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1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,
representada pelo Centro de Serviços Compartilhados de Saúde (CSC-Saúde), torna
pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço,
no modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, visando a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos, com alocação exclusiva de mão de obra, nos
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°.
14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de
julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções
Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de
junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de
julho 2016, aplicando-se subsidiariamente,a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho
de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante e inseparável  para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
no Boletim Interno do CSC-Saúde  n° 38 de 20 de setembro de  2021.

1.1.1. A sessão de pregão terá início no dia 30 de dezembro de
2021, às 09:00 horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso
e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de
Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na
documentação relativa ao certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços contínuos, com alocação exclusiva de
mão de obra, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste
edital e seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

3.1. O s pedidos de esclarecimentos e os registros de
impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no site
http://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail
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licitasaude@pmmg.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar à Seção de Licitação e Compras do Centro
de Serviços Compartilhados de Saúde da PMMG a indisponibilidade do
sistema

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser
mais alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá
um e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para
“concluída”.
3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por
escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as
solicitações de retirada do Edital.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam
e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.

4.1.1. O interessado optante pelo Simples Nacional poderá participar
desta licitação, desde que observe as seguintes regras:
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4.1.1.1. Não poderá utilizar os benefícios concedidos pela legislação
em sua composição de preços, uma vez que a contratação de serviços
mediante disponibilização de mão de obra com dedicação exclusiva
gera a exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos do art.17,
XII, da Lei Complementar nº 123/2006;

4.1.1.1.1. Não se aplica a ressalva contida no §1º do art.17, da
Lei Complementar nº 123/2006, pois o objeto da atual
contratação não é exclusivo de limpeza e conservação;

4.1.1.2. A contratada optante pelo Simples deverá comunicar
formalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil a assinatura do
contrato, ficando sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a
contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão dos
arts. 17, XII, 30, II e §1º, e 31, II da LC nº 123/2006, devendo
apresentar à Seção de Contratos do CSC-Saúde o comprovante de
entrega do comunicado, em até 10 (dez) dias de seu recebimento pela
Receita Federal;
4.1.1.3. Na hipótese de a Contratada não efetuar a comunicação
no prazo legal assinalado acima, a Seção de Contratos do CSC-Saúde,
em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a
comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que a
exclusão seja efetuada de ofício, nos termos do inciso I, do art. 29, da
LC nº 123/2006.
4.1.1.4. O licitante que estiver credenciado no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF, do Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não
esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006, poderá usufruir dos benefícios da
citada lei.
4.1.1.5. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá
ser observado o disposto no item 4.7.1 deste edital.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de
junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006;
4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;
4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;    
4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
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Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9°
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.

4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que,
para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a
formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da
Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá
anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes
declarações constantes do anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;
4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
4.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-
se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o
representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
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capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo
de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios
listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação

6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação
de habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload,
separadamente em campos próprios.

6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os
documentos de habilitação deverão, preferencialmente, ser assinados
eletronicamente.

6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o
Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas
Gerais, de acesso gratuito, disponível em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação
à utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser
encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da
assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis,
admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis
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de apuração civil, penal e administrativa.
6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos
documentos de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão
Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

6.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha..
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. Nos termos do Acórdão n. 1.211/2021 – TCU – Plenário, o pregoeiro,
durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear
eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada
em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”;
17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019.
6.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.
6.7. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.11. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II -
Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total lote.
7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência;
7.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os

PADRÃO - Edital Pregão de Serviço PMMG/DS/CSC-Saúde/Licitação 39693846         SEI 1250.01.0006690/2021-28 / pg. 7

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Pregao/Novo_decreto/Manual_Preg%C3%A3o_Eletr%C3%B4nico_-_vis%C3%A3o_FORNECEDOR__E_CIDAD%C3%83O_vfinal.pdf


quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários do itens envolvidos em cada lote do presente
certame.
7.3.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a
vírgula.

7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão
informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os
valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.

7.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas
enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao
preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta
SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução
conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento
dos preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a
partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1
e 7.4.2.
7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opção por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor,
deverá enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a
negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores
finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta,
além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não
exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as
especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada
lote.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
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vedada a identificação do fornecedor.
8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.8. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
8.9. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

8.9.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas
acima, poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

8.10. Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará
os lances conforme sua vantajosidade.

8.10.1. Na ausência de lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
8.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.17. Do empate ficto 

8.17.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
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empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
8.17.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

8.17.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o
direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.17.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

8.18. Do empate real
8.18.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
8.18.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços
prestados:

8.18.2.1. no país;
8.18.2.2. por empresas brasileiras;
8.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.18.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

8.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.
8.21. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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8.21.1. O critério de julgamento será o de menor preço por lote,
apurado de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.21.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.

8.21.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas
neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou
apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente
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.

8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a
sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.21.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.21.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
serviço ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

8.21.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.21.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.
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8.21.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
8.21.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
global nem dos unitários.
8.21.10. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser
realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser
preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo
deste Edital.
8.21.11. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação
de Preços:

8.21.11.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições
contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho
que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não
trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade;
8.21.11.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições
contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho
que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública;
8.21.11.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com
treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais
parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU
nº 2.746/2015 - Plenário);
8.21.11.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver
justificativa, na proposta, que indique, claramente e por meio de
memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a
comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por
outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº
64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);
8.21.11.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
(Súmula TCU nº 254/2010);
8.21.11.6. A inclusão na proposta de item de custo vedado não
acarretará a desclassificação do licitante, devendo o pregoeiro
determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha,
adotando, se for o caso, as providências do art. 47, caput, do Decreto
n.º 10.024, de 2019.

9. DA PROVA DE CONCEITO
9.1. Não haverá prova de conceito no presente certame.

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b)CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
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10.1.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

10.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.1.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua inabilitação.

10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.3.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam
entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser
solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação
atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será
exigida se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo VII - Modelos de
Declarações.
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10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à
Administração Pública.

10.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
10.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda -CNPJ;
10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

10.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

10.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
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do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses.
10.9.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

10.9.2.1. O Balanço Patrimonial poderá ser atualizado até a data da
apresentação da proposta, devendo ser utilizado o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas ou outro indicador que o venha substituir, mediante
apresentação, junto à documentação, de memorial de cálculo assinado
pelo contador da empresa.
10.9.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro
devem apresentar Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial
levantado, conforme o caso.
10.9.2.3. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço
Patrimonial (abertura e encerramento) e demonstrações contábeis
apresentados em uma das seguintes formas, conforme exigível para a
empresa:

10.9.2.3.1. publicados em Diário Oficial;
10.9.2.3.2. publicados em jornal de grande circulação;
10.9.2.3.3. por cópia autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou no órgão de registro equivalente;
10.9.2.3.4. por cópia do livro Diário, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento;
10.9.2.3.5. na forma de escrituração contábil digital (ECD), pelo
relatório gerado pelo SPED e recibo de entrega de livro digital na
Receita Federal.

10.9.2.4. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) apresentados deverão conter assinatura do
representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso
apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do
veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do  
contador e do número do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade, CRC, são indispensáveis.
10.9.2.5. A composição da boa situação financeira da empresa será
verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser
entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem
os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um) extraídos das seguintes
fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante
10.9.3. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um
dos índices mencionados no subitem anterior, valor maior ou igual ao valor
do índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a
existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do
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valor estimado da contratação.
10.9.3.1. Para fins do cumprimento do item 10.9.3, o valor estimado
da contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta
do fornecedor.

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Comprovações de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível com as características e quantidades do objeto da
licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto
deste certame, com indicação do fornecimento, qualidade do serviço, do
atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

10.10.2. Os atestados deverão conter:
10.10.2.1. Nome empresarial, dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável
pela veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.

10.10.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as atividades;

10.10.3.1. Os documentos exigidos para qualificação técnica específica
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do
respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de
sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de
habilitação;
10.10.3.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova;
10.10.3.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
necessários para verificação, o licitante será inabilitado;
10.10.3.4. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do fornecedor;
10.10.3.5. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os
documentos deverão estar no nome da filial exceto aqueles documentos
que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.

10.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.11.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a
validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

10.11.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

10.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados
no momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal
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de Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.

10.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
verificação de informações e o fornecimento de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o
licitante será inabilitado.

10.11.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do fornecedor.

10.11.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.11.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
da matriz;
10.11.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

10.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
10.11.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir da divulgação da análise dos documentos de habilitação do
licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art.
6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

10.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
10.11.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico
e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote em referência.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
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mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-
mail licitasaude@pmmg.mg.gov.br, e identificados com os dados da
empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote),
observados os prazos previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo VIII -
Minuta de Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG.

14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua 
cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
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SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar
em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br
14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no
SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha),
tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão
passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições
de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art.
48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
Compras - http://www.compras.mg.gov.br/.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
serviço ora ajustados.

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
16.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
16.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência
contratual.
16.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

16.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
16.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
16.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e
16.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.
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16.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em
conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.
16.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
16.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
16.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.
16.9. Será considerada extinta a garantia:

16.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
16.9.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

17.  DO PAGAMENTO
17.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do
Estado de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais participantes, o
pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita,
mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
17.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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18.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002
e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;
18.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
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processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.

 
NEWTON ARLEM ELEUTÉRIO, MAJOR PM

ORDENADOR DE DESPESAS DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE
SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 17/12/2021, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Michelle de Medeiros,
Assessora Jurídica, em 17/12/2021, às 13:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39693846 e o código CRC 2CF7141C.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 39693846
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº I - Termo de Referência/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 

DATA ÓRGÃO SOLICITANTE NÚMERO DA UNIDADE DE COMPRAS

02/08/2021 CSC-SAÚDE 1255302

 
RESPONSÁVEL

PELA SOLICITAÇÃO UNIDADE

Carlos Renato
Inácio de Miranda,
Cap PM
Ramal para contato:
3071-5385

SEÇÃO DE
MANUTENÇÃO

PREDIAL

 
1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
contínuos, com alocação exclusiva de mão de obra, a serem prestados nas
dependências internas e externas das Unidades apoiadas pelo Centro de
Serviços Compartilhados de Saúde (CSC-Saúde), incluindo o fornecimento de
materiais, produtos, máquinas e equipamentos, conforme condições, exigências,
quantidades e qualidades estabelecidas neste instrumento.
1.2. Este certame é composto pelos seguintes lotes:
 

LOTE 01

ITEM QUANTIDADE PROFISSIONAIS/FUNÇÕES CARGA
HORÁRIA

01 02 Contador 40h
02 01 Tecnólogo em meio ambiente 40h
03 01 Técnico em Segurança do Trabalho 40h
04 01 Engenheiro de Segurança do Trabalho 40h

 
LOTE 02

ITEM QUANTIDADE PROFISSIONAIS/FUNÇÕES CARGA
HORÁRIA

01 01 Engenheiro Eletricista 40h

02 03 Técnicos em manutenção e reparação de
equipamentos biomédicos 40h

03 02 Operador Eletromecânico 40h
 

LOTE 03

ITEM QUANTIDADE PROFISSIONAIS/FUNÇÕES CARGA
HORÁRIA

01 01 Ajudante de eletricista 44h
02 01 Engenheiro Civil 40h
03 02 Técnico Mecânico 12X36
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04 02 Técnico de manutenção Industrial 12X36
05 07 Auxiliar de Manutenção Predial 44h
06 04 Oficial de Manutenção Predial 44h
07 01 Marceneiro 44h
08 01 Serralheiro 44h
09 02 Bombeiro hidráulico 12X36
10 02 Eletricista 12X36
11 01 Estofador de móveis 44 h
12 01 Técnico de edificações 44h

13 03 Ajudante de carga e descarga de
mercadorias 44h

14 01 Engenheiro Mecânico 40h

 
1.3. Integram este instrumento, independentemente de transcrição, o
seguinte documento:

1.3.1. Anexo de Edital III - UNIFORMES, EPI, EPC E EQUIPAMENTOS
(39592838)

1.4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.4.1. DO PERFIL E DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS:

 Contador CBO 2522-10
Requisitos

para
ocupação do

cargo:

- Formação superior completa em Ciências Contábeis e registro atualizado no CRC. Comprovação de
experiência de seis meses.

Atribuições /
atividades:

-Assessoria e consultoria na elaboração de termo de referência e editais do CSC-Saúde no que diz
respeito a planilha de composição de custos dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra,
bem como as exigências contábeis fiscais
 e trabalhistas;
Fiscalização administrativa dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra(que é o
acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos contratos de prestação de serviços
quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como, quanto às providências
tempestivas nos casos de inadimplemento), com apuração do faturamento mensal mediante
conferências das planilhas de composição de custos individuais;
-Conferência e parecer técnico das planilhas de custos constantes nos processos licitatórios, análise e
conferência da qualificação econômico-financeira das empresas participantes dos processos
licitatórios por meio da análise do balanço patrimonial, índices contábeis exigíveis na legislação
vigente;
-Cálculo e parecer técnico na elaboração dos apostilamentos e termos aditivos no que diz repeito aos
reajustes de preços, repactuações e revisões do CSC-Saúde;
Apuração e conferência dos retroativos das planilhas de custos dos contratos com dedicação
exclusiva de mão de obra;
-Assessoria contábil, fiscal/tributária e trabalhista dos contratos de serviços do CSC-Saúde;
Parecer técnico de atualização monetária referente a multas e cálculos para a instalação dos
processos administrativos punitivos(PAP).
 
- Conhecimento amplo em toda rotina fiscal e contábil, elaboração e conferência das planilhas dos
diversos contratos das terceirizadas com análise de custos, impostos e tributos.
- Elaboração e conferência de cálculos de termos aditivos, relatórios, planilhas, fornecendo subsídios
para análise gerencial e tomada de decisão.
-Conferir e dar parecer para pagamento, em notas fiscais, tanto de materiais, quanto de serviço,
com relação à alíquotas, impostos e retenções. Dar subsídio à Autoridade Competente, antes da
homologação dos diversos processos licitatórios, emitindo o devido parecer técnico sempre que
necessário.
- Manter-se atualizado quanto a Legislação Tributária e Contábil a fim de garantir que as atividades
executadas estejam de acordo com a Legislação vigente, e realizar outras atividades inerentes à
necessidade da Contratante, relacionadas a ciências contábeis e suas aplicações.

 Tecnólogo em meio ambiente (CBO 2140-10)

Requisitos
para

ocupação do
cargo:

- Certificado de Conclusão ou Diploma, devidamente registrado, de curso superior tecnológico ou
bacharelado em Gestão Ambiental, reconhecido pelo Ministério da Educação.
- Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe.
- Comprovação de no mínimo 6 (seis) meses de tempo de serviço ou experiência profissional em
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
 
- Realizar a gestão dos resíduos de serviços de saúde do HPM. Atuar como membro da Comissão do
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do HPM.
- Auxiliar na revisão/elaboração do PGRSS do HPM.
- Auxiliar na revisão/elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) relacionados ao
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Atribuições /
atividades:

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- Acompanhar coletas internas e externas resíduos de serviços de saúde, com emissão de Manifesto
de Transporte de Resíduos (MTR).
- Confeccionar materiais e ministrar treinamentos, relacionados ao gerenciamento dos resíduos de
serviços de saúde, aos colaboradores do HPM e CSC-Saúde.
- Fiscalizar Abrigos de Resíduos, lixeiras, coletores de papéis e serviços terceirizados incluídos no
PGRSS do HPM, com emissão de relatórios.
- Elaborar anualmente relatório de indicadores do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde,
com base nos dados do ano anterior, e submetê-lo à apreciação dos órgãos ambientais.
- Realizar visitas técnicas a empresas contratadas e Unidades de Saúde, com emissão de relatórios.
- Participar de eventos externos à Unidade, relacionados à gestão de resíduos.
- Auxiliar na confecção de documentos de processos licitatórios para contratação de empresas que
coletam, transportam, tratam e destinam os resíduos de serviços de saúde. Realizar a gestão
ambiental do HPM.
- Auxiliar na revisão técnica dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços, relacionados
às questões ambientais.
- Promover educação ambiental continuada. Monitorar o consumo de água e energia elétrica do HPM.
- Acompanhar coletas e analisar laudos de análises de qualidade de água para consumo humano, nas
Unidades de Saúde apoiadas pelo CSC-Saúde.
- Auxiliar no processo de regularização do HPM e no cumprimento de condicionantes e exigências
ambientais.
- Acompanhar coletas e analisar laudos de análises de efluentes, conforme contrato PRECEND do
HPM.
- Contactar e acompanhar vistorias da Prefeitura de Belo Horizonte para intervenções em espécies
arbóreas.
- Prestar consultoria ambiental a outros setores do HPM.
- Buscar constantemente atualizações da legislação pertinente.
- Participar da programação e desenvolvimento de eventos internos do HPM.
- Elaborar pareceres técnicos para recebimento de notas fiscais.

 Técnico em Segurança do Trabalho CBO 3516-05
Requisitos

para
ocupação do

cargo:

- Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em Segurança do Trabalho. Ou
então, curso de nível médio acrescido de certificado de conclusão ou diploma de curso de Supervisor
de Segurança do Trabalho, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Ministério do Trabalho e
Emprego. Comprovação de experiência de seis meses.

Atribuições /
atividades:

- Executar e participar de estudos, avaliações e inspeções das condições de trabalho, quanto aos
aspectos de segurança e de treinamentos teórico e prático sobre segurança, visando manter os
trabalhadores informados e treinados sobre os riscos, normas e procedimentos aplicáveis.
- Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de
trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização;
- Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e
neutralização;
- Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;
- Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados,
adequando-os estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma
planificação, beneficiando o trabalhador;
- Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho
nos ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus
resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a
serem seguidos;
- Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar
outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança
e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e
do trabalho;
- Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação, reforma, arranjos
físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho,
inclusive por terceiros;
- Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados
estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de
divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador;
- Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e
didáticos e outros materiais considerados indispensáveis de acordo com a legislação vigente, dentro
das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;
- Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos
resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida e
ainda orientando as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos
de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação
de serviço;
- Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas
científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou
redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente,
para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores;
- Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
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trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas
regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual;
- Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelo recursos humanos, fornecendo-lhes
resultados de levantamento técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de
medidas de prevenção a nível de pessoal;
- Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubre, perigosas e penosas
existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação
ou neutralização dos mesmos;
- Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e
a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;
- Participar de seminários, treinamento, congressos e cursos visando o intercâmbio e o
aperfeiçoamento profissional.

 Engenheiro em Segurança do Trabalho CBO 2149-15

Requisitos
para

ocupação do
cargo:

- Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior em engenharia ou arquitetura reconhecidos pelo Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos Estaduais de Educação. Possuir especialização em Engenharia de Segurança do trabalho e
Registro no respectivo Conselho de Classe. Outras formações na área de Segurança do Trabalho
serão aceitas, desde que acompanhadas de certidão emitida pelo respectivo Conselho de Classe,
atestando a posse de todas as atribuições profissionais de Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Conhecimento em legislações da área da saúde, higiene ocupacional , normas técnicas do corpo de
bombeiro e implantação de projeto de combate a incêndio.
Comprovação de experiência de seis meses.

Atribuições /
Atividades:

- Acompanhar, participar e executar atividades relacionadas aos programas de capacitação,
educação e conscientização, visando ao cumprimento da legislação, normas e procedimentos
aplicáveis às questões de segurança relacionadas às diversas atividades da Companhia, e à
elaboração e revisão de planos de emergência, combate a incêndio e demais planos pertinentes a
área de Segurança.
- Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do
Trabalho;
- Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com
vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, higiene do trabalho,
ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento;
- Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos; 
- Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de
controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais
como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando
as atividades, operações e locais insalubres e perigosos;
- Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas
e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custo;
- Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela sua
observância;
- Assessorar na elaboração de projetos de obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de
vista da Engenharia de Segurança;
- Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando
dispositivos de segurança;
- Assessorar na elaboração de projetos de proteção contra incêndios, coordenar atividades de
combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes;
- Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho, delimitando áreas
de periculosidade;
- Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de segurança,
inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade
e eficiência;
- Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja
manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos,
acompanhando o controle do recebimento e da expedição;
- Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a
instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento;
- Orientar o treinamento específico de Segurança do Trabalho e assessorar a elaboração de
programas de treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do Trabalho;
- Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança,
quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir;
- Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos
decorrentes desses exercícios;
- Propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da
natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do
trabalho;
- Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus representantes, as
condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas que eliminam ou atenuam estes
riscos e que deverão ser tomadas.

 Engenheiro eletricista CBO 2143-05

Requisitos:

- Possuir graduação em engenharia elétrica, com pós-graduação em Engenharia Clínica em instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, com comprovação através da apresentação do Certificado
de conclusão do Curso / Diploma;
- Possuir registro atualizado junto a entidade profissional competente, com apresentação de
comprovante de regularidade emitido pelo órgão responsável;
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- Possuir preferencialmente experiência na manutenção de equipamentos de CTI e Bloco Cirúrgico;

Atribuições /
Atividades:

- Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Manutenção dos equipamentos médico-hospitalares
do HPM;
- Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição de equipamentos médico-hospitalares e
laboratoriais e odontológicos;
- Subsidiar tecnicamente o processo de contratação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos;
- Acompanhar o recebimento e distribuição de equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e
odontológicos entregues no CSC-Saúde, bem como as instalações nas suas unidades;
- Acompanhar a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos realizados por empresas contratadas pelo CSC-
Saúde;
- Promover e apoiar programas de capacitação de recursos humanos na operação e manutenção dos
equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos, nas unidades apoiadas pelo CSC-
Saúde;
- Coordenar a política de avaliação e incorporação de novas tecnologias em saúde, no que se refere
aos equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos;
- Subsidiar tecnicamente a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia no que se refere à
instalação de equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos nas unidades apoiadas
pelo CSC-Saúde;
- Atualizar permanentemente o inventário de equipamentos médico-hospitalares para que haja
controle patrimonial e garantia da segurança da política de aquisição de novos equipamentos e
política de manutenção;
- Elaborar, aprovar e implementar o plano de manutenção preventiva de acordo com a criticidade de
cada equipamento para prolongar sua vida útil e garantir a disponibilidade do mesmo para a
assistência;
- Assessorar a elaboração de contratos de equipamentos especiais pela criticidade destes
equipamentos, garantindo que estejam disponíveis;
- Elaborar, aprovar e implementar o plano de manutenção corretiva de acordo com a criticidade de
cada equipamento para garantir a disponibilidade destes equipamentos para a assistência;
- Criar um catálogo de equipamentos padronizados para agilizar o processo de compra, facilitar a
gestão da incorporação tecnológica e reduzir custos.
- Emitir pareceres Técnicos em Processos de Licitação para aquisição de equipamentos médico-
hospitalares;
- Elaborar relatórios Técnicos e de Pareceres Técnicos sobre Segurança Elétrica e
- Desempenho de equipamentos médico-hospitalares;
- Executar outras tarefas correlatas.
- Acompanhar a manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores de energia elétrica, Quadro
Geral de baixa Tensão (QGBT) e Quadro de Transferência (QT);
- Acompanhar e elaborar projetos de circuitos elétricos;
- Acompanhar e elaborar projetos em Subestações de Energia elétrica;
- Acompanhar serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações elétricas e orientar
eletricistas;
- Acompanhar serviços de manutenção preventiva e corretiva em subestação de energia elétrica;
- Auxiliar a Seção de Manutenção Predial em demandas na área de Engenharia Elétrica.
- Auxiliar no recebimento de materiais de serviços; 
- Avaliar e acompanhar projetos de iluminação interna e externa; 
- Conhecer Normas Técnicas relacionadas à engenharia elétrica e hospitalar;
-
Elaborar e analisar projetos de instalações elétricas existentes para a sua manutenção e/ou reforma; 
- Elaborar planilhas com especificações para a aquisição de materiais elétricos; 
- Elaborar projeto para a correção de fator de potência e instalação de banco de capacitores; 
- Especificar equipamentos e materiais elétricos para aquisição em processos de licitação;
- Participar em Comissão de Conservação de Energia; 
- Dar parecer técnico em processos de licitações; 
- Realizar estudos de consumo de demanda e análises de tarifas de energia elétrica;

 Técnicos em manutenção e reparação de equipamentos biomédicos CBO 9153

Requisitos
para

ocupação do
cargo:

- Possuir formação em técnico em Eletrônica ou técnico em Equipamentos Biomédicos em instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, com comprovação através da apresentação do Certificado
de conclusão do Curso / Diploma;
- Possuir registro profissional ativo junto ao Conselho de Classe Profissional correspondente, com
comprovação de regularidade através da emissão de certidão comprobatória pelo órgão responsável;
- Por se tratar de serviço que possui alto grau de complexidade e exige mão de obra especializada e
específica, o profissional deve possuir no mínimo seis meses de experiência na manutenção de
equipamentos dentro do ambiente hospitalar, tais como: ventiladores pulmonares, aparelhos de
anestesia, cardioversores, monitores multiparâmetros, bisturis eletrônicos e oxímetros, comprovada
através de registro na carteira ou contrato de trabalho;
- Experiência em aferição/calibração de Oxímetros, Cardioversores, Monitores Multiparâmetros,
Bisturis Eletrônicos e Esfigmomanômetros.

Atribuições /

- Executar a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médico-hospitalares no âmbito
das unidades apoiadas pelo CSC-Saúde;
- Executar a manutenção corretiva nos equipamentos eletrônicos pertencentes ao HPM e/ou CSC-
Saúde;
- Calibrar e ajustar os equipamentos médico-hospitalares;
- Auxiliar no treinamento de pessoal para a manutenção e operação dos equipamentos médico-
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Atribuições /
Atividades: hospitalares;

- Auxiliar no controle da localização dos equipamentos médico-hospitalares e seus componentes;
- Elaborar Relatórios Técnicos sobre serviços executados na manutenção de equipamentos médico-
hospitalares e equipamentos eletrônicos;
- Auxiliar na execução dos projetos de informatização, na aquisição e incorporação de novas
tecnologias relacionadas aos equipamentos médico- hospitalares;
- Executar outras tarefas correlatas.

 Operador Eletromecânico CBO 9541-25

Requisitos
para

ocupação do
cargo:

- Possuir formação técnica em eletromecânica em instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação, com comprovação através da apresentação do Certificado de conclusão do Curso /
Diploma;
- Possuir registro profissional ativo junto ao Conselho de Classe Profissional correspondente, com
comprovação de regularidade através da emissão de certidão comprobatória pelo órgão responsável;
- Devida a particularidade de cada equipamento, comprovação de experiência de no mínimo seis
meses em manutenção de equipamentos de infraestrutura hospitalar dentro do ambiente hospitalar,
tais como: camas elétricas e mecânicas, mesas cirúrgicas, macas, rede de vácuo, compressores,
rede de gases, inspeção em tanque criogênico e acompanhamento de serviços de manutenção em
elevadores;
- Ser certificado na Norma Regulamentadora n.10 e possuir experiência na execução de manobras
em subestação de energia elétrica;
- Possuir experiência na inspeção e manobras em Grupo Motor-geradores de energia elétrica.

Atribuições /
Atividades:

- Executar as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos eletromecânicos de
infraestrutura hospitalar;
- Executar a regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos de controle de fluídos pertinentes a
rede gases distribuídas nos diversos pontos do hospital;
- Assessorar na especificação, compra, alienação e utilização de equipamentos eletromecânicos
utilizados no hospital;
- Executar a inspeção diária na rede de gases medicinais e no gerador de energia elétrica do hospital;
- Manutenir e inspecionar diariamente as instalações industriais de bombeamento de fluídos (bomba
de vácuo);
- Auxiliar na elaboração de lista de padronização de materiais eletromecânicos;
- Acompanhar a manutenção dos elevadores e do Grupo Motor–Gerador de Energia Elétrica de
emergência e subestação de energia elétrica;
- Elaborar Relatórios Técnicos sobre serviços executados;
Acompanhar a entrega do fornecimento de oxigênio líquido, cilindros de gases medicinais, realizar a
conferência das notas fiscais, realizar a distribuição dos cilindros em todas as clínicas do HPM, bem
como a manutenção preventiva e corretiva nas postos de parede de gases medicinais, manutenção
e conferência dos alarmes, desentupimento de redes de vácuo, conferência diária do funcionamento
do sistema de gases hospitalares, conferência diária dos sistemas de reserva e emergência de gases
medicinais e realizar as anotações nos livros dos equipamentos.
- Executar outras tarefas correlatas.

Do Adicional
de

sobreaviso

- Será pago um valor a mais para essa função equivalente a 1/3 do salário base, para que o
funcionário permaneça de sobreaviso nos períodos noturnos em dias úteis, além de finais de semana
e feriados. Sendo que, este valor será pago de forma intercalada entre os funcionários, de acordo
com escala prévia, nunca podendo ser pago para dois funcionários da mesma função no mesmo
mês.

 Ajudante de Eletricista CBO 7156-15
Dos

Requisitos:
- Ensino médio completo, conhecimento técnico em elétrica de baixa tensão, com experiência na
função. Cursos atualizados de NR10 e NR 35.

Atribuições /
Atividades:

- Operação e manutenção em equipamentos elétricos;
- Auxilio na manutenção de equipamentos mecânicos e de refrigeração;
- Montagem ou reforma de sistemas elétricos, painéis e outros comandos;
- Orientar os usuários sobre as condições de funcionamento e operação dos equipamentos elétricos;
- Prestar auxílio ao eletricista de manutenção na realização de tarefas;
- Manter a limpeza no local de trabalho;
- Limpeza e conservação de alimentadores, circuitos e quadros distribuidores de circuitos da rede
elétrica existente;
- Desempenhar outras tarefas correlatas;

 Engenheiro Civil CBO 2142-05

Requisitos
para

ocupação do
cargo:

- Possuir diploma ou certificado de conclusão no curso de engenharia civil.
- Registro Profissional no CREA-MG, ou Registro Profissional no CREA e Visto no CREA-MG, quando o
Registro Profissional for de outro Estado;
- Comprovantes de tempo de serviço ou experiência profissional em acompanhamento e fiscalização
de obras de construção civil e atividades afins;
- Declaração de que possui habilidade de uso de programas de microcomputador: CAD (Desenho
Assistido por Computador), EXCEL e WORD (Planilhas eletrônicas);
- Experiência em obras civis para acompanhamento e fiscalização de projetos executivos de
arquitetura, elétrica, hidráulica e complementares;
- Acervo técnico de obras e capacidade e domínio para projetos no programa autocad ou programa
equivalente.
- Domínio em pequenos projetos de engenharia e reformas;
- Capacidade de realizar pequenos projetos na área hospitalar;
- Apresentar projetos elaborados e assinados, de sua autoria, de forma impressa e em formato
digital.
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Atribuições /
Atividades:

- Análise de projetos;
- Orçamentos de obras;
- Selecionar prestadores de serviços e fornecedores;
- Acompanhar a execução de obras;
- Supervisionar e fiscalizar obras;
- Realizar recebimento de materiais verificando a sua qualidade;
- Elaborar relatórios técnicos;
- Analisar, levantar e verificar quantitativos e custos de obras civis (fundações, estrutura, arquitetura,
elétrico/hidráulico);
- Elaborar planos de manutenção, reforma e execução de obras;
- Reforma e execução de obras;
- Proceder a vistorias técnicas;
- Verificar a aplicação da legislação e normas vigentes;
- Especificar materiais;
- Elaborar e analisar planilhas: de orçamentos, memorial descritivo, cronograma físico, e executar
outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
- Identificar, especificar, conferir amostras de materiais para compra.
- Elaborar lista de padronização de materiais.
- Confeccionar pequenos projetos de reforma e pequenos projetos na área hospitalar.

  Técnico Mecânico (CBO 3141-15)
Requisitos

para
ocupação do

cargo:

- Possuir formação técnica em Mecânica em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, com
comprovação através da apresentação do Certificado de conclusão do Curso / Diploma e
comprovação de experiência de seis meses;

Atribuições /
Atividades:

- Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de infra estrutura hospitalar, no
âmbito da instituição;
- Coleta de dados de natureza técnica;
- Manutenção preventiva e corretiva na central de ar condicionado, no sistema de ar condicionado
split e de janela dos diversos setores do CSC-SAÚDE e unidades apoiadas.
- Manutenção preventiva e corretiva nos refrigeradores, máquina de gelo, bebedouros e câmara de
medicamentos.
- Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos eletromecânicos,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
- Manutenção preventiva e corretiva na central de aquecimento da piscina da fisioterapia e no
sistema de aquecimento e solar.
- Elaborar, executar e inspecionar instalações industriais de bombeamento de fluídos (bomba de
vácuo);
- Identificar, especificar, conferir amostras de materiais para compra;
- Auxiliar na elaboração de lista de padronização de materiais;
- Executar outras tarefas correlatas.

Do Adicional
de

sobreaviso

- Será pago um valor a mais para essa função equivalente a 1/3 do salário base, para que o
funcionário permaneça de sobreaviso nos períodos noturnos em dias úteis, além de finais de semana
e feriados. Sendo que, este valor será pago de forma intercalada entre os funcionários, de acordo
com escala prévia, nunca podendo ser pago para dois funcionários da mesma função no mesmo
mês.

 Técnico em manutenção Industrial CBO 3131-20
Requisitos

para
ocupação do

cargo:

- Possuir formação técnica em Mecânica em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, com
comprovação através da apresentação do Certificado de conclusão do Curso / Diploma e
comprovação de experiência de seis meses.

Atribuições /
Atividades:

- Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de infraestrutura hospitalar, no
âmbito da instituição;
- Avaliar condições de operação em instalação dos equipamentos;
- Especificar e quantificar materiais para execução dos serviços;
- Manutenção preventiva e corretiva na central de ar condicionado, no sistema de ar condicionado
split e de janela dos diversos setores do CSC-SAÚDE e unidades apoiadas.
- Realizar cotação de preços de mercado;
- Definir atividades consultando ordem de serviço;
- Definir método de trabalho em função das condições do local e do equipamento;
- Selecionar ferramentas e instrumentos de medição;
- Selecionar e instalar materiais e componentes eletroeletrônicos e mecânicos;
- Elaborar Relatórios Técnicos sobre serviços executados na manutenção de equipamentos;
- Manutenção preventiva e corretiva nos refrigeradores, máquina de gelo, bebedouros e câmara de
medicamentos.
- Higienizar os equipamentos;
- Localizar falhas no sistema;
- Revisar condições de funcionamento de componentes eletroeletrônicos;
- Realizar inspeções, corrigir falhas, verificar equipamentos e sistemas em desacordo com o
especificado; examinar sistemas de segurança dos equipamentos, avaliar funcionamento de
componentes elétricos e eletrônicos, etc.; instalar equipamentos adequando-os às condições físicas
do local de acordo com normas técnicas; testar equipamentos após instalação ou conserto.
- Manutenção preventiva e corretiva na central de aquecimento da piscina da fisioterapia e no
sistema de aquecimento e solar.
- Executar outras tarefas correlatas
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Do Adicional
de

sobreaviso

- Será pago um valor a mais para essa função equivalente a 1/3 do salário base, para que o
funcionário permaneça de sobreaviso nos períodos noturnos em dias úteis, além de finais de semana
e feriados. Sendo que, este valor será pago de forma intercalada entre os funcionários, de acordo
com escala prévia, nunca podendo ser pago para dois funcionários da mesma função no mesmo
mês.

 Auxiliar de Manutenção Predial (CBO 5143-10)
Requisitos

para
ocupação do

cargo:

- Possuir o ensino fundamental em instituição reconhecida pelo Ministério da educação, com
comprovação através do certificado de conclusão do curso;

Atribuições /
atividades:

- Auxiliar nos serviços de manutenção hidráulica.
- Auxiliar nos serviços de carpintaria e marcenaria.
- Auxiliar nos serviços de pintura.
- Auxiliar nos serviços de alvenaria e serralheria.
- Recuperar pinturas, impermeabilizar superfícies, lavando, preparando e aplicando produtos;
- Manter equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando o local e auxiliar na instalação de
peças e componentes em equipamentos;
- Auxiliar na limpeza de coletores e saída de águas pluviais, canaletas e calhas e rede de esgoto.
Encaminhar para conserto máquinas, motores e equipamentos afins. Saber manusear ferramentas
elétricas e manuais. Buscar materiais em todos locais de serviços descritos nesse Anexo.
Transportar objetos e mobiliários de um local para outro. Executar outras tarefas correlatas.
- Trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
-Executar outras atividades correlatas sempre que necessário.

 Oficial de Manutenção Predial (CBO 5143-25)
Requisitos

para
ocupação do

cargo:

- Possuir o ensino fundamental em instituição reconhecida pelo Ministério da educação, com
comprovação através do certificado de conclusão do curso. Comprovação de experiência de seis
meses.

Atribuições /
atividades:

-Responsável pela manutenção e construção de pequenas obras desde o início ao final da obra.
Conhecer todas as etapas de construções, materiais, acabamentos e etc. Atuar na construção e
reforma da parte estrutural e acabamentos de prédios de grande, médio e pequeno porte. Receber e
checar materiais. Fazer cálculos das quantidades de materiais utilizados na construção. Realizar
serviços de alvenarias, chapisco, emboço, reboco, contrapiso, requadramento de portas e janelas,
prumo, esquadro, serviços de concretagem de pisos, lajes, pilares e vigas. Manter informados
engenheiros e responsáveis sobre o andamento das obras realizadas. Conhecimento na área de
acabamento, execução de serviços de assentamento de cerâmicas, azulejos, porcelanatos,
bancadas, pias e tanques;
-Manutenção corretiva e preventiva do prédio. Execução e reparo de telhado em fibrocimento,
cerâmico, zinco e outros. Construção de caixa de passagem e caixa de gordura e caixa pluvial.
Execução de infraestrutura, como passagem de mangueira corrugada, instalação de caixinhas e
tubos de drenagem.
- Executar atividades de preparação e pintura da área externa e interna em paredes, pisos, teto e
mobiliários. Aplicação de massa corrida. Pintura de tubulações, estruturas metálicas e madeira.
Aplicação de gesso liso em geral. Execução de Drywal e divisórias. -Revestimento interno, externo
em paredes e no teto. Execução e reparo de forro acartonato, PVC entre outros.
-Recobrir os produtos com tinta, esmalte, laca ou substâncias similares, para protegê-los ou decorá-
los, empregando pincéis, rolos ou pistolas de pulverização. Aplicação de grafiato. Pintura de máquinas
e ferragens. Reparo em rebaixamento de gesso.
-Aplicar massa de nivelamento nas alvenarias para posterior lixamento;
-Executar pinturas em geral, inclusive textura, conforme demanda;
-Recuperar e instalar forros de gesso, conforme demanda;
-Instalar estruturas em Drywall, conforme demanda;
-Acompanhar os serviços terceirizados e de obras de pintura e de estruturas em Drywall, visando
garantir a correta execução das atividades;
-Especificar materiais de instalações, para posterior solicitação destes no almoxarifado e para incluir
na lista de compras;
-Executar e preencher ordens de serviços prediais conforme demanda;
-Executar outras atividades correlatas do mesmo nível de dificuldade, quando solicitado.

 Marceneiro CBO 7711-05
Requisitos

para
ocupação do

cargo:

- Possuir o ensino fundamental em instituição reconhecida pelo Ministério da educação, com
comprovação através do certificado de conclusão do curso. Comprovação de experiência de seis
meses

Atribuições /
atividades:

- Executar atividades de manutenção corretiva e preventiva nos serviços de marcenaria. Montar e
desmontar divisórias; conserto e instalação de fechaduras; montar e desmontar móveis; confecção
de móveis e peças de madeiras.
- Realizar atividades em madeira. Construir, instalar e reparar móveis, peças decorativas, utilitários e
outras peças de madeira, como portas, j[Inserir as informações complementares, de modo a
evidenciar os elementos ou documentos técnicos indispensáveis à perfeita caracterização do objeto
licitado. Deverão conter as condições essenciais para a prestação de serviços demandada.]anelas e
objetos caso relacionarem com a área de marcenaria. Instalação de portas e janelas.
- Possuir conhecimento nas atividades não sendo necessária comprovação em carteira.
-Outras atividades correlatas sempre que necessário.

 Serralheiro CBO 7244-40
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Requisitos
para

ocupação do
cargo:

- Possuir o ensino fundamental em instituição reconhecida pelo Ministério da educação, com
comprovação através do certificado de conclusão do curso. Comprovação de experiência de seis
meses.

Atribuições /
atividades:

- Realizar cortes em tubos, alumínio e acabamentos de peças.
- Realizar corte dobra traçagem.
- Interpretar desenhos, medidas, solda, eletrodo e acetileno.
- Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricação
de esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.
- Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro
galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco.
- Executar ajustes e instalação de peças.
- Realizar medições.
- Auxiliar nos cortes e modelações de chapas e barras.
- Instalação de telhado de zinco ou similar
- Manutenção preventiva e corretiva em portas e janelas de alumínio, metalon e similares.
-Executar outras atividades correlatas sempre que necessário.

  Bombeiro Hidráulico CBO 7241-10

Dos
requisitos:

- Cópia do DIPLOMA ou CERTIFICADO DE CONCLUSÃO do ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, e
diploma e certificado de Bombeiro Hidráulico ambos expedido por escola oficial ou reconhecida, com
experiência mínima de seis meses, em assistência em manutenção preventiva e corretiva de rede
hidráