0011) - 0,00 
------------------------------------- 	 '___________ iintr 0,00 

- 	 , 	 -- 

' 	
''[ 	00 

ADMkI0O 

0, 
 0,001 

1  
- T0TALTAXA 000• 

PREÇO TOTAL IJNIT (0/Iijf 0,00 

brica 



i5: I_ 'TI1 	Ii °±iT± 1.11± 	
CR$1 

IVIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA BMM FORNECIMENTO E 	1 8,3 	INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PA"VEDACAO 	_________ 	j 	1 	M2 	• 
721153J!!L 	 - M2 	lOOOO 	_____ 	OO 

- 	------ 	 L__._--- 	 . 	o,soL 
. 	 PREÇO «050-de-obra): 	000 

PREÇO (matertSI): 	000 
. PREÇO TOTAL (unitj: 	000 
LS(%): . 	.1 1370% 	000 

	

P------------ 	
5jj55r 	000%  

. 	- 	 . 	 AO M(%): 000  
TOTAL TMA: 	01 

------------------__ 	 __ 	PÇOflm(cf:  

íõjoo_ i1TiiI11 TI__ TTpio 	 ítÁii 	iÃõf[ui(i) 	PREÇO TOTAL (R$) 
9,1 	mime 

10754- SINAPI 	L4AOUINA JATO DE AREIA, PNEUMATICA,. DE 270 KG (LOCACAO 	0,00 
25930 SINAPI 

 
GRANALHA 	 AOO ESFERICA SHOT) PARA ,IATEAMENTO PENEIRA AST, 	MAT 	KG 	030 	 000
SEM s 390) 

11149- S)NAPI 	PRIMEREROXI 	MAT 	GL 	0,08 	 0,00 
30 - SINAPI 1DILLENTEEPDXI 	 ________ 	MAT 	L 	0,10 ________ 	 0,00 
SINDIOADO 	WTI5TA 	] 	0,15 	 0.00 

- SINOL0AOOJNTOR N0VSTRIAI 	 MD. 	H 	0.5 	] 	oco 
--------------------- 	___._ 	 .._2L_4 

	

PREÇOÇde-obrS; 	0,00 
- 	PREÇO (..1. .1), 	0_00 - ' 	- ----------------------------- 	- 	- 	 - 	- 	- 

 

- 	 LS(%I; 	113,70%] 	0,00 
PREÇO TOTAL )unt):" 	0,00 

- - 	 BOI(%); 	0,00% 	0,00 
T' 	------------------- 	 ', 	-- 

- 	- 	-. 
 

TOTAL TAXA 	0,00 
PRECOTOTALUNI,' 	____ 

CopIGO-[I±1_ 	 OÇSCÇAO 	 1Sf5OAüiJJCO0±1I PREÇO(R$) 	PREÇO TOTALCLAS 
• 	-. 	9,2-. PIm005 do A'abanIoIIIo - Dente VIVAS 	 M2 

] MAT 	CL 	oj - 	- 	000 
BIÔOMPONrurF 

1 5230 - SICLAPI JQILUENT0 EPDXI 	MATjJ 	0.04] 	 0,00 
[SNDI 	pP 	LH1OR8'0DUSTILA4 	 ]jg 	H]1,50] 	 0,00 

SINOIQAOO.yEIlt! 	 MO. ---------- , 	0,00 
PREÇO(meo-de-obm): 	0,00 

- .'• 	 PREÇO(material):   
PREÇO TOTAL(unlI):  

-----.. - 	-----------------------------. 	----'-.. 	0,00%fl 	i:oõi 
0,00; 

TOTAL TA 	o,o61 
PREÇOTOTALUTjc/Iax0):__- 

'CÓDIGO 	7J 	 OESCRIÇAO 	________ 

 

CLASSUNIDADE----J 	QOEFTPREÇO(RS)[ PREÇO TOTAL (R$) 
9,3. 	PiturdeAàbafllenio .Obre Mprtas 	 1 	NO 	L 	.  

7304- SINAPI 	]TIN1'AEPctxI 	 - 	 -iMAT 	_1, 	0,ISOL,,, 	J 	0,00 
1047S 	' ..SCNAPÍ]VERN)Z Pht.IURETMO IRILIIAL'OTE . . 	 MAT 	L  
5330 - GNAPÍPLUENTFEPCXI _O 	 000 
sNOICAOO 	PINTOR 	 MD 	II 	1500] 	 Doo 

M5T1]'25 	 0,00 
PREO(m10'de-0bra 	0,00 

-! 	•' 	- 	: 	, 	 ________ 	_____________ 	 PREÇO 45510551): 	0,00 
PREÇO TOTAL (unit) 	0,00 

• 	- . 	- 	.. 	 ________ 	BOI(S): 	0,00%] 	0,00 

	

..-..-- -------------- A0M(%):0,CO] 	0,00 

113,7k 	0,00 

TOTAU']' 	0,00 - 	- 	- - 	 PREÇOTO1ALUNIT4OTI500)f  

cs0 UNIDADE 	COEE 	PREçOR$PçJpJRj) 

Forro em LemES ite P,C borne . polesSe em EstruturadeMetalonReforçado. 	M2 	 - 

50 S1 	VI. 	6C(F4J4AFJ$OA fl E4CCflCHATA ROSCA SOSSREA4 INAPL 	 T 	UNO 	10,000- 

433 
'58SINAPi1OPFPV0,iMRFGUAOE 100 MM - - - 	 - 	MATi_5,,' 	- 	1100 - 	 200 

1 	SII4APL 	fuso ACO INDU TRIAI ON 7-(5OSMM)ÕH 16 (E 1 _SOMM) _1 _8237KG/SI 	MAT] 	M 	oio 	-, -- 	- 
SINDICADO 	SERftALHEIROJ 	 ]IiiiiI 	20 	- 	000 
SINDICADO 	MONTADOR - 	-  	MOL,  

LNDiCAPO$ere51 	 MO 	 111111 ____ 
PR,ÇÇ(mSo de obre) 	- 	0_00 

PREÇO(rna(edaS: 	0.00 
OTOtKjUlI) 	000 

- ] 	. 	 Ler); 	113,70%] 	0,00, 
BD1(%) 	oofl 	000] 

AOM4%:0.00r  

PREÇO TOTAL UNIT- (0/ taxa): 	- - 

ç 

- 

Ru nca 

12/fi 



— 
iIii4iiIJTiiIiI TIIIioio 11111 L ICLASSNI0ADE]COEM1PREÇOIRS  TOTAL SI 

– 

- SINAPI 

4791- SINI 

PISO VINIL.IC'3 SRMIFLEjtPADRADLISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM 

----------- 
rido  VINILICO EM PLACAS DE *30 X 30' CM, E ',2 MM (SEM COLOCACAO) 

qp 	CÕN TATO P10H40'AVINILIONEORRACHA 	 _______ MAI_L.  

MATJM2 
IÇO 

1 0000j 
0J400[_ 

 000 
0.00 

1 	4750 	SIMI PEDREIRO FAAT) H L01  000 

MO  H 0.17a 

PR1O (mão-do-obra). 0,00 

PREGO (material): - 000 
0,00 

-- 	- 
PREÇO TOTAL (oritj: 

LO(S): 	11370% 000 

•.. 	. BOI(S): 	0,00% _________ ______________ 0,00 

ADM(%): 0,00 0,00 

TOTAL TAXA:  000 

PREÇO TOTAL UNUT (ciMos). 0,00 

côo 2111 	ii 	. 	 DESCR IÇÀO  
9,6 	. 	Cai-arnIca 20 x 20cm fixada Com argamasaa colado 

±'TIJ O 	UNIDADE 	COEFI__PREÇO(R$) 

52 	 1 
 4,000 

TJ 

r iO TOTAL R$) 

0,00  

I- 000 

10519 SINAPI ÇERAMICATPGIRES EXTRA OU IA QUALIDADE P/ PISO PEI 4  LMAT 	]M2 	 1,050  0,00 

SINDICATO WULEJISTA 	 . 	 . LMO 	L 	H 	 0,4001  

S1NDICATC 	SERVENTE  

PREjO)mdoobr 000 

PREÇO TOTAL Anil): 0,00 
LO(S) 

	
113,70% l 	 0,00 

iÕiT 	000%1 

AOS(S) 000 

0,00 
0,00 

- 	 – 	 - 	 -- õTALTÀXA, 
PREÇO TOTAL UNFfJax*) 

000  
000 

qj 	
DIVSORIA EMMADOIP.A CQMPENSAOPESINAOA ESPESSURA 6MM, 	E 

ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI X'; 13". 4L2f 	- 	 - 

PREÇO TOTAL (5$) 

1351- SINAPI 	
OI-IAPAMADEIRACOMPENSADA RESINÀ,OA2.2 X l,IM X SMM PIFORTIIA 	

HMoT 	UN 	1,8500000 
CONCRETO 

CM NÃO APARELHADA (PITELHADO 	MAT 	M 	E 	419501 44)3 SINIAPI ,tEtT)XTS 

0,00 

000 
ESTRUTURAS 

Od?.SNAr 3GO POUDO COM CARECA 15X24  - MAT t1M92t 
-_ .... 

1214- S)IIIAPI 	CMPINTOIRO DE ESQUADRIA MAT j 	H 	L 	4,0000 

MOLH 	L 	40000 

. OCO 

000 

__________ 	PREÇO (material): 0,00 
PREÇO TOTAL (CCII): 0,00 

LS(%) 	113,70% 0,00 
000% 

- JOTALTW 000 

PREÇO TO ÍAL UNIT (cl leoa) 0.00 



fl 

[_. CiL 
_1 8 _ 

-.--II:ITIJI:IiÃTuiT.  li 

!!!?!!!I!a 
Termo AçuStlCOAçahaolefltO em Compensado Naval O) Permita 

CLAS$[UMQAOE 

j2f L 
L 	ieo - SlNPt 0RÕ'A MPEJFL OOMPENSPJDA NAVAL (ei COLA FENOUCP)2,2 X t6W X SMM MAT .12 l.Õ50L 

Doo 

. e4S - SlNAPi1lSOPOPOR E . SOM MAFfll M2 i..o&oj %EO 

l33BSlFPFl CHPALAMINADO MELAMINIICO LISO BRILHANTE E v  13MM (l25X3DSM) MAT d2 l!22!_ 000 

1339SINAPI CÕLA FORMICA A EASE DE RESINAS SINTETICAS KG 0,760 0,00 

SINDICATO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA MD. II 2,600 0,00 

SINDICATO AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	• MC. EI 2,800  0,50 

. , 	. : 	• 	 ______________ _________ 	PREÇO (mão'do.obra): 

_-- 	aa 
0,00 

0,00  
PREÇO TOTAL (onit.): Oca 

AOM(%):0,00 0,00 

TOTAL TAXA: 0,00 

PREÇO TOTAL UNIT. (o! taxa):  0,00 

0,9 
COTA AO 

DCSCR4O 

IRevestimaxIto ImpermeveI em AtumIAto gomposto (ACM)________ 

Ai^00 
'k 

PREÇO(R$)  TOTAL (R$) 

ND/CATQJ 
 

SiiEO -J 

 

CARPINTEIRO  p  ESQUADRIA - M.O, H4 L50j oo 
AJUDANTE cJCARPINTEIRO  LML_: 1.°?L_. 9 

0,00 PREÇO(matarial): 
-- 	 - -  

PREÇO TOTAL (u/i)t) Doe 
LS(%): 	113,70% 0,00 

. 	. EDI(%): 	0,00% 0,00 

AOM(%):0,00 000 

TOTAL TAXA: 0,00 

PREÇO TOTAL UNIT. (0/ taxa): 0,00 

DESC-RAO 	- flLASTÜIOADE iÏf EI4iF PREÇO TOTAL (RI)  
-- ;R- avv O ACÚSB 	orno Maxta de Lá de VNro 

SINÁPI' 	
ISOLAMENIO TERMICO COM MANTADE.LAOEVIDRO, ESPESSLJRA2,5CM MAT M2 1:200 0.00 

ãNDICATO WINT 	 IA Cá 	EM DE ESQ JA6R IIITIIII TITis ITTF!oo  000 

SMC1CATOJJUOANTP)ECARPINTEIRO NO H_J 1800 000 

- 	- 	- - 	 -- 	 - - 	 PREÇO (mão dE-obra) 000 

-: 	1' 	
. 

PREÇO (custas); 
PREÇO TOTAL (anIl.): 

0,00 
0,00 

EOI(%): 	0,00% 0,00 

-  AOM(%): 0,00 0,00 

TOTAL TAXA 0,00 

PREÇO TOTAL UT/ Doo 

10,4 	jExttnlor de acendIa cosi Carga de Pó Qlttmlco seco P05121Kg. 

 
10890- SINAPI EXTINTOR DE LNCENDIO,O/CARGA DEPO OUIMICO.SECO POS 12KG 

N!IL_ Ç9ÇS) 
UND 	] 

9J 

PREÇO TOTAIS 

NÁPI [BUCHA NYLON 8-8 ~-. CX  

- 	
JLQANTE DEMONTAGEMEMANUTENÇÃOrnD»STRIAL Nt 1000 JM0  

- 
-- ------------------------------ 

 

PREÇO TOTAL 	 )T) eaa 
11 3 . 7051 

EDI(S): 0,00 
- 
 .. 	 -- ACM(S): 0.00 0,00 

TOTAL TAXA.[ 0,00  

PREÇO 	YOUItjtaxa) DoO 

- rCODIGOLT -  CLASS UMDAOE COfPIi)PREÇOTOTAL)R$) 

ioj 	Boi 	de Incendio cota Carga Goa Carbontcot 	 ______ 
API 	 12 K. 

UND 	L 
MAT 	UN 	 1,000 	.L I° 

437 	SINAPI 	BUCHA  NYLON 8-6 	 .' 	. 
SINDICATO JyDANTE DE MONTAGEM E MANUTENjÃO INDUSTRIAL 

L MAT 	UNI) 1 	2.00b 	 L 
] 	MC. 	 1,000 	 1 _J, 0,00 

coce i 0,00  

PREÇO TOTAL (uniI.):.l 

13 ,70%r 

0,00 
000 

r ADMVFÕãC 
TOTAL TAXA: f' DOo  

PREÇO TOTAL UMT(citaxa)L 

CÓDIGO 	J 	 DESCRÃO 

10,3 	-  Bota salva vidas classe 111 com re'Ilntda 	' 

 fiIIOÃffOOEF 	PREÇO(R$) 	PREÇO TCTAIR$) 

UND 

BóIa salva vidas o/acta III com retiniste a filia reflexivas em material POIiatiIaso da alta 
COTAÇÃO 	reolxlãisaa na1cor srãrrJa 	Reatatenla a intempérIes e raioS IA' 	tenor praavchtdo 	MAT 	UND 	1 	1 000 

Iõoai espuma rílda de potLurotano de célulpa rechadaa;.Oiametro: 50 	M. 
000 

ëEiNA 	ÃAF&RETANCULARCHATA1X3fl6(173KG/(S Mr Mil 	
4000b 	- 	- 000 

e4cA0JUOM'ITEDEMCNTAGEMEMANUTBMÇÃWNDUSTRIAL H 	 1,000 0,00 

000 

- 	 -- 

 

PREÇO TOTAL NIItI 000  - 
113704 0.00 

0,001 
TOTAL TAXA: 

I:REçO TOTAL UNIT. (0/ taxa): 0,0] 

N~4:iX,ut:  ~0caÂ  

9 
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CÔDIGO1 
10,4 -- 

1L_--_ 	 __q!ç_p 	 [cLüiJwIoADELcoEF 

AparernoFkituantetIpoBaIsaRugIdaparalzpessoas cases uI 	 4 	JupJ 
PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)1 

COTAÇÃO 	]Iarnja 
Aparelho Flu tisite t;po Balsa RIgda em meteria' poletIno de esta resistêncLe na Cor 

Resistente a nempénea e raio. Liv 	Interior preenchido com eapuma rEgida de 	MAl UND 1,000 O 00 

r polretanu dp 	dilido 	oeacks eapdcIÍde para 12 peaaoaa dasae Ir' 

5aOTjCARRAFERRO RETANGULAR CHATA flfl6(1n KO/M) 	 NuT M 2000[____ 000' 

-- ----- -- 	- 	- 	- 	- — 	 Tli EÇO  

; --.-------- - 	 _:L__ 	_. 	---- PRE90(m):  
PREÇO TOTAL (urflt.): ojüj 

. 	. - LS(%): 	113,70% 0,00 

AOM(%): 0,00 0,001 
TOTALTMA: 0,00 

------------------ 	
. 	 PÇ0TOTALuNlT.(c/tsxa); 

0IPaOÇÂO 

Çootes-Ssiva 	idos OrandesClasse III 
fOSSALI COEj POIRSIEPREQO  TOTAL (R$) 

COLETE SALVA VIDAS 	tpo 	Claasa III 	tamanho O com ftaa t  jSerr, 

----- 

COTAÇÃO 
refletivas 	confecctdnado em •torbldc de 	00% poliemida ou em polièster, 
espuma 	do 	polieliláno 	com 	céuIna fachadas 	corno 	material flutuante, MAT UNO 

'1 
1 ,000 1 - 1 0,00 

homologado pela Marinha fata Icvido c.vm base rio' requisitos SOLAS da IMO 
(Organhzsç6o Ma Urro o rternaclonbl) 

-------- _H1__..____- ----- 
PREÇO mevia  0,00 

PeEÇOTOT.AJ, (unit)r  0,05 

— - 	-- 	------- 
113 .

7,2 l 0,00 

- TOTAL TAXA amole  
' 

DIGO c:i 	 - CLASIS  PREQR$ILPREÇO TOTAL  f 
10,6 ]Coletes Salva Vidas Poqeno 	Classe lii 

COLETE SALVA VIDAS 	tipo jplem, Classe III 	tamanho P com macE 

L_s° 
E 

1 
coTAçÃo 

refletivas 	confeccionada em tecido de 100% poliamrde ou em poliéster 
espuma de poltetilano com 	cédulas fechadas como 	material flutuante 
homologado pala Marinhe fabricado tom base nos requisitos SOLAS da MOI 

1 	MAT liMO O 00 

1 (Organi4açio Merltrma intarnacronel) 

1 00010

.  Pa-de-obra): 0,00 

E 0,00 ] 

- 	0.001 

PREÇO TOTAL (unis.): 

----------- ------r-,.,--.----.--- 

- 

0,00% 

ÃOMf%o.nol oTói 

o.dÕ1 

'OTALT:l 
---- ----- 	 " ALUNlT.Jj 

UND 

vermelha e mecanismo vis disparo, cera tempo da queiras de eprax. 60 segundos e 	- 
liln0Sldakte ria ,1sei ortndslst 

COTAÇÃO 	Dois fraalgirroa flutesntes laranja, de Invólucro plástico, contenda carge flimigens 	MAT 	UNO 
lares» e elsrenlshrm de dlapso Ob.cureoVnalea rráarno de 704 a tempo da quesna de 

IODO 0,00 

- 	3tnlauloa.  

- 	Hmi :iJ±cEi 

- 	- 	- - 	-- 	- 
-. 	. 	 - 

PREÇO(materlal 
PREÇO TOLAI. 'iiY r 

0,00 
- 	0001 

113.70% _______ 

amos): 	0,00%i_____ 
AOM(%): 0,00  0,00 

TOTAL TMA: 0,001 

COMIGO _ 	DESGmÇAOJ -  - 

LJ NQJ__: I 
TUBO AdOPRE'rOC/ OSTURA MI) 	0060 CL,,5 S LEVE ON 100MM (4 	E 	 na 21007 SINAPI  
âISW- 10.22K" 	

M, 

1 MT._J_!!22L. 
fi ram 	 SER 	KG 

COE 4EçOIR$I 

-- 
o 

30i,100 

PREÇO TOTAL IR$t 

0,00 

. . 

--- . 	- 	 _____-- 	----- -- - PREÇO 	Pcde.o!!) 000  

PREÇO TOTAL (satt) ' 
E 	' 	- 	•__._ LS(%): 	iii 0,00 _______ BOI(A) 	úd' 

AoMosE,0' 

000' 
0,00 

TOTAL 'rN: 1 coo - 	
PREÇOTOTALtJNlT(cftaXs) 000 



TiCLASS 1 UNIDADE OOEF.[PREÇOIR$CPREÇOTOTAL(R$) 

7894 - SUMAM 

1330 - SLNAPL 

11;2 liiihpiros dos tanques de Diosetcom Tola Corta Chamas  
TUBO ACO GALV e/ COSTURA 0114 2440JNRR 5580 CLASSE M 

CHAPA ACO GROSSA PRGTA-1/4"(8,35M51) 49,7979/M2  MAT _.S99P 
t± ±F 

L 

.PROmãda-obra): 

PREÇO(mai,ia»; 
PREÇO TOTAL (unO): 12. __

LS(%): 113,70% 

   BOl(%): 	0,00%  
- 	- - 	, 	 — 	 - 	 ADM(%): 0,00 0,00 

- - , 	 - 	- 	TO1'AL TAXA: - 	0,00 

E 	. 	 PREÇO TOTAL UNLT, (cl taxa): 0,00 

, - 11; )jde4çpEstanqueparaaPaçadoMâquInas 
COEFL!REÇO(R$) 

L.!?J0li.  

PREÇO TOTAL (R$) 

20259' SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MAGICO 'j2 X 15' MM PARA ESQUADRIAS 	 MAT 	M 	 5.200] 

1330 8P1 _1 	CHAPA ACO GROSSA PRETA 114 (6 3SM'ol) 49 797KO/M2 	 MAT 	KG 	 86 400 	
— 

[TEM 1,2 	 da Aço 	 SEJflI3O600L 

 PR!e) 

0,00 

000 

----- 

000 

- 	- 	,, 	
PREÇO TOTAL (unit.): - 	 -. - 	0,00 

- 	- 	- 	- 	 BDl(%): - 
01A0 

0,00 

ADM(%): 0,00 

TOTAL TAXA: 

PREÇO TOTAL UNFI' (cl taxa) 

--. 	 UND 

(TEM II J,Aqulsiçao de Aço Naval (Chapas perfis, acessórios de convés etc) 	SER 	(0 	150 000 	000 

iYEMI.2, 	Bemfi.lamentodoA, 	 SER 	KG 	150,0001 	0,00  

PREÇO (mOo-de'obral: 

PREÇO TOTAL (unit.): 

0,00 
0,00 

0 ,00 1  

000 

000 

0,00 
000 
0,00 

LS(%): 	113,70% 

- 	, 	- 	- 	 - 	 --TOTAL TAXA:  
PREÇO TOTAL UMT (0/fina);000 

0,00 

0,00 

- 
COTAÂOjfOPJ 

— 	iICiÃ 	 - 
]Gulnctiopar1ân90 	,_,_ 	______  

produzIdo oro aço galvanizado 	MAl' 

11ï-1±i 

PREÇO TOTAL (R$) 

— 	000 

PR99j(iM0-da'dbra): 0,00 

emã 
_— 

— 	 _—__ 000 ---- , 	 PREÇO TOTAL (uni!.): - 	0,00 
- 	- 	-, 	 LS(%): 	113,70% 0,00 

	

, 	 SD1('/o): 	0,00% 
- - ------- - - 	-r 	- 	 - 	 - 	A0MP): 0,00 

0,00 

- 0,00 

-------- - 	 TOTAL TAXA: 0,00 

- :- - 	- 	 PREÇO TOTAL UNIT. (c) taxa): 0,00i 

n 

n 

nUNtCi 

f 

b ca 

% 



n 

1z.1 	Rodes daflescarga dQsMCPs.eMCAs, com abafadores, 	r 	• 
IZ1I1IITiiiOI 	iiiuiiiiiiiuuuii 	 PREÇO(R$1FPEÇOTOTAL(R$) 

---- 	_jp1tçJnÇ!t. 
COTAÇÃOURVA 	ArO CURTO AÇO CAPSONQ 0 4' 	 SER 	U]'ID 	! 	4.0004 	4 	COO 
COTAÇÃO 	Range 0 r Classe 450, em aço, para encriio Soldaver, Com Panafríama O juntas 	MAl 	UND 	80CO 	 O!OO 

COTAÇÃO 	:ta do AiniarrtoFA-9S. ospossOra de 3 orar IalgLLra do 100 rim, cor branca ! rolo dca 30 	Mfl 	UNO 	100000 	 000 
COTAÇÃO 	Tubo em aço carbono prelo 0001 ooslurop. 	SCH 40 	 MAT 	M 	6000 	 0.00 
COTAÇÃO 	Joelho 90 graus em aço tendere preto, 0 .V, ralo curte, SCH 40 	JAT 	UNO 	1.000 	 0.00 

SINDICATO 	AJUDANTE DE MONTAGEM EMN4JTNÇÃ0INCUSTRLAL. 	j9[ 	H 	40,000  
SINDICATO 	MESTRE 00 lOBULAÇÃO 	• 	. 	 MO 	14 	40.000 	000 

. 	 PREÇO mão.de.obra): 	0,00 
PREÇO(malerial): 	0,00 

PREÇO TOTAL (unll.) 	0,00 
LS(%): 	113,70% 	000 

BDI(%): 	0,00%I 	000 
-- - 	 - - 	 - 	 ADM(%): 0.001 	000 

T0TACf 	 000 

12b 	Ride de óitlO Dissel coou tubulação, conexões, curvas, flangos, 

	

£ 	 PREÇOTOTAL. UNI. (o/lexa):J 

	

1_O 	i_-- 	 UMDAõTC0Ej_PREÇO(R$PREÇOTAL$ 

	

Ob 
	I  1 	_-- vmuks!p 	 , 

	

rAÇÃO 	CURVA 900RAIO CURTO-AÇO CARSÇ'NÇ 0 1" 	 MAT 	UNO 	8,000 	0,00 

	

COTAÇÃO 	Range 0 1 	l.l000e 1 O em mço paro orcaixo Soldavel coro parafusos o 00100 	MAT 	UNO 	8 000 	 O 00 

	

CQTAÇO 	Jolhc 90 gImua aR oço.cerbono prelo, 0 lij.- raio coroo, SCH 40 	 MAT 	tiNO 	l.EPf 	 000' 
COTAÇÃO 	ub00rflaÇO0OrbCll0prElEOerlI costt,r&Ç ISCH4O 	__________ 	MAU 	M 	5000 	 000 
COTAÇÃO 	ESplÃ0 ROSCA MACHO NPT V X , 	fabucado em forro fundido 	MAT 	UNC 	1 fãl 	 000 
COTAÇÃO:: Esfera lopdrllcIa classe 150 LOS copo em aço carb......trom,daue 	MAT 	UNO 	1 	 000 

COTAÇÃO 	Martgueira peru Óleo Ocosel, tormopiáollcaOe alta pressão, Com rolorço corri uma malha 	MAT 	UNO 	1,000 	 0,00 do aço lo alta tenacidade, 0 Interno 1'  
-COTAÇÃO 	Filtro Sepaiador0c.Ã9uatRaasLccrnc0pLPtíaarEtzaflamOotO.brOnOPar50XPur0% 	MATJND 	1.0001 	 .0,00 
__SINDICATO 	AJUDAIe 	OL'MONTAOEM E MANUTENÇÃO_INDUSTRIAL 	 MC), j 	M 	60,0001 	 0,00 

 60,0001 	 0,00 SINDICATO_ 	TÇJ_____ _M2L! 
- --------.- 	------------ 	 _________ 	________ 	PREÇO (n,o'do'0brol: 	0,00 

- - 	- 	- 	 PREÇO'TCTAL funil.): 
PREÇjtadai): O,tto 

- 	'LS(%; 	11370% 	0001 
WA) 	o00% ] 

- 	-- 	- 	-- 	- 	 - 	TOTALTAXA: 	0,00 
ADM(%): 0,00 	O,O0 

PREÇO   

JSS UNIDAUJ_ 	COEF1 	PREÇO(ias) 	PREÇO TOTAL (R$) 
Rode de F_sotp dos Poi*ea e Praça de Máquinas com tubulação 

- 	
- conexões rumo 	flanges vÁlycilas acessÓrios  

COTAÇÃO 	o3', ao cura 	aço narbonopralc sem ccahz&0 2', WH 40 	MAT 	UNO 	8,0004_ 	 oo 
CÕTAÇÃO 	Rende 82", C%500 4,50, -na, aço, pata 0rtSxo Sotdavoi, com parnfu000 ojunlas 	MAT 	UNO 	8,000 	 0,00 
COTAÇÃOothotOgmf8omu60carboflP0tO02 roau6 	SCN4O - 	 'IÃT 	UNO 	ioo; - 	- 	F oco 
CPTAÇ,&q' 	 !turs.'2", SCH 40 _____________ 	2 	M  
CbTAÇÂO 	Y!vu1a do Esfiturítitisânidrá cluto 150 L04, corpo em aço carbono, orlromidode 	MAT"l 	UNO 	1.00D' 	 oS 

ttangoads,02 
COTAÇÃO 	Válvula do Retenção, 01" 	corpo om brcia7o, podinhois única, piasalo 150 LAS, 	MAT 	ÕND 	i,000i 	 lt,oOi 

pemnu ,D I9_ MUPADRMONACENÇÃOINPUSIAL 	 50,0M- 
r StN&CATCMESTREQETURUÇÂO  	NO, 	---- _aopol__- 	 o.00 

I.__---------------- ----' 	0,00 
PRÇÇO(matorlo%  

PREÇOTOTAL (Linfa.): 	02 
1 	11370%  
8O1(%): 	0,00% 	0.001 

.---,.---- DM(%):O.00 	0,00 
TOTAL 'rAXA: 	0,00 - 	- - 	- 	 - 	 - 	PREÇO TOTAL UNIT. (o] Isso): 	0,00 

LASS UNIDADE - 	COEF 	PREÇO(R$) 	)REÇO TOTAL R$I 
124 	Rode do Água com tubulação cg'nexôes curvas 	flangos 	1Ci 

válvulasacos5órlosoInstalac  
COTAÇÃO 	Óurva 90 raio curto em mço carbono podo oro coatara 0 11/2 CCII 40 	MAT 	M 	a coo 	 000 
COTAÇÃO 	Frango 8 1112'. Clasao 150 cm aço pana encaixe actiuovet com parafuses e juntas 	MAT 	UND 	8000 	 Mil 
COTAÇÃO 	Joelho lo graus em açb olusb000 preto, 0 1:1/2", rato catlo, SCH 40 	 MAT 	UNO 	1.00,01 	t 	- 	0,00' 
COTA-O 	ttio em aço oa,tonlcprol'o som cootu0a, 	41/2", SCH 40 	 MAT 	M 	6,0001 	1 	0.00 
COTAÇÃO 	vâIvula 

	
Laiam Iripatltdo otoaa4 150 0% corpo aio aço carbono extremidade 	MAT 	UND 	1,000 	J 	0,00 

COTAÇÃO 	 corptlpmhrorco ponlmbolaúmca pressão 150 LES 	 - 	io ç 	cooUND 
SINO/CATO 	A)UDMJTE DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INOUSTRIAL 	 M,O., 	H 	40,000[ 	1 	0,00 
SINDICATO 	 -------- ______ 	 0,00 

------------ 	- 	 Pflãod 	 - 

	

CREÇO(malerla( 	- 	000 

	

PREÇO 'I'OTAL'funif 4: 	0,00 

- 	
- 	----------------------- 	 ' 	ÃoM(c')000 	000 

- - 	 TOTAL TAXA:  
- 	 PREÇO TOTAL UMT,fta- 	0,00 

1 

4 	
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COMPOSIÇÃO BOI  

CÓDIGO DO DOCUMENTO 	
% 

ITEM 	- 	 DESCRIMINAÇÃO 	 - 
GRUPO A' 

-. 	. 	. 

 

-- 	 - . 	 - 	 - 	- 	TOTAL 	5,46% 

1 	Risco 	 1,46% 
- 	2 	- 	Administração Central 	 400% 

GRUPOB 
- 

3 	Garantia 	- - 	 0,81% 
TOTAL 	8,89% 

4 	1_ucto Bruto. 	 . 	- 	.7,14% 
5 	lDespesas Financeiras 	 -- 	 0,94% 

- 	
. 	- 	GRUPO 	 - 

TOTAL 	7,65% 

6 	íributo 

	

6,1 	P19 	 0,65% 

	

6,2 	Cofins 	 ..- 	300% 

	

6,3 	- INSS 	 2,00% -  

	

6,4 	ISS 	 2 , 00% 

- FÓRMULA DO BOI 
24,45% 

MministFoCentraE 4.00% S. 52% 7.85% 
Segi?o —e Garantia  0.81% 1.22% 1.99% 
Risco  1.46% 2.32% 3. 16% 
Despesas Financeiras 0.94% 1.02% 1.3% 
Lucro 1 	714% 1 	840% 1043% 
pis, cõ?iFís, ISS CPRB 7 65°T,C - 7 65% 

7-- .-,•-__--__•-_] 	 - - 
De acordo: com o Acordão 202212013 - TCU Critérios para Calculo do BDI 
OBRAS PORTUÁRIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 

PARCELA  DO BOI 1 QuartíF 2 Quartil 3 Quartil 

€. Rubrica 
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:..»ENCARGOS sOclATSOBRE A MÂO DE OBRA (COM DE SONERAÇÃO?  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO 	 :. 	.NORTA 
MENSALISTA 

AO 
GRUPO A  

Ai 	ISESI  150 

A2 	ISENAI 1,00 1,00 \ 
A3 INCRA 	 . 0,20 0,20 Rubrica 

A4 SEBRAE  060 060 - 

A5 Salário Educação 2,50 2,50 - 
A6 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3 , 00 
A7 FGTS í 	800 800 - 

AS L SECONCI 1,00 1 , 00 
A 

-- 

Total dos Encagco, 17,80 17,80  
GRUPO 13  

61 Repouso Semanal Rerifunerado 17 , 94 0 , 00 
62 Ferrados   4,01 0,00 
133 Auxilio - Enfermidade  0,90 0,69 
64 

\ B_ 

-----
13°Salário  

Licença  Pa, 	jdt_  
 1079 833 

66 Faltas Justificadas  0,72 0,56 - 

67 OiasdeCh uvas  176 000 
68 - Auxibo AciUente de Trabalho - 

- 

0,12 0,09 
69 - Férias Gozadas 7,79 6,01 
610 Salérío Maternidade -- 0,03 0,02 
8 Total de En'arjos Sociais que recebem incidência de A 44,14 15,76 

GRUPOC 
Cl AviSóPrévio Indenizado , 	 - 462 3,57 
C2 AViãoRrévio de Trabalho 0,28 0,21 
C3 Ferias tndenizadas 5, 18 400 
C4 Deposito Rescisão sem Justa Causa 	 ______________ 4,65 - 3 , 60 - 
C5 lndØhl2açãodiiSnaE' 039 030 	- - 
O Tõtal _deEncar99Sociais_B 	não recebemincidência de A 15,12 - 11,68 

GRUPO  
Dl RëftSdênS de orare Grupo B  7,86 2,81 

D2 
IenciadeRupo A sobre aviso prévio trabalhadoeRencidêi 

do__EGTS sobre avisa _Prévio _indenizado  
0,42 0,32 

O Tptaide F ncidência _deum _gruposobreo outro -  3,13 
. GRUPO E  

El ' 	- 	-- Transporte 607 000 

E2 -  hrneitaçã__ __ -  19,54 0,00 

E3 Segura de Vida emGrupo 045 0,00 

E4 ppvs e__Ferramentas 	_ 2_30 0_00 

E Total __deEnawgos Sociais Complementares 28,36 0,00 

2IËitB+C+»E)_ 113,70% 48,37% 

4 
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0610812018 	 Fundo Nacional de Saúde Ministério da Saúde Governo Federal 

PRO0OSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL 	 i:i ia 
NO. DA PíOPOSTA: 11750w86900011170-10 

IDENTIFICftÇÃO DO FUNDO DE $AÚD 

CNPJ NOME DO FUNDO DE SAÚDE  
11,750.869/0001-70 FUNDO MUNICIPALIDE SALDE 

Endeíeço Completo EA Tipo 
GOVERNADOR FERNANDO MUNICIPAL fUNDOMUNIUPALOESAUDE 
GUILHON 
CENTRO 

CEP UF Município 
0009 P_ ACARA 

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA 

Recu?so de  

DADOS DA(5) UNIDADE(S). ASSISTIDA(S) 

Nome — UBS PLUVIAL DE ACARA  

Tipo Unidade UNIDADE MOVEL FLUVIAL 

CNPJ 05.196.548/0001-72 	 JCNES: 	19999999 

Endereço 	- 	 - CENTRO, CEP 1216 

n 

OBJETO DA PROPOT,A  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERI? L PERMANENTE 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

UNIDADE ASSISTIDA: 	FLUVIAL DE ACARA fl cNES9999999 

Considerando a Portaria n°3 134 de 1 -i iie dezembro de 2013 que dispõe sobre a transferencia fundo a fundo de Recurso 
Federais a Estados Distrito Federal e Municípios, destinados a aquisição de equipamentos e material pertanente para os 
programas de atenção basca de saúde, da assistência ambulatorial e hospitalar especializada, assim como, almejando a melhoria 
da qualidade e do desempenho dos atendimentos idas ações de saúde prestados a população assistida tornando os serviços mais 
eficazes e humanizados, motivam o Muniçipio de Acara L PA a pleitear junto ao ministério da saúde o financiamento para a 
aquisição dos equipamentos e materiais permanentes para utilização na Unidade Básica de Saúde Fluvial deste município. 

EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE 	 — 

— UNIDADE A$SISTIDPu VaS FLUVIAL DE ACARA — — 

Ambiente Sala de Imunização  

Nome de Equipamento Qtd Jalor unitário (R$) Valor total (R$) 

Ar Condicionado 1 —  2400,00 2400,00 

Caractenstuca Física Especficaçâo  

CAPAÇIDADE   9.000 A 12,0,')0 BTUs  

TIPO  SPLIT  

F-UNÇÁÓ  QUENTE E FRTO  

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento   Qtd. IValor unitário (1$)  Valor total (R$) 

computa dor. Pçrtatil (Notebook) j  
3 500,00 3 5ü0,00 

Caracteritica Física Especificação  

ESPFCI FICAR 

Especificação Técnica 

ECPFC1FICACO MINIMA QUE ESTEJA LN4  LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM,) 
PROCESSADOR NO MIII MC NiEl CCPÇ 35 OU AMD Aio OU SIMILAR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE 
DE ROTAÇÃO 7,200 RPM UNiOADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD RaM, MEMÓRIA RAM DE 08 (0110) kJ 
G1GAWTE$, EM 02 (DCnS) MOnULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTFS CADA DO TIPO SDRAM DDR4 2,133 MHZ OU 
SUPERIOR, TELA —CD DL 14 Ou J5 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS, TECLADO DEVERA 
CONTER TODOS OS CAHACÇL RIS DA LINCUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS,NAS MESMAS POSIÇÕES DO TFCLAiDO 
PADRÃO ABNt2 MOUSE TOiJCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE OPTICO COM CONEXAO USB E BOTÃO DE 
ROLACEM (SCRÕLL), !LRrA'EÇ DF RE  E 10/100/1000 CONECTOR RI-45 FEMEA E vtri r)ADRAO IEEE 802 ilA/B/G/N, 	. 

SOl 	o 10 PF O (6 BITS) BATERIA RECARRECJAVEL DO TIPO LON DE LITION COM NO MIIjIMO 06 SISTEMA OPERACIONAL W 	W 
(SEIS) CELIJLAS, FOP1 E EXERNA 	UTOl'lATi( A COMPATIVEL COMO ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E  30 01 (UMA? HDMI 
OU OISPLAY PORT E Cu (IYIA) VGA LEIrOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (IOSOP) DEVERA VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO 

hi p//wwwfnszsaqdegovbr/f .fivbfeq i,'afl'en o e 1 mprímirasp?processo8l79ll 
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06/0812018 	 Fundo Nacional de Saúde Ministério da Saúde Governo Fi deral 

n 

TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM 
USO, REFORMA OU REONDICIONAMENT), GARANTIA DE 12 MESES, — 
Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) valor total (1$) 

Ladeira  2j 90,00 iéo,00 

Ca acteristíca Física 	- 	 - Especificação 

MATERIAL DE CONFEÇAO  AÇO / FERRO: PINTADO 	
uE cJp 

RODIZIOS 	 - - NÃO POSSUI.,. 

BRAÇOS NÃO POSSUI 	 • 
REGULAG M DÊ ALTURA NÃO POSSUI.  

ASSENTO/ ENCOSTO  POLIPROPILÉNO 	 Rubrica  

Especificação Técnica 	 . 

Nome dó Equipamento  Qtd..: Valor unitário (R$)  Valor total (1$) 

Mesa de Escritório  1 360,00 30,00 

Co acter sti a Vis co Especificação  

. MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

COMPOSÇAO    SIMPLES 

GAVETAS  

Especificação Técnica 

Nome de Equipamento  Qtd. Valor unitário (R$) Í Valor total (R$) 

Câmara para conservâçãode Imunobiologicos a Energia Solar 1 15.000,00 	15.000,00 

Caraêterisuca Pís'ca EspecifbcaçaO 

ESPECIFICAR 151M 

Especificação Técnica 

Camara/Gejadeira para conservação e armazenamento cientifico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada 
P011 energia proveniente da luz solar. Capacidade Interna de no mínimo 30 litros Gabinete externo do tipo horizontal, construído 
em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. 
Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno construido aço inoxidável dotados de no mínimo 
02 d<s para acondicionamento das vacinas Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega 
com abe?tur 	horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico Relrigeraçao através de compressor 
hermético, sistema de retriqeraçuo estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte 
superior da rimara coar chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e 
simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o 
monit iamento Termostato eletrônico micro,rocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, 
sistema de tr warnerito da programacao contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parametros programados mesmo 
com variáçao brusca de eneigii ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores 
tipo N1.C, sendo um para leitora digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) Imerso em solução de glicerol e outro 
lugado,aocsistema de segui -onça, com atueçao totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento 
energizado; desvios d 	temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura 
alta e baixa, bateria trace, falta de aiim ntaçao elétrica e porta aberta com tecla de inibiçao para silenciar o buzzer programável 
Faixa de trabalhode 2 °C e 8°C Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas Sistema de segurança com 
termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funçoes de comando do 
compr ssor dá frio sempre que houver fallia no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica 

fotovo$taic 6  (s) com suporte de 'e Pia 	O 	controlador de carga, cabos de tamanho suticiente e conectores, quadro de comando 	e 
bat ria d 	chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete O kit deverá ser dimensionado de acordo com o Lspocifiçaçao 
tec ica dacamara e deverá gai ntir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar. 

P 

roveniente da luz sdlar atravésde  placas fotovoltaicas. O sistema deve acompanhar kit de energiasolar composto por painel (is) 

No 	e do Equipamento unitário (1$) Valor total, (R$) 

Am 

 b sntS Farmácia  

Ar Condicionado  2.400, 00 2.400,00 

Cara  ttêrí't e CAPAIDADE  9 000 A 12.000 61 Us 	 - 
TIPO .. 	..  SPLIT 

.-  FUNÇAO
- — 

QUENTE E Ft1O  

Especificação Técnica  

tk7Valotai(M) 

Geladeira/ Refrigerador 1 1.450,00 1, — 	i.45o,00 

CaracterstitaFísít,a  Especificação  

CAPACIDADE . -- J DE250A29L 

Especificação Técnica 	— 

Nulpaiuento 	--  Qtd. Va or unitário (i-4) Valor total (1$) 

Mes'l paro 	 mpressOia ________________________  100,00 ibo,00 

Cara 	eristica Física  Especificação  

http /íwwwfnrs2 aude govbrlfa .veblequipamentoíeqp mnpmi'iirasp°processoBI79ll 	 2121 
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06/08/2018 	 Fundo Nacional de Saúde - ? inustéjio da Saúde Governo Fderal 

AÇO / FERRO PINTADO ¶ 
ra 

DIMENSOES MÍNIMAS  MÍNIMO DE 50 X 40  X 70 CM 

TAMPO  	EMADEIRA/ MbP/ MDF/ SIMILAR 	 Rubrica 

Especificação Técnica 

orne do Eqyipamento Qtd, Valor unitário (R$) Valor rota t . (R$) 

Lei or de Código de Barras  .: 	11 400,00 400 1 00 

Característica, 	Física Especifica00 

ESPECIFICAR SIM 

Especificação Técnica 

ESPECIE CAÇAO MÍNIMk QUC ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ 
BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 UNHAS POR 
SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUEtAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE 
DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, Upr/EAN COM COMPLEMENTOS, UC/EAN. 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, 
CODIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO £28, CODIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, 
MSI, CÓt)liO 11 POSSUIR INTERFACE UCB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 

uma do Equipamento QtcL 	JValor unitário (R$)  Valor total (R$) 

L ante 4 370,00 1.480,00 

Característica.Físíco Especificação 

CAPACIDADE/,PRATELEIRAS MIN. 1001'G/, 06 PRATELEIRAS 

REFORÇO- -  POSSUI 

Especificação Técnica 

Am 	ente: Copa /Cozinha - 
No mo dó Euiamento 

Mesa para Refeitório  

 Qtd, jValor unitário (M) Valor total (R$) 

CaraeteríÁlcá ,  Física Especificação 

QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO 	 . 06  

TPQ 

Especificação Técnica 

Nome o Equipamento  Qtd JValor unitário (R$) Valor total (R$) 

mesa de Manipulação de Alimentos 1 800,00 800 00 

Cara c erisbca Flsu.4 Especificação 

LSPECIFICA  SIM  

Especificação Técnica 

Deve possui pés tubular de 2 polegadas em aço carbono SAE 1020, Suporte paneleiro em perfil de 53 mm em aço carbono $AE 
1020 Estritura revestida em pintura epo.i branca, Mesa em aço Inox escovado 430 de lmm de espessura e Sistema praticqsde 
mopta(Jerfl que dispensa o uso de parafusos.  

Nome do Equipamento 	 . Qtd. 	•. Valor unitário (R$) Valor =total 

Ventlador de teto! Parede  .. 	. 	1 200,00 . 	200,00 

Caract ristica Física Especificaço 

COMPQ$IÇ±30.  03 PÁS 

TIPQ . TETO  

Especificação Técnica 

Nome do quspamento - - Qtd - valor unitário (R$)  Valor tota' (R$) 

Forno de Microondas  : 	1 480,00 480,00 

Especificação 

CAPACIDADE :  DE 20.A 30 LITROS  
................ 

Especificação_Técnica  

Nome do Equipamento  Qtd Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Foião _______ 	 _________________ 1 -. 850,00 850,00 

c__acterísbcà -Física 	 ______ 	_______________________ Especificaço, 

BOCAS 04  

TIPO DE AC€NDIMENTÓ  AUTOMÁTICO 	- 

Especificação Técnica 

... . 	 :. 

Nome dd E4alpamento  95d Valor unitário (R$) total (R$) 

Exaustor, çie Ar, industrial 1 1 3a92J_ 30009.. 

http I/www fni2.saude.gov.b'/fatweblequipanlento eup impiirnir.asp?processo"8l7 jil 
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Característica Física Especificação  

ES PECIFICAR' 	 SIM 	 Rubrica 

Especificação Técnica 

Diâmetro mínimo de SOOm a, largura mínimo de sOOmrn, motor blindado 0,5 CV - 1750 11PM, mínimo de 4 pés PP com fibra e 1 
núcleo em Alumínio, 140 m'/min 	8400 m 1h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído de 83 dB(A), alimentação elétrica a dSinir 
pela  instituição.  

Nome do Eqüipamento  Qtd. 	jValor unitário (R$) Valor total (R$) 

f-r_e_erComum -. 1 130000 1.30O,00 

C __raiten ~tkaFísica   Especificação  

IPO HORIZONTAL 01 POR-TA ATE 200LITROS 

Especificação Técnica 

Ambiente: _Sala  para Material deLimpeza  

Pie_do_ Equipamento  Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

arropra_Matenal de Limpeza 1 90000 - 900,00 

CC__C_eristica_F'sica  Especificação  

MATERIAL DECONFECÇÂO - ______________________  POLIPROPILNO 

BALDE ESPREMEDOR POSSUI 

KIT c/__ MOPE _t ÍQUIDOE P0, PLACA SINAt IX_E PÁ Possui 

SACODE VINIL  - 	 - POSSUI  

Especificação Técnica - 	
- -- 	 - 

Nome doEqu 	o 	
-- 	

Qtd. 	1 Valor unitário (R$) Valortotal(R$) 

Balde/ _ixeira  2 - 70,00 140,00 

raçte__stiçaFísica  - Especficação 

MATERIAL DE.CONFECÇAO  

CAPACIDADE  

 AÇO / FERROPINTADO 

DE11ATÉ20L  
Especificação Técnica 

Ambien te:  Área de Esterelização  

orne__oEquipamento -   Qtd Valor unutario_(R$) Valor total (P,$) ,  

selddora - 	____________________________________ 1 1 	 110000 1.1Ô0,00 

Característica Física  Especificação 

npbt APLItÁÇAO   MANUAL-PEbAL/ GRAU CIRÚRGICO 

Especificação Técnica 

orne _da_liquipamento - 
ijid.  

Autoçlayc Horizontal de Solo (pequeno porte) 1150ü0,29Jj! 0D9 ,0O  
Cara  

1 

ctensticá Fís ica -  - 
- 

Especi'icaçao___________________________________ 

RACK _PARA_dARGA -   POSSUI 

CARRO PARA RACK POSSUI  -- 
CHAPABIA EXTERNA  AÇO INOXIDÁVEL 

OSMOSERVEkSA    POSSUI  

IMPRESSORA__ -   POSSUI 

CAPACIDADE DE 90A105LITROS  

TIPO 	___ -  DESLIZANTE  

PAINEL DF COMANDO 	- MICROPROCESSADO 

CAMARA_INIERNA J YNOXAISI304OUSUPERIOR 

ALIMENTAÇO qE VAPOR GERADOR PRÓPRIO 

EspecificaçaoTecnica  -. - -- 

b_ente:_SalaaeReunião  

vilor unitário  (R$)  Valortotal. (R$) N_medoEquipamento_ 	 Qt&___ 

Comput__do__Portátil (Noteboolc) 3500,00 

_ 

3.500,00 

Caracterlst Ca Fistca 	 1 EspecificiCão 

Especificação Técnica  
ESPECIFIÇAÇAO MíNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇAO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM 
PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 15 OU AND AIO OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RIGIDO DF 500 GIGABYTES VELOCIDADE 
DE ROTAÇO7 200 R:PMi UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, MEMORIA RAM DE 08 (OITQ) 

Fundo Nacional de Saúde Ministério da Saúde Oovt no 4derei 
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GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU 
SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS W.IDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERA 
CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGU A PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO 
PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO b 
ROLAGEM (SCROLL) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR R)-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11PJB/G11 ,1; 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BLTS); BATERIA RECARREGAVEL DO TIPO ÍON DE LITION COM NO MINIMO 06 
(SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM Ci ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3,0, 01 (UMA):HDMI 
OU DISPI AY PORT E 01 (UMA) VOA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P), DEVERÁ VIR ACOMPANHADO D€ MALETA DO 
TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM 
USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. 

Nome do Equipamento  Qtd. Valor unitário (R$)  Valor total (R$) 

Televisor 1 2.000,00 	2.0 	O 

C 	acte istica Asma Especificação  

TIPO LED 

TAMANHO DA TELA DE 42" ATE 50" 1 
PORTA USB 

FULLHD 	 - NAO 	 ub&a 
CONVERSOR DIGITAL POSSUI 	 - 

ENTRADA   HDMI  
Especificação Técnica 

oiameno 	- Valor unatario (R$) Valor total (R$) 

Mesa de ReUniao  1 500,00 500,00 

MATERIAL DE,ÇONFECÇAO  MADEIRA! MDPf MDF/ SIMILAR 

TIPO  

Especificação _Técnica 

ame do Equipamento   Qtd Valor unitário (aS) Valor total (as) 
Mesa para Computador  1 500,00 

Ca 	ctçr'stic 	Fisica  Especificação 

GAVETAS -  DE 03A04 GAVETAS  

BASE 	______ -- MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

SUPORTE PARA IMPRESSORA  POSSUI 

MATERIAL DE CQNFECÇÁO  MADEIRA! MDP/ MDF/ SIMILAR 

S UPORTE PARÁ TECLADO IPOSSUI 

SUF'OT PARA CPU iPoSSUI 

Especificação Técnica 

e do Equipamento . Qtd Valor unitário (R$)  lValor total (R$) 

Projetor Myltinlidia (D4tashow) 11 3 100,00 1 	3 100,00 

Característica Física EspecificaçEo 

ESPECIFIÇAR  NAO 

Especificação Técnica 

Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores, 
Rcsolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16;9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 
01 (uma) HQMI; Deve possuir entrada USB Lummosidade mínima de 200 lumens, Alto-falante integrado no projetor com o 
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120t4 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; 
Manual do UUáI1O, Suporta apresentações a partir de um pen drive direto no projetor Çtom o uso de pc); O equipamento devera 
ser novo gero uso, reforma ou recondicionamento, Garantia mnininia de 12 meses. 	 - 

Nome do Iquiparnento Qtd, - Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Cadeira  6 90,00 540,00 

Característica Física Especificação  
-- 

MATERIAL DE CONFECÇÃO  AÇO! FERRO PINTADO 

RODIZIOS  NAO POSSUI  

BRAÇOS  NAO POSSUI,  

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO __ POUPROPILENO 

Especificação Técnica 

No e do Equipamento  Qtd. Valor unitário (aS) Ivalor to ai (a 

Tela de Projeção  1 800,00 	 800,00 

Característica Física Epec ficaça  
- 1 

-k 

v 

w.fns2.saude.00vbrlfefweh/equipa!ïento/etfl)Jmprímir.asp'?processoSli9ll 	 5/21 



ESPECIFICAR  
Especifícação Técnica 

De ,ie estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 180 x 
1,80 m (+ Ou 	10°/o), Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostauca resistente a riscos e corrosões; Possuir poste 
central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação d0 tela citada acima, Deverá possuir superfície de 
pro ecao do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; Rossuir bordas pretas que permita 
e quadramento da imagem; O equipamepto deverá ser novo, senluso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 
meses 

Nome do Equipamento   Qtd. 	iValor unitário (R$)  Valor total (R$) 

Ar Condicionado --  1 2.400,00 	2.400,00 

Característica Física  Especificação 

CAPACIDADE - 9.000 A 12.000 BTUs 	 4' 

SPLIT 	 • flLL_.. - 
FUNÇÃO  	QUENTE E FRIO 

Especificação _Técnica 

pq 

No 	cio Eqwpameiito  Qtd, %flor unitario (R$)  Valor total (11$) 

Impressora Laei(Comum)  - 	 -- 1 2,300,00 2.300 00 

Característica Física EspecificaçÓ 

ESPECIFICAR NÃO 

-. 	 EspecificaçãoTécnica 

Especi icaçao mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora taser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 paginas por minuto PPM, suportar tamanho de papel aS, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 página_; ciclo men sal de 50.000 paginar; interface USE; permitir compartilhamento por meio e rede 
10/1001100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/r, suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondi onaiflento garantia de 12 meses 

N ome do Eq Ipaniento  Qtd. Valor uni arte CM) Valor total (R$) 

Cadeira de Rodas Adulto 2 1. 00,00 2 200,00 

' a a 	ey atíca t4si a  Especificação  

PES REMOVÍVEL 

MATERIAL DE_CONFECÇÃO  AÇO / FERRÓ PIN rADO 

BRAÇOS  FIXO 

ELEVAÇÃO DE PERNAS NAO POSSUI 

UPORTEDESORO   NÃO POSSUI  

Especificação Técnica 	- 

Nome do Eci  
1 

úlipamento  Qtd Valor unitário Valor total CM) 
Ar Condiciopado 2 2.400,00 4 800,00 

Caracteritica Física 	

-- - 
Espec ficação 

CAPACIDADE.`: - 9.000 A 12.000 BTUs 	 -- - 
TIPO .  SPLIT  

FUNÇÃO  QUENTE E FRIO 

Especlficaçao Técnica 

Nome do Equipamen o  Qtd Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Leitor de Códigq de Barras 	- 2 400,00 800,00 

Caíracterísilico,Física Especificação 	- 
ESPECIFICAR  SIM 

Especificação Técnica 

SPECIFICAÇAO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICAM rE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ 
BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR 
SEGUNDO, CAPACIDADE PE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE. 
DECODIFICAÇAO DOS CODIGO' UPC/EAN, UPC/E-AN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII, 
CÓDIGO 39'TRIOP7IC, CÕDIG) 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE S, DISCRETO 2 DE 5 CODIGO 93, 
MSL, 	11. POSSUIR IN'IERFACE USi3, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  

Nomê do Equipamento  1 	Qtd. 
, 

(Valor uni tario (*) Valor total CM) 
Bebedouro/ Purificador RofrigerSo ,,, 	_________________. 760,00 1 520,00 

Co acter'stica Física caflo 

Á1RI:SE.

_ ..L___________ 

 COLUNA SIMPLES 

Especificação Técnica 

- -_ 	 iii) unitário Nome ~Equipamento 	- Valor total CM) 

-1 
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No Ereak (Para Computado) 	 jJ 9 0jj_l.a00,00 

C ractenstiça Fisica   Especif'caão 

ESPECIFICAR' NÃO  

Especificação Técnica  

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEIA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 
KVA; POTENCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNAPA) COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAIDA 110/115 OU 220 voas (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; 
BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS;.y 
POSSUIR .NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 11 MESES, 

Nome do Equipamento   gtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

onqann   101 0,00 4.000,00 

Característica Física Especificação 

ASSENTO! ENCOSTO POLIPROPILENO 

NÚMERODEASSENTO' - 03 LUGARES   

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento 
- 
 Qtd Valor  

cadeira de Rodas Pediátrica  
-  L  L.__ . _299100 9 	00 

Característica Física Especificação 	 eá?31 

MATERIAL DE CONFECÇÃO  AÇO! FERRO PINTADO 

BRAÇOS -__- j<o 	 w FLÚ-- __- 

P(S REMOVÍVEL 	 - 

1 \/ACAO DE PERNAS NÃO POSSUI 	- 	 Rubrica , 

SUPORTE DE SORO -  NÃO POSSUI 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd.  vai, total 

Computadõr (Desktop Basico) 6.800,00 

Característica Físic -  Especificação  

SPFCIFICAR 	 . NÃO  

Especificação Técnica ......... 
E P tI LCAÇAO  MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESgADOR 
NO MINIIV1O INTEL CORE 13 OU AMO A10 '0U SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIOO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DEUS 
(OITO) GIGABYtES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, 00 TIPO SDRAM DQR4 2.133 MHZ 
OU SUPERIOR OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX; BTX 
OU MICROBTX, CONFORME PAOROES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE 
DEFINE 05 PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI- XPRESS 20 XIS OU SUPERIOR; POSSUIR 
SISTEMA DE DETECÇAO DE INTRUSÃO Oh CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO 
INTEGRADO DEVERA SER NO MINIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMORIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIREGX idi OU 
SUPERIOR,SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS CL.... 
(UMA) DGITAL DO TIPO HOMX, O1CPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, OVO ROM; 
TECLADO USB,,ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SOROLL (COM FIO); MONITOR DE LEO 19 
POLFCAOAS WIDE. CREEN 16:9); INTERFACrS DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IE E 802.11 B/G/N; SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; 
GABINETE E PERIFÉRICOS DE 'ERAO rUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS 
(GA INETE, TECI ADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA; E 
MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES 00 PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA CU 
RECONOICIONAMENFO, GARANTIA DE 12 MESES.  

Nome, do Equipamento   Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Cadeira de Rodas para Obeso 1 2 200,00 2 200,00 

Característica Física   Especificação  

PÉS,  FIXO  

SUPQRTED- 5óRO POSSUI  

BRAÇOS   ESCAMOTEÁVEL  

CAPACIDADE  DE 120 KG A , 159 KG  

Especificação Técnica 

Nome. do .Equipamento  - Qtd 	jvalor unitário (R$)  Valor total .(R$) 

Aparelhd de OVO 	 . J_j20,00 240,00 

Característica física Especificaçao 

CONTROLE REMOTO POSSUI  

PORTAS  -  USB 

REPRODUÇAO  DVO/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/3PG/MP3 	-.-.. 

Especificação Técnica 

-n 

/ 
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Nome do Equipamento  Qtd Valor unitário (R$)  Valor total (R$) 

Telefone Celular Rural de Mesa 1 620,00 620,00 

aracteristica Física --  Especificação  

CHIP 02 	- 
GANHO ANTENA EXTERNA   12- 18 dBi 	 % uNiCffif  

FREQUÊNCIA DA ANTENA E)aERNA  850- 1990 Mhz  

CABO COAXIAL  12-30 METROS 	 ty Fla.  

ACESSO Á INTERNET - NÃO Possui , 
VIVA VOZ  POSSUI  

AGENDA TELEFÔNICA  POSSUI 

REGISTRO DE CHAMADA POSSUI  

SECR TÁÍkIA ELETRÔNICA NÃO POSSUI -- 

BATERIA 	- POSSUI 

Especificação _Técnica  

P4 me 	o Equipamento 	 - 
Aiquivo 	 --_________ 	______ ___________ 

 ar Unitário (R$) - 	540 ,0 0 

Valor total (R$) 

1.08000 

Caractoris, tica Física Especificação  

MAtERIAL DE CONFE CÇÃO/ GAVETAS  AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS 

DESLIZAMENtO DA (JAVEFA TRILHO TELESCÓPICO - 	 Especificação Técnica  

Anibientei Sala de Procedimentos _______  
Nome do Equipamento  Qtd 	_unitário (R$ 	valor tota l  R$) 

DEADes lbidador Externo Automatico  7.009j_000,0D 

Ca acteristica Física  -  Especificação 

AUTONOMIA DA BATEriA - ATÉ 250 CHOQUES 

AUXILIO RÇP  NÃO POSSUI  

ACESSÓRIO(S)  1 ELETRODO  

Especificação Técnica 	 - 
Nome do~EqUipam nto -- lQtd 

Esfimonian6rnetio Adulto - 	-  2j is99j 300,00 

Carão teristica Pisic -a 

MAFRIAL DECQNFECrAO - 	- 	- TECIDO EM ALCODAO  

BRAÇADEIRA/ FECHO - VELCRO 

Especificação Técnica 

1w 	e doEfliipanierito - Qtd. Valor unitária (11$) Valor total 	$) 

Oxir1tro de Pulso 2 .SÓ0, 00 

Ca 	tteriítta Física   Especificação 

TIPO 	 - PORtÁTIL (DÊ MÃO)  

SENSOR DE SpO2 - Dl  - 	- 	Especificação Técnica  

Nome do Equipamento 	-- Qtd. Valor unitárioj Valor total (R$) 

Eletrccdrd%6g a o portátil -  1 1 i1.500,29J spo,00 

Caracte(stica Física Espec  

NUMERO DE CANAIS 12 

BATERIA INTERNA POSSUI  

POSSUI  

TELA LCD POSSUI  

SUPORTE COM RODÍZIOS   INAO POSSUI_ 	 - 
LAUDO INTERPREtATIVO 

ACLSSÕRIO(S) - -  -  CABO DE  

Especificação Técnica - 
Nome do E 	1 	ento 9Jvalor unitário 	4 Valor tot;jR$) 

i 
1 
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Cairo de Curativos 11 	 1200,00 	i.200,00 

Cara ,0t 	Isíaça Física Especificação  

ACESSÓRIO(S)   BAWE E BAGA 

MATEP AL bE CQNFEC AO  AÇO 1NOXID&VEL 

Especif icação Técn ica 

N,Mé dó Equipamento  Qtd._Jyalor unitário (R$)  Valor total (R$) 

A Condicionado 1 2.400,00 2. 	0 

Caracteriatica Física Especificação  

CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTtJs 

TIPO 	 -- SPLIT Ério, - 

FUNÇÃO   QUENTE E FRIO 

Especificação Técnica 	 Rubrica - 

ikAME$' 

Norné 4o Equen 	 - Qtd.  valor unitário (R$) valor total ~ iiz$) 

Oftalmoscópio  

Caracte istica Físico Especificarão  

BATERIA  CONVENCIONAL  

COMPOSÇAO   MÍNIMO DE3ABERTURAS E 19 LENTES 

Especificaçio Técnica 

orne do , Éc i vi l parnento  

Laringoscopio Infantil   500,00 1 .000,00 

Caacteristica Física  Especific ação   

COMP6SIÇAO - 	- --  3 LAMINAS AÇO INÓX 

Especificação Técnica 
- 

- 

 

Nome do Equípanento   Qtd. lValor unitário (R$)  Valor total (R$) 

Cilind o de Gases M edicinais 21 900,00 1.800,00 

Caractestica Física   Especificação  

CAPACIDADE  MIN. 03 L ATÉ 10 L 

MATERIAL DE CONFECÇÃO  ALUMINIO  

SUL'ORTE COM RODÍZIOS  - 	 - NÃO POSSUI 	- 

VÁLVULA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 

Especificação Técnica 

No 	o  Equipamento   Qtd. va lor urio(R$)Valortotal(R$) 

Poltron 	Hospitalar   ___________j 1000,00 j 	2.000,00 

Ca actàb,tiaFísiça  Especificaça  

RECLINAÇÃO  ACIONAMENTO MANUAL  

CAPACXDAQÉ  ATÉ 120 KG  

MATERIAL DECONFECÇAO ARMAÇÃO BAIXA  AÇO / FERRO PINTADO 

ASSENTO/ ENCOSTO  IESTOFADO COURVIN  

DESCANSO PARÁ OS PÉS - IINT2RADO 
Especificação 

 Técnica 
 

toEuipLiento 	 i Qui. 1 Valor unitário (R )JValor total (R$) 

Ei-  çad ira para Injeção  - 

Ca açer'tIca F sica  Espe ificiçao  

MATEIUÃL DE CONFECÇÃO - - AÇO INOXIDÁVEL 

99DOBÇO  - -- AÇO INOXIDÁVEL -- 

TIlO 	 - PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  

Especificaçao Tcnuca  

iEqu!pano  

Estptcis opio Adulto 	 .. - 

Característica Física 

TIPO 

JJíilor unitário(R$) Valor total (R$) 

 2J 	 170,00 	 340,00 

 Especticação 	_________ 

 DUPLO  

AÇO INOXIDÁVEL  

http iMww fis2 saude gov br 1fifweD/i quipairiento/eupjmprulir asp"processo=8179 1 	 9121 



http://wwvl.frisz  aude.gov.brlíat'Jeb/equ pamento'u,D rnprímir.asp?processo$l 7911 

Especificação Técnica 

None do Equipamento - Qtd.LJValor unitário (R$) Valor total (R$) 

Nebulj7ador Portátil 	 -  - 300,00 300,00 

C racteristica FISICCI - 	 - Especificação 

TIPO ULTRASSÔN1O 

NÓMÈRO1DESAÍDASSIMULTÂNEAS 01 

Especificação Técnica - 

Notue do Equipamento 	 - Qtd. 	jVallor unitário (R$) Valor total (R$) 

Ca ro Maca Simples  1 3250,00 1  JÁ1S9ÁLO 
Ca 	cterística Física Especificação 

MATERIAL DE COFJFECÇAO  Aço INOXIDÁVEL 

SUPORTE PESO66iiHONETF  - POSSUI/ POSSUI 1 

GRADES 1 ATEttAIS  POSSUI 

Especificação Técnica  

orne âoÉquipamento 

Reanunador Pulmonar Manual _Adulto (Ambu) 

 Qtd. 	Jlor, unitário (R$) 

 300,00 

Valor total (R$) 

600,00 

Ca ac er stica Física Especificação  

RESER.VA'rORIO  - - possuI 	- 
MATERIAl DE CONrtCÇAO  SILICONE   

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento  Qtd. Vaiei unitário (11$) Valor total (R$) 

. Suporte de Solo - . 380,00j_760,00 

aracteristica Fisita 

- 
Especificaçao 

MATERIAL DE cÔNFEÇCAO   AÇO INOXIDÁVEL  

TIPO 	 - --  PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  

Especificação Técnica  

N me o Equparnento Valorunitário7jjFrtojas 

Biombo  
500,00 1.000,00 

a ac er'stuca Física  

:MA:TERSAL DE CONFECÇAO  AÇO / FERRÓ. PINTADO 

ROD ZIOS  POSSUI  

TAMANhIO TRIPLO.  

Especificação Técnica  

NflleoEqwpamento ______________ valor unitá Valor  

R ai mador Pulmonar Manual Pediátrico 'Ambu) 	 .. 2 299 j00,00 

Canc eis!!  Física 	 .. Especificação_— 	 _- 

APLICAÇAO INFANTIl  

RESERVATÓRIO - POSSUI . 	 .- 

MATERIAL DE CONFECÇAO - - SILICONE  

Especificação Técnica 

Nomedo Equipamento Qtd. ValIr unitário (R$) Valor total (R$) 

Cideira oãr1 Coleta de Sangue 2 470,00 940,00 

Característica Física - JEspecificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO - - AÇO 	FERRO PINTADO 

BRAÇADEIPA - 
Especificação Técnica  

- - iome o Equipamento Tt& Jvaicw unitário (Rjj1  Valor oti(R$) 

TngoscopoAdulto 	 flJJL 09 460,00 

Característica Física Especificà0o 

SIÇXE ---- 	 -. - - LÂMINAS 	JI1L 
Especificação Técnica  

5 

7 

'-e-, 
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Nome do Equipamento   Qtd. 	lvalor unitário (E(S)  Valor total (R$) 

Foco Etc ltor Arobulatonal   700,00 , 

Característico  Písca -  Espedfcaçâo 

ILUMINAÇAO 	- LED 	 - 

HASTE 
- 

FLEXIVEL 

Especificação Técnica  

Rubti* 
- 

Nome do_Equipamento 	Qtd. 	Valor unitario  

Escada com 2 degraus 	 1 300,00 300,00 

Característ i ca Física 	 Espec ficação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO 	 AÇO INOXIDÁVEL  
..... 

Especificação Técnica 

NbmeoEqúpamelltO  g_JaorunitárioR$ Valor total (R$) 

CroparaTransporte de Materiais (diversos) j J_ 1.350,00 1 3 0 1 00 

CâácteristicRi Eis ca Especificação 

TIPO - CUBA/ MIN 200 L/POLIPROPILENO 

Especificação Técnica  

N me do Eq ipamento  Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

S0hnça_AntrppométiicaAduflo - 1 1500,00 - 1.5p0,00 
r~O

OE  EspecificaçaoTecnica 

- Valor 
 

característica Físic a   Especificçao  

MATERIAL DE CONFECÇÃO 	
-: AINOXIbÁVEL  

Especificação Técnica  

Ambientef Lavanderia-Rouparia  

- Nome 	Equ ipamento Qtd. TJr  unitário ij[jair 	1flIji 
Armário  Arm 

 

700,00 t . i±29,00  - 
_Sarector isticorrísica -  Especificação 

DIMENSOESJ PRpTELr-tRAS 
ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 

MATERIAL DE CONFECÇÃO 	- AÇO  

CAPACIDADE POR PRArELFIRA 50 KG   

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento  - Qtd. Valor unitário (R$)  Valor otal (R$) 

Estante 2 370,00 740,00 

Característ cc Eis ca Especificaça  

CAPACIDADE) PRATELEIRAS -- MIM. 100KG/OS PRATELEIRAS  

REFORÇO_________ -  --  POSSUI  

Especi f icação Técnica 

Nome de Equipamento 	 . jVa lor  unitário cR  Valor _total (E(S) 

L vedara de Roupas   1 L 	1. sôo, 00 1.500,00 

CAPACIDADE 	' DE1OA1SItG  

Especificação Técnica  

o Equipamento  
llortt 

Característica Física Espenficação 

CAPAdIDAbF/PRAnLErnAS   MIM. 100KG/OS PRATELEIRAS 
--.- 

htlp://www.fns2.sudegov.brJtafwcb/equip rnento/eqp mpriniir.asp?processorBl7gll 



06/0Bi2Q8 	 Fundo Nacional de Saúde Mnistério da Saúde , Governo Federal 

htp //vww úis2 audG govbr!fifwt h/tquipanienoJecipjmpriniw asp'?processoSl7ql1 	 /')!) 

'REFORÇ O 	 IPOSSUI  
Especificação Técnica 	 Rubilica 

Ambiente: Sala de Acolhimento  

N_m 	o Equipamento _____ 	_____ _____________ Qtd. Valor unitário (R$)  Valor total (R$) 

Ecngrnomanômetro Infantil . 	1 100,00 100,00 

Caracter ística Física  Especificação  

MATERIAL DE CONFECÇÃO  TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELÓRO  
Especificação _Técnica 

Nome o qwpamento 	 . Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Ar Condicionado  1 2400,00 2.4b0,00 

Ca ac erpticd Física  Especificação 

CAPACIDADE 	 . 9,000 A 12000 ETUs 

TIPO SPLIT 

FUNCAO   - QUENTE E FRIO  

Especificação Técnica 

Nome  o quiamn .Lnitário,íRsivator 

Balança Antropornétuca infantil . 1.000,0  

Caractewsticá Físico - 	 - Especificação 

MODO DE OPERAÇAO  DIGITAL  

Especificação Técnica  
.. 

Nome dei Equipamento   
Balanç 	Antropornetica baia Obesos 1 .000,00 	1b00,00 

Ca racteríst i ca  Física   Especificíâo 

MODO DE OPERAÇÃO  -  DIGITAL  
Especificação Técnica  

Nome do Equipamento   Qtd 	'  unitário 	Valor total (R$) 

E fiqmornanometro Obeso -  200,2L 	200 , 00 

caracter ística  Pisica  Especificação  

MATERiAL DE ÇONFECÇAO  TECIDO EM ALGODÃO  

BRAÇADEIRA/ FECHO - 	- 	-. VELCRO  - 
Especif i caçã o Técnica 

- 

me d 	q 	ni o 	uipaeritçs 

Esql anometro Adulto  

. ...  
 ,9_Jlor unitário (R$yrtotal(R$) 

2_at_enstica
'
Físico  - Especificação 	_____________________________ 

MATERIAL _iiE__CONFECÇW 	
. TEcDO.EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO  

EspecificaçãoTécnica 

Nome do Equipamento  Qtd u nitário (R$) Valor total IR$1 
,J ±9992J.,.,,± 000  

BRAÇOS 	 . 
NÃO POssU 

MATFRIAL DE CONFECCAO ESTOFADO 	 _____________ 

Nome _o __Equipamento 	 ~itc1. 	v lor unitário (P.$) Valor total (R$) 

Balde 	pedal   	ij - 	120_ ooj_1 	12000 

Característica Física 	Especif i cação  

MATERIAL DE CONF-FCÇAO/CAI'AC DADE 	1POLIPROPILENO/1.'i 301 ATÉ 49L 

Especificação Técnica  
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Nome 4o Equipamento   Qtd - Válor unitário (R$) Valor teta! (R$) 

Cadeira   3  

Ca racterística Física  Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO   AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS 
 

NA0 POSSUI 	 4 r 
BRAÇÔS  MAO POSSUI: 	 . - 

REGULAGEM DE ALTURA 

I POLIPROPILENO 

NÃO POSSUI  

ASSENTO/ ENCOSTO %j Rubflca.6 

Especificação Técnica 	 . 

Ai bente. Consultorio Indiferenciado  

Nome do Equipamento  Qtd. Valor unitário(R$) Valor total (R$) 

BAitopométrica Infantil . 	 3 . 	- 1.000,00 3.Q00,0O 

Ca actenstca Fisica - Especificação 	- 

MODO DE ÔPERAÇÂO  DIGITAL  

Especificação Técnica 

do EquipantiT 	- jíZJ  Valor un i tár io jR$ValortaI(R$) 

Fçtetos ápio fl0,2J_ 00 
Característica Fís ica  Especificação  

AUSCUITAP)Of   AÇO INOXIDÁVEL  

TIPO   DUPLO 	 - 

Especificação Técnica  

N_me do 4 quipamentc    Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Ar CoildIcidiiadÕ  - .. 	 3 - 2400,00 	700,00 

aractei'sticàFisica 	 . .............. Especificação  

CAPACIDADE -  9.000 A 12.000 STUs 

TIPO - SPLIT  

QUENTE E FR,  10  

Especificação Técnica 	- 	 - 

- Nome do Equipamento - Qt& 1 ~ Valor unitário (R$) IValor total (R$) 
Mesa de Escritório -- 360,00j9990 

Característica Física 	 . Especificação  

MAÇEIiAL OE&1rECÇAO -- - MADEIRA! MPP/ MDF/ SIMILAR - 	 -- 

COMPOSÏÇAO  SIMPLES  

GAV AS - 	 .  02  

Especificação Técnica  

NmedÓEqu;parnentø 	QUE Valor unitário (R$)  Valor total (R$) 

Escada com 2 degraus 	 : 3 300,00 9Ó0,00 

aracteittica Física 	Especificação  

MATERIAL DE_CONFECÇÃO 	
. 	 AÇO INOXIDÁVEL  

Especificação Técnica  

N me do Equipamento 	- 9_Jylor  unitário  (R$){  Va lor  total (R$) 

J_ t'O,ouJ_ 51000 

Cara terística Písica  
_ 

Especificação 

TIPO  DUPLO 
e- 

 AUSCULTADOR   AÇO INOXIDAVEL 

Especificação Técnica  

Nome do Equipamento 
- 

 Qtd 	aior unitária j  Valor  totaíR$ 

M sa d Myo . . 3 	 7509J_ 2250,00 

CaracteirísOçA Física  Especificaço  

MATERIA!   AÇO INOXIDÁVEL 

- 	 - 	
Especificação Técnica 	-- 	 - 

httpi/wwwfhs2.saude.gov.br/faMeb/equiparnentc /ectøJrnprirnir.asp?processcP8l  7911 
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Nome do Equipamento 	- 
Detector Fetal  

Qtd. 	_Jvalor unitário (R$) 

LI. 	 800,00 j 

Valor total (M) 
2.400,00 

Ca actenat ca Pís ca  Especificação  

TIPO PORTÁTIL 

TECNOLOGIA DIGITAL. 

Especificação Técnica 

Nome _oEquipamento Valor unitaruo(R$) Valor total, _(R$) 

Mesa de _Exames .  

Qtd____ 

3 _1,350,00 

_ 
_4.05000 

Característica Física  

ACES_ORlO(S) 

 Especificação 	 _ 
SUPORTE PARA PAPEL  

POSIÇÃO DO__  LEITO -.--..  MÓVEL  

MATERIAL _D CONFECÇÃO  AÇO INOXIDÁVEL  

Espeoficaçao Técnica 	 .. 

W0 1 

Nome '_, Equipamme 	 . 	unitária (M)_  Valor tota$) -- 

Biombo 
1 	

fl. 	soo,do _1.500,00 

a 	c etistica Física   Especificação  

MATERIAL DE_CONFECÇAO  - AÇO ! FERRO PINTADO 

ROOIZIOS POSSUI 

TAMANHO   TRIPLO  

Especificação _Técnica  

Nome do Èqwpamento Valor _unitário jijT' oialÇR$ 

Esflgrnornan6r%etro Obe o .3 200,00 	 600,00 - 	. Car ctei4stià Física -- 	- 	- Especificação  

MATERIAL DECONFECÇÃO  TECIDOEMALGODÃO 

BRAÇDEIRA!_FECHO  VELCRO 

Especificação Técnica 

Nomç do Equipamento Qtd. Ivalo, unitário (li total (R$) 

Efigmomahôrnetro Infantil   J 13000 3d0 ' 00 

caràâeríàtíca Física Especificaâo  

MATERIAL _DE_CÓNFECÇÃO 	 . TECIDO EM ALGODÃO  

BRAÇAOEIRA/_FECHO 	 . VELCRO  

EspecificaçãoTecnica  - 
Nome _ do_Equipamento Qtd dorunitario 	jjj  Valor total (R$) 

Estadsometro_____ - 3702 270_00 

CaraçteristicFisicá EALUMINIO MATFR_ALDECÔNFECÇAO/ ESCALAMINIMA  ! 6a 2ú cm 

Especificação_Técnica  

Nome _oEqwpameito  25J  
iL.____ 

Valor unitário jj Valor wtai_(R$) 

Caracteristica Fis ca  

TIPO  

Especificação Técnica  

NrnedoEq!ípamento  Qtd 	,Jaiorunitário (Ft$) 1 Valor total _(R$)  

400,00 	L200,00 

IL.UMINAÇAO. -- ILUMINAÇAO.DIRE1A/HALOGENA - XENON 	.. 
A10ESPECULOSREUTILIZAVEIS 

Nome do Equipamento   Qtd 	"1Vir  un,tarici (R$)  Valor to 	1 (R$) 

naAntrornic%dufto 	 . r___ 

1/) 

http:/Iwwwfnsz.saude.gov.bdtalweblequip rnen&j;eqirnpriniir.asp?processo-8l79l1 
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rÇteristiCa Física  	J5f5cificaçâo 

M0000EÔPERAÇAO 	JDIGITAL J . 	 RubtlCa 

Especificação Técnica 

Nome 40 Equipamento   Qtd - Valor unitário (R$)  Valor total (R$) 

Mesa GineColóDca  .! 	3 1700,00 5i0,00 

C 	ac erístiç 	Física Especificação 

GABINETE CM PORTAS E GAVETAS 	 . NÃO POSSUI' -  

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

POSIÇÃO IDO LEITO   MÓVEL  

Especificação Técnica 

Nome pEqwpam;to 	- Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Armário J_ 70000 - 2.100,00 

Caract ristica Física - 	 - Especificação 

DIMEN OES/ PRATO LIRA. 
ALTURA DL 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 

MATEaIAL ÔE CONFECÇÃO  AÇO  

CAPAcIPAUF POR PRATELEIRA 50 1<0  

Especificação Técnica 

Nom!u1pawieflo 	 . L_. 	QtcL Valor unitário ($) Valor total (R$) 

Gilcosímetro 	 . 	3 80,00 240,00 

Característica Física 	Especificação  

ACESSÓRIO(S) 	 TIRAS, LANCETAS 	LANCETADOR 
- 	-------- - 

Especificação _Técnica  

No 	e do Equipamento - -  . Qt& Valor unitário (R$) Valor totat(R$) 

Ntgatd COPIO . . 	3 800,00 2.400,00 

.8 	eris ia Fisica _________________________ Especificação 

TIPO 	 .. LÂMPADA Á1ORESCESJtE/ 2 CORPOS 

Especificação _Técnica  

NoaiedqEqipamento   unitário unutao (R$)  V alor tota' (R$) 

De 	6pio  matosc  . 	 J_L600 ,00  7J3O0,O0 

Caracteritca Fís 

 

Especificação  

AUMENtO 	 1 ________________ lox  
LED 

Especificação Técnica  
. 

.......

.-.--- 

Qtd 	7vaior - unitario (R$) Valer totí (R$) 

Bistu 	Eltnco (ate 150 W) - 1 - j 	 7 400,00 7 400,00 

Ca at eristIc 	Fusica  Espei 'ficação  

POTÊNCIA  ME 100W  

ALARMES  - POSSUI  

FUNÇAO BIpOLAR   POSSUI  

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento  Qtd. 	IValor unitário (R$) Valor total, (R$) 

COIPOSCQIMO   25,000,00 ~1 25 000 00 

Característica Física EspecEspecificação  

AUMENTO VARIAVa  

BRAÇOS   NÃO POSSUI  

CÂMERA/ MONITOR  £9!?1&LXØ POSSUI 

Especificação _Técnica  

Nome o Éq    QtdflVaoruiitario (R$) Vai r total 	$)  

Computador Portátil (Notebook) 3 io',00,00 

Ca cc 	Vstica Física  Especificaão 

Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde .:iGoveino Federal 
ti 	1ç\ 
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ia 
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ESPEcIFIcAR ___ 	

Especificação Técnica 

PECIrICAÇÁO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEÇOM . 
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE 15 OU AMD Aio OU SIMILAR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELO 	 - 
DF ROTAÇPSO 7 200 RPM' UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) 
GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MODULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ O) 
SUPERIOR; TLA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAI, WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TÈCLADÕ DEVERÁ 
CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA INCLUSIVE Ç E ACENTOS; NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO 
PADRÃO ABNT2, MO[JSF -VOUrHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE OPTICC) COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE 
ROLAGEM (5CROLL) INTERFACES DE REDE 10110011000 CONECTOR R)-45 FEMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 ['aO (64 BflS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 
(SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATIVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0f 3.0, 01 (UMA) HDMI 
OU DISPLAY PORt' E 01 (UMA) VGA LEITOR DE CARTAO; WEBCAM FULL MD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO 
TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM 
USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. - 
Nome do Equipamento 	 . -- Qtd Valor 	01 ário (R$)  Valor tottt(R$) 

Suporte de Soro 3 380,00 i.iiü,00 

Ca ac eristica Fisica Especificação 

MATER AL DE CONFECÇÃO  AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  

Especificação Técnica  

__-- 

Nome do Equipamento  

Ofta[rnoscópiç 	 - — 
Qtd. 	Valor unitário (1$)  

 750,00 

Valor total (R$) 

2.370,00 

Característica Física  Especificação 

BATERIA CONVENCIONAL  

COMPOSIÇÃO  MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES  

Especificação _Técnica  

F me doEqujpamSito 	 . Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Criocauténo  —  1 3,300,00 3.300,00 

aracter otica Física Especificação 

QUANTIDADE DE PONTEIRAS DF 6 A 9 PONTEIRAS - 
TIPO D GÁS  NITROGENIO ,  

Especificação Técnica 

N me do gqtiipan-ieuto 

 

Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Arrndrio Vitrine   1.500,00 1 4,51J0,00 

Caract,erestioa Física 	 , Especificação 	 _________________ 

MATERIAL DE CONFECÇÃO  AÇO /FERRÓPINTADO  

LATERAIS DE VIDRO  POSSL'I   

02 PORTAS 	 1< 
Especificação _Técnica 

me dó Equ_pameno - Qtd__  Valor unitário (R$) Valortotal_ (R$) 

Foco _RefletorAmbul4o aI ---- 3 __700,00 

_ 
_' , 2100,00 

Ca act ristiá Física 

_ 
Especificação  

ILUMINAÇAO LED 

HASTE FLEXÍVEL 

Especificação 	étnica  

Am ien e ConsuItáno Odpntolol,uco 	 _____ 

Nome do Equipamento 	Qtd 	Valor unitário 	j!4!alor!2tl (R$) 

Arn,lgamadorOdofltc1óWo  1 0,09j_90,00 

cara 	rSica Física   — Especificação  

TIPO 	 — CAPSULAR  

MODO DE OPERAÇÃO  DIGITAL 

Especificação Técnica  

Norna,do,1Équip,amento 	 Qtd. 	 unit rio (R$) Valor total (R$) 

530,00 	 530,00 

Car?ctersticflSicit 

MATERIAl DE CDNFECCAO AÇO / FERRO PINTADO 

httpIlwww.fnsZ.saude.90v.brJfaf\ ebbequiparnento1eqpJmprinJr.asp?procesSOBlYSl1 	 - 	7. 16121 
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ENCOSTO 	 T7IITT_______ 
REGULAGEM DE ALTURA  

Especificação Técnica  

No___e_do_Equipamento _________ 	__________________ Qtd 	Valor unitário (R$)  Valor total (R$) 

ArOuk_do__OØontolóico - .5 	 700,00 _______ 3.51)0,00 

Característica Física Especificação 

DISTANCIA INTERCONDILAR  AJUSTÁVEL 

GULA CONDÍL CA E ANGULODE BENNET AJUSTÁVEL 

Especificação Técnica 

Nome _o_Equ_pamento  Qtd. Valor unitário (R$) Valor totalÁR$) 

Autoclave_Horizontalde Mesa (ate 75 litros)  1 r 	3.800,00 3.800,00 

C racterísca Física Especificação  

CÂMARA DEESTERIUZACÃO   AÇOINOXIDÁVEL 

MODO _0__OP_RAÇÃO/CAPACIDADE!  ACESÔRIOS DIGITAL)_ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI  

Especificação Técnica 

Nome _doquIpamen o   Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

P.Condicionado  2-400,00 2 400,00 

cara cterstica Física  Especificaço  

CAPACIDADE  9.000A12.000ETUs 

TIPO - 	 - - SPLT  

FUNÇAO  QUENTEEFRIO  

EspecificaçãoTécnca 

edo_Equipamento   Qtd ai 	itárioí!1Ealer totat (R$) 

Cdeira_Odritalogica Completa (equipo! sugador/ refletor) ,j,[ 18 . 0ó0. 9aL 18000 , 00  

C 	at ei stlta Física  Especificação  

COMANDO DA DA CADEIRA  PEDAL  

CABECEIRA :. .:,, -  —  _ARTICULADA 

RFFLE1OR -  MULTIFO(AL(MAIS DE UMA INTENSIDADE) 	- 

TIPO CART ÔU ACOPLADO 
- - - 

UNIDADE AUXILIAR - 	-,  01 SUGADOR  

CUBA 	 - - PORCELANA/CERÂMICA 	- 

SERINGA1RIPUCE 	— POSSUI  

PEÇA RETA POSSUI  

CONTRA ÂNGULO POSSUI  

MICRO NO COR   POSSUI  

CANETA DE ROTAÇÃO _____  POSSUI  

lERMINAIS   NO MÍNIMO 3 

Especificação Técnica 	 - 

Nome do equipamerto - QtcL' Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa Auxfliar  

Cara ç eVstica Fisica Especifcação 

RODÍZIOS   POSSUÍ 	- 

DIII NSDS MIN./ MAl CONVr  k ÇAO - 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica  

me dAEqu!pamet*o -Nem , Qt4. 	IIValor unitário (R$) Valor total (R$) 

DestOador48 Âãua  JLJ_ 1.600,00 1.600,00 

característica Física Especificação  

LAPACIDADII -- -- ATÉ 5 LTTROS/IIGRA  

EspecificaçãoTécnica  

-__ 	 - 
NerrE 	o flquipanli 	 _____ 	 TTIQtd. 	Valor unitário (R$) V lor tota (R$) 

Bior nipo 	urnbifero  	 1 	 6.300,00 	6.300,00 

Cor c 	tstica Pisca 	 - - 	Espec <ica4Ao  

4? 

c 
( 

hi p //www fns2 saude vov Or/faf#eb/eq$Jipameíko ec _imprir ir asp?processo_817&ll 	 ' 	17121 
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n 

n 

-. 	- 	- 	- 
ESTRUTURA 

, 	 -- 
AÇO OU ALUMINIO 

ES PESSURA ,  

TIPO 	 ICURvo 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento  Q d Valor unitário (R.$)  Valor total (R$) 

Ultrassorn ÕdantológiLn 1 - 3000,00 1 300000 

Carcterstica Física Especificação  

JATO DE BICAR BONATO INTEGRADO POSSUI 

CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI 

MODO DE ÔPERAÇÁO  DIGITAL 

Especificação Técnica 

No  1  me do Équjpamento   Qtd 	Valor unitár'o (R$)  Valor total (P,$) 

Apa elho de RMo X - Odntolóqico- ________________________ ______ 	,jJ, 	6000,00 6.000,00 

caractedstica Física -   EspeciVeao 

INSTALAÇÃO   COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL 

MODO DE_OPEP/ÇÂO  DIGITAL 

TENSÀO _____________________ MINIMO7MA 

Especificação Técnica 

 — me__tIoEquipamento — Valor un_tá_lo Valor total_(R$) 

Compressor 	ntçl Odoôgko 

Q_d___  

1 __1900,00 _1 _900,00 

caracten' tiS -  Física  Especifica ção  

(A ACIDADERESERVA1 ORlO / POTÊNCIA ./CONSUMO 30A39L/1 A_1,SMP/6A?PÉS 

ISENTODE__ÓLEO SIM  

Especificação Técnica 

Nomedo _Equ ipamento   QtcL Valorunitár_o (11$) Valor total (R$) 

Borhba cia Vó?uo até 21-IP/CV   1 2900,00 2900 1 00 

-- 
Especifiáo 

POTÊNCIA/ VÁCUO  0,5HP/456 tnmHg  

Especificação Técnica  

N_me__o_Equipamento  _Jyalor unitário(R$flfrtotl(R$) 

Cab<a _p4ra__Qeslnfecçaode Limas Endodoaticas ______ 

Cai-_cterstiá__Físka -  Especificação 

CAPACIDADE  ATE 9 LIMAS:  

Especificação Técnica 

o_e_rIo_Equipamento - 

Jato d 	Bicarbonato  ,j suü,00j_oo,00 

racteristiça_Fisi a  Especificação  

BAS__PAIA fSTABILIDADE/F1LTRODb AR COM DRENAGEM INÃOPOSSUÏ/ NÃO POSSUI 

Espec'ficaçãoTécnica  

Équipaniento ______________ Qtcl Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

FotopolrrrleilizciclordeRa,nas — 	 - 1 ____________ 800,00 800,00 

TIPO _____________ LED,SEM FIO SEMRADIÔMETRO 
- 	 — 

Especif cação Técnica 

Anob,leritei USboratá io Tecaico  

N me do _Equipamento  Qtd. un itário (R$) Valor tota (R$) 

ArCqq4iti9nadØ ______________________ - - -- J_,, 2400,00 .400,00 

Ca acteísticá Física  Especificçao  
_- 
CAPACIDADE   - 9.000A12,000BTlJ 

TIPO SPU'I 

FUNÇAO  

http //wwWffls2 saçÁ4e 	ovbr4afweb'eqiÀipamentoiPc p 
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Especificação Técnica 	—__ -----r 	.; 

Nome do Equipamento 	 . QS. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Baiaqt 

Característica Física 

— 	1 	 500,00 	 500 00 

Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇAO 	 -- AÇO INOXIDAVEL 	
# UN ,UP4 % 

REGULAGEM DE ALTURA POSSUI 
 

RODÍZIOS  POSSUI 	 f 	_____ — 

ASSENTO GIRATÓRIO 

Especificaç$o Técnica 	 Rubrica 

Nome do Equipamento — Qtd. 	.T'faior.unitário (R$) Valor total. () 

Câmara para Conservação de hemoderivados/ Imune/ Termolábeis 1 13.700,00 13.700,00 

Ca acterlst ca Física Especificação 

FEPEcIFICAR — — SIM 	— 

Especificação Técnica  

Capacidade, interne de LO litros e corri gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para 
eviwr processos tio corrosão, com reve tbnento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno 
co i truido totalmente em aço inox e com duas gavetas ou prateleiras. Deve possuir iluminação interna, isolamento térmico em 
poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante e vedação através de perfil magnético. 
Refrigeração através de 	omprt ssor hermjtico com circulação de gás ecológico isento de CF(- e degelo automático com 
vaporacão do condensado Painel contra manuseio inadvertido. Com  alarmes de temperatura abaixo de 20C, temperatura alta 

atima de SOC, falta de erri'qio elétrica e porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o huzzer. Faixa de trabalho de 200 e 
8°C 	Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através, de conversor 12 volts (de) para 110/220 volts (ac), mantendo 
todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio )  corri autonomia para até 48 horas, Discador automático que 
realiza ligaçoes via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de 
gerenciamentg que emite relatórios e gráficos de performance do equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140x 60x 65 
(cm) e tensão de acorde wm a entidade solicitante. 

Nem e do Equipaniento .............. 
 Qtd Valor unitário (R$) Valor total  

Banqueta 1 500,00 500,00 

Característica Fí.çfra Especificação 

MATERIAL DE CONFECt,ÃO   AÇO INOXIDÁVEL  

RFGULAG M ÓE ALTURA POSSUI  

RODÍZIOS 	' POSSUI  

ASSENTO GIRATÓRIO 

Especificação Técnica  

Nome do Equipamento 

Cadeira 

 Qtd. 	Jïalor_unitário _u$jj  Valor  total ($) 

90,00 	 90,00 
— 

Ca 	ctebst a F sica 	 . Especificaçãà 

 AÇO / FERRO PINTADO  

ATE  'AL 

P 
ROOIZIOS  NÃO POSSUI  

BRAÇaS 	 . NÃOPOSSÜL:,  

REGULAGEM DE ALTURA 	. NÃO POSSUI  
— 

ASSE 	PcOS1O POLIPROPIL ENO -- 	— 

Especificação Técnica  

Nome do Equipamento 

Centrífuga Laboratorial 

 Qtd. .. :ItValorunitário 

1 	 4.000, 00 

Valor total (R$) 

4.000,00 

Carpc erístuS Físi a 	 , Especificação  
— 

1IPO PARA TUBOSl'4íN. 04 AMOSTRAS 

TECNOLOGIA  DIGITAL.  

Especificação Técnica 

Nome do qu paniento 

Fsp ctrofotôm?tro 	 . 

 Qtd 	Jr 

. 	 jj_ 

unitariojJaiortotal (R$) 

8.000,00 j,,,,,,_ 8.0Õ0,00 

Ca açter'stica física  Especificação 

SIM 	 __- 

Especificação Técnica 	 ____ 

F pcc-trofotpmero dijital rrutrnprocessado pa i analises gerais com no mirlumo quatro cscak 	fotométrica' 	transmitancia 
b orbancia, concentiaco e fator Possun largura da faixa espectral de 4 rim, índucaçãódígftí em tela LED gráfico, feixe de luz 

vi',,Vel atrave 	da larnpada de un4.Áenlo sistema otico de feixe unico grade de difraçeo 1 '0.) linhas / mm, detector tipo fotodiodo 

de silício com precusaolotométrka no -1-0,5 / T, faixa de Transmutância de 0% a 125,0'oT rde Absorbâncla de O a 2,0 Abs, faixa 

htjp: /Mww,fns2.ap e, gov,brlfnfwgb/eojipameriro)aqp,Jmpríni ir. asp?pfocas5o 817911 	 . 	
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de Concetttraçao de O a 1999C (Da 1999 fl Cumprimento de anca 315  a 1000nm com preciseo melhor do que ± 2 nanornetros, 
reprodutibilidade do compriiaento de onda * 1 nanometro. Compartimento de amostra para quatro cubetas de 10 mm. Porta de 

ida de dados USS Deve acompanha 4 	ubetas em vidro com 10 mm de caminho ótico. 

:z ert ° 

alor unitário (R$)IValcr total (R$) 

Característica Física  Específicaçá 

MATERIAL 06 CONFCCÇAO/CAPACIDADE 	 J!9EoPILEN0/0E _ 301- ATÉ 491- 

Espec_ficação_Técnica  

Nome cio Equipamento - 
A mário Vitrine  - ___ j__ 1 50000 7' 
Característica Física   Especificação  

MATERIAL PE CONFECÇAO AÇO! FERRO PINTADO 	 ls 	— 
LATERAIS IDE VIDRO - 	 - POSSUI  

02 PORTAS 

Especificação Técnica  

Nome p q ipamentc  Qtd. Valo unitário (R$)  Valor total (11$) 

Mirro scopio Laborato ai Básico -  1 3 800,00 3.8CO 3 00 

característica Pisica Especificaçáo  - 
TIPO - — 	-- . 

 BINOCULAR  

OCULAR   10 X E 16X  

OBJETIVAS -.- 05  

CONDENSAPOR KOEHLItR PossuI  
LED  

Especificação Técnica 

No 	e do Equipamento total (11$) 

8 nbo-Maria -   1 [29,09J 1 200,00 

E PECI ICAR SIM  

Específicaçáo Técnica  _ - 
Capacidade,páraí 60 tubas ou 'a otrior: Cuba em aço inox, Capacidade ,  de 71- ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; 
Estrutura externa em aço inoy, ou aço f ' 	o pintado, Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para 
tuhd$ de er1$io; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho entre j F°C e 58°C, com precisão de mais ou menos  
0,7 graus,cels iu   

_ 
Nome o Equipamento  

Cam 	omum (ndo hospitalar)  

Qt_d 

 jj_ 

JïrunitáriojjJiortotal (R$) 

600,001 	9.600,00 

Característica Física Especificação  

TIPO/,  MATERIAL DE 	ONFE (,AOJ ACESSÓRIOS SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO   

Especificação Técnica 	 - 

6 EqWpament, - 	. 	- 
'f ntitarlcr de Teto! Parede 

 Qtd. 	7Valor unitário (R$) — 
200,00 

Valortotal (R$) 

200,00 

a acta isbca Fisic  Especlficaço  

COMPOSIÇAO - 	- 	--  03 PAS 	 - 
TIPO - 	- TETO 

Especificação Técnica 

_ 
n- e 4oquiparnerto - Qtd. 	J,!f!o 

- 
unitárj$)Vaor total(R$) 

V 'rltiladqr de Teto! Parede   ±L. J9900 800,00 

CaracterísticaFísica  Especificação  

COr4POS!CÃO —  03 PÁS  

-- - --. .- - TETO   . 
Especificação Técnica 

Nome, 00 Equipamentc — — Qtd. 	Tioi' unitário ($) IValor total (Fl$) 

Ar, Condicionado   ._..___.,LE._ 	2.400,00 	9 edü,OO 

característica Física Especificação  
-- LI 

http://www.1+is2saudeçjovb /faiweh'eq 'oarnuri'c,e oimprinirasp?processoal79il 

 

2 T 



06(08/2018 	 . 	 Fundo Nacional de Saúde 	nistério da Saúde Governo Federal 

CAPACIDADE 	 - 	 9.000 A 12.000 BTUs 

Tipo 	 - 	 SPLIT 

- 	
-- QUENTE EFE10  

Qtd,Tot4il 	 Valor Total(R$) 

257 	 460_535,00 

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS . 

	

QTD.TOTAL 	_VALOR TOTAL (R$) 

460 535,00 

DADOS flPICÁrUOS 	 . 

BANCO  

00 L 	1 1 bANCO DO BRASIL S.A.  

AGENCIA NOME 	 . 

040142 JACARA 	 . 	 . 

C,UILHOIJ,230_CENTRO CEP:68690000  



da parts, 

viços 
o dos Serwi!o 
,s ta CoMd?bi: uwc. UMA NOVA M 

rã do representante legal 
o licitante 

() 

(41 Jj 
MunicTpio 33 Atará  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 21110112018 

A. 
Prefeitura Municipal de Acará 
Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor: 

Tendo examinado o Edital, nós, a firma (nome da empresa) 	-, CNP.I r 
com sede à 	 , apresentamos a presente pro 

para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

Os bens e/ou serviços do objeto licitado ofertados atende integralmente aos:,requisitos  
constantes na especificação do Anexo 1 deste edital: 

bi Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento iteçj(: 
das obrigações decorrentes da licitação, de acordo com os lotes do Anexo II deste edital; 

c) Até a formalizaç 
observado as cond 

cO Demais especific 

-orma de Pagam' 
- Condição dos Sei 

Prazo de Execuç 
'alidade da Propi 

LDados bancários' 

V' 	 PREFUTURA DE .gø 

CacARA 
'DOS ODIISIROIS000M0000A+MST6IO. 



n 

MunicTpio d5 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOMARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO!PRC CURAÇÁO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°24110112018 

A (nome da empresa) 	____________ CNPJ n.° 	com sede ; 
neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificaçiu 

completa - nome, RG CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), peópresenW 
instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procuradór/Representante(es), o Sénhor(e) 
(nome, RQ, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) ampk 
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Acara, para praticar os atos ner,essarios para  
representar a outorgante na licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL (RP' Ik 

211101/2018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda poderes 
especiais para desistir de recursos, in pjqp ppesqag qge vqj negociç preços 
demais condições ,, confessar, transigir, 	 dWWSrdosg6èber e Oct 

quitação, M, endqppinda, su apleceruJS 	 i cç 	 resçøe iguais 



ossuirido ainda, qi 	 E 9fl Rg 

5 
Travessa Sao José n°. 126 - Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP €9690-000 

MWitério JD 

asss0 70 

fll:) 

MunicTpio 86 Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DÔÍ.A cARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°211101/2018 

A (nome da empresa) 	CNPJ n,0 - 	 , com seca r 
neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificaç' 

completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)_ 
interessada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo admlnistrativL 
acima indicado, que visa futura Contratação de Empresa especializada para aquisição de O 1 
(uma) embarcação tipo unidade básica de saúde fluvialt itinerante equipada, mobiliada e 
com os equipamentos hospitalares para o município de Acara/PA, sob as penas da Lei, o quis  
segue 

a) Que ate a presente data inexistBR&ifrgfttSMktuDklLltaç d$ presen 
• proc,o :ljSatórip, a$*como, 	está 	d aW*Ioriedaâ$tP decarrr 
ocorf*cias posteriores EMr4t4P SIM MRi% a4 



fl 

• 	 Município  ao Atará. 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOAcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 
AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

opcnânrrsriniài jÇp%  IJ 9ilnhI9fl ° l. lR 
. 	 1 1 	 . 1 S ...... -- - 

A (nome da empresa) 	 , CNPJ n. °  	 com :sede 
neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualifica 

completa - nome, RO, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)_________ 
Interessado em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo administrati vo  

indicado que visa a futura Contratação de Empresa especializada para aquisição de O (ti 

embarcação tipo unidade básica de saúde fluvial itinerante equipada, mobiliada e com c 
equipamentos hospitalares para o município de Acara/PA, DECLARO, sob penas da Le i,  
PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISI T",foRIA DE 

Z 4U 
Local eat 

/ 	
4 

Nome e Assinatura do repr 

à~ ~ 1 "k 

Travessa São José n°.. 120.' Praça da Matriz Centro - Atara 1 Pará - CE? 68690-00 

\/4 	 PREFEITURA DE .0 

SACARA 
m4108 clsflupNDo UMANOVAIffÓIA?. 



(a 
• 	 Munk:pio Atará 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
• 

	

	 EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°21110112018 

A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° por intermédio de seu representante legal o (a 

Sr (a) 

(nome do representante legal), 	 , portador (a) da cédula 

de identidade RG n° 	 do Estado do 	 (Estado ernissoi 

do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n° DECLARA, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data e 

considerada 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 1  da Lei Complementar no 123, de 

1411212006 e suas alterações, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 30  da Lei Complementai 

n° 123, de 1411212006 e suas aiterações 

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 1  do art. 44 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do parágrafo 40,  art. 30, do referido Diploma Legal 

Local e Data 

Nome e Assinatura do representante legal 

Papel timbrado do licitante 

• 	 •• 	
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PREFEITURA MUNICIPAL DOAARA 

PODER EXECUTIVO 

ANEXO VIII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°211101/2018 

Aos 	dias do mês de 	 do ano de 2018, no Municipio de Acará, Estado do Para 
na sede da Prefetura Municipal De Acara — Para, sito a Trav São José n° 120, Bairro Centro 
cidade de Acara/Pa, por intermédio do Exma  Sra. Prefeita Municipal, nos termos da Lei n 
10.520, de 17 de Julho de 2002, publicada no D O u de 18 de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Peqãc 
Presencial (SRP) N°211101/2018, RESOLVE registrar os preços para futura Contratação 
Empresa especializada para aquisição de 01 (uma) embarcação tipo unidade básica zk 
saúde fluvial itinerante equipada, mobiliada e com os equipamentos hospitalares para o 
município de Acara/PA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta 
foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado 

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Os preços 

 

para fornecimento combustiveis automotores para PREFEITURA MUNICPA 
DE ACARÁ/SEGRETARIAS MUNICIPAIS E/OU FUNDOS MUNIGIPÃ!S são: 

..------Ï 	 — 	rQTD 	j(; V ,  Fim 

-- 

1. Razão Social; 
2. CNPJ n°; 
3. Endereço; 
4 Telefone e endereço eletrônico; 
5. Nome do representante legal. 

CLÁUSULA SEGUNDA -, DO PREÇO 

2 1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços,  
praticados no mercado ou de tato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao órgão gerenciador proíioier as negociações junto aos fornecedores observadas as 
disposições contidas na a'n a d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

2.2. Quando o preço regis ado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgâo ger nciador convocará os fornecedores para negociarem a redução c¼  s 
preços ao valores pratiçad s pelo mercado. 

• 	-H 	 i 
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MuniJ$o" o Atará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

22.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelc' 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

2.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

2.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

2.3.1. Liberar o fornecedor dq 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 

2.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação 

2.3.3. Não havendo êxito nas negociações o órgão gerenciador deverá proceder á revogação 
da ata de registro de preços adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1 O presente termo de registro de preços tem validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da 
data de sua assinatura. 

3.2 O fornecedor comoromete-se a resoeitar os orazos de entrecta constantes do Edital. 

CLÁUSULA QUARTA  

3.1. 	 r ç Dentro da validade &a 1 	Isto àé 	g, o Wàe 	i a 	a ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento eqçuvalente (Nota  
de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

3.2. A: adju.dicàtária terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Teimo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital 

3.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração 

3À A Licitante vencedora devera OBRIGATORIAMENTE, assinar o contrato através do 
certificado digital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

Travessa São José r' 0 . 120- Praço da Matriz  centro — Acará 1 Pará -GEP 68$90-00 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

5.1 O registro poder-' ser cancelado, garantida a previa defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

a) pela Prefeitura municipal de Acará/PA, quando: 

a . 1) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou na ata de registro de preços; 

a.2) o fornecedo r , iniustffcadamente, deixar de firmar o contrato acima mencionado; 

a.3) o fornecedor der causa à iescisáo administrativa do contrato, por um dos motivos elencados 
no artigo 78 da Lei Federai ri. 0  8.666/93; 

a.4) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

a.5) razões de interes se públ ico ,  devidamente fundamentadas, na forma do artigo 78. inciso XII, 
da Lei Federal n.n 8.666193 assim o determinarem; 

b) pelo fornecedor ,  quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do Instrumento Convocatória. 

5.2 O cancelamento será precedido de processo administrativo, devendo a decisão final ser 
fundamentada. 

àáCi~X C-1 
5.3 Qualquer comunicação decorrente do pedido de cancelamento será feita por escrito. 

5.4 A solicitação do thrnecedor ,  para cancelamento do registro de preço não o desobriga do 
fornecimento do objeto licitada até a decisão final, a qual deverá ser prolatada no prazo de até 
30 (trinta) dias, facultada á Adninistração a aplicação das penalidades previstas rio Instrumento 
Convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 

6.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ACARA/PÁ, com 
exclusão, de qua l quer outro por mais privilegiado que seja 

Acará/PA, em .—  1201 8. 

PREFEITURA MUNICIPAL DÉ7Çdii4JPTk 
CNPJ N° 05.196.54810001-72 

FORNECEDOR 
CNPJN°  

TESTEMUNHAS:
2 - 	 * 

pREFeTURA DE 

SACARA 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE o 
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Av. Governador 
Fernando Guilhon 5/no,  inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 11.750.869/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA 
OLIVEIRA E SILVA e, de outro lado a firma 	 ., inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 

_________ 	estabelecida 	 doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato represeútada pelo Sr.(a) 	 , portador da Cédula de 
Identidade n° SSP/_ e CPF (MF) n° _,têm entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n° _________ e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e 
da Lei n° 8.666/9.3, mediante as cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJflO 

1 O presente Contrato tem como objeto Contratação de Empresa especializada para aquisição de 01 (uma) 
embarcação tipo unidade básica de saúde fluvial itinerante equipada, mobiliada e com os equipamentos hospitalares 
para o município de Acara/PA 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1 O valor deste contrato, de R$ 	 ( 	 ) 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão  e na Clausula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando a Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento 

CLÁUSULA: L TERCEIITL4A - DO AMPARO LEGAL 

1 A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n° 	realizado com ffindamento na 
Lei n° 10.52O, de Li de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais no-mas vigentes 

CLÁUSULA QUARTA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 A execução .deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ao pelas clausulas contratuais ,ç pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os prmncipios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal 

CLAUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1 O prazo de vigêficia deste Contrato será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro incluir o ultimo 

. 	 ... 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

• 	 YLJ?4110 MUNICIPAL DE SAUUE . 	 . 	. 	 3 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 Caberá ao CONTRATANTE 

11 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos 

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato, 

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA, 

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos, 

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
Almoxarifado 

1 6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, 

1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso 

CLAUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1 Caberá a CONTRA LADA 

1 1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como 

a) salarios, 
b) seguros de acidentes, 
e) taxas, impostos e contribuições, 
d)mdenizaçõe, 
e)vales-refeição; 
f) vales-transporte, e 
g)outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo 

1.2 manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer 
vinvulo empregaticio com o orgão, 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do 

1.4,- iepeuar a', normas L procedimentos de controle e acesso as dependências do CONTRATANTE, 

1.5 - respomier )cks CL.no!- causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACAMA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 -À 
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,i 
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decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;. 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto, 

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecinento, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após õ recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 

1.8 - efetui a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas do iccebimentd da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, .por escrito, qualquer anormalidade de 
aráter utuente c prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

gaçao de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
ondições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n° 

VÁ •- DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

caberá, a. inda: 

responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
hista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não 

empregatície com o CONTRATANTE; 

assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica & audente'. de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido cm de pendêtwii do CONTRATANTE;.: 

1.3, -  assumir todos os encargos de possível demanda tr4balhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do produto originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 -  av,umjr ainda, responsabilidade pelos encargos fiscais .. comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato. 

2. A inadiinpl3ncia da LONTRA 1ADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem Poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 

CLÁUS(YLt NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

TVSAOJO%T \ l'O 	 ($ 
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expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato, 

1,2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver previa 
autorização da Administração do CONTRATANTE, e 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato 

CLAUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 ate contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informações pertmentes a essa 
atribuição 

2. As decisões.providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes 

3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o periodo de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário 

CLUASUL4 DÉCIMA PRIMEIRA DA ATESTAÇÃO 

1 A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLAUSULA DÉÔMA SEGUNDA - DA DESPESA 

1. A despesa com o fornecimento ao produto de que trata o objeto, esta a cargo da dotação orçamentaria 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO PAGAMENTO 

1, A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 
contados da apresentação dos documentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocopia autenticada 

reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
as condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas 

podem deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a muitas ou indenizações 
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devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato 

5. Nenhuni pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito a alteração dos preços, ou de compensação fmartceira por atraso de pagamento 

6 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 pelo CONTRATANTE, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte 

EM=IxNxVI? 

Onde: 

= Encargos moratórios, 
= Número de 4jas entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

VP Valor da parcela a ser paga. 
índice de compensação financeira =  0,0001644, assim apurado: 

1=(TX) 

365 

I=(6!l00) 

365 

I=0,0O0l6 

TX = Percentual &a taxa anual = 60W. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
—.posteriormente. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTER.AÇÂO DO CONTRATO 

1. Este Contraio poderá ser alterado rios casof previstos no art. 65 da lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
,\dministração do CONI RATANfl. com  a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁ1 SULA DÉCIMA QUINTA .00 AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, . valor inicial atualizado deste Contrato poderá sei 
aumentado ou suprimido até o limite de 25"o (vinte e cinco por cento), coformc disposto no artigo 65, parágrafo s 
e 2. da Le i no 8.66693. 

2. A CONTRATAD -\ fica obrigada 9. aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
Iiicreni necessários, até o llflhitL ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUI)E 

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contratantes 

CLAUSULA D$CIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

1 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumpnmento dos prazos e demais obrigações 
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as 
seguintes aitqõe: 

1. 1 - advertência; 

1..iujt4.de  10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
ho prazo dp 15 (qiunze) dias corridos, contado da comunicação oficial, 

1.3 - multa de 05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitação ou a Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1 7 e 1 8 da Clausula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial, 

1.4 - muita de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a solicitação ou a Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da ,C Setima dcste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial, 

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento ,:de  contratar com a Administração do do 
(a) FUNDO M",, CIPAI DF S XI.. DI ,por ate 2 (dois) anos 

2. Ficar mipLdIçl de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantido o 
lireito fli \ o da cjtaco L da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que 
seja promovida a reabhiação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

2.1.- . çpSciar o retardamento da execução do objeto deste Contrato, 

2.21  não mantiver a proposta, injustificadamente, 

2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

2.4 - fizer declaração falsa; 

25 -  cometer fraude fiscal;  

2,6 -  faLhar ou fraudar na execução do Contrato; 

17- nau celebrar O contrato; 
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2.8- deixar de entregai documentação exigida no certame; 

2. 9- apresentar documentação falsa 

3 Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedoies do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da 
Lei n. 0  8.666/91 3 . :   

4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA fican isenta 
das penalidades mencionadas 

,1—115.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA .- DA RESCISÃO 

1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, coifomç disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 
8.666/93.  

2 A rescisão do Contrato poderá ser 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do 	 nos casos enumerados 
nos inciso s 1 a XII e XV1 do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da lu nação, desde que haja 
conveniençia para a Âdmini'.fração do CONTRATANTE, 

2.3—  judiçial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

3 A rescisão adxnirnstittiwt ou amigável devera ser precedida de autorização escuta e fundamentada da autoridade 
competente.  

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa 

CLAUSULA DECIMA OITAVA ,  DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA 

1 Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n° - 	, cuja realização decorre da autorização do Sr(a) 
AMANI)A OLIVEIRA E SILVA,t da proposta da CONTRATADA 

CLAUSULA DECIMA NONA - »o FORO 
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1 As questões decorrernes da CCCUÇãO deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

ACARÁ - PA,emde 
	

de 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA(0) 

TESTEMUNHAS: 
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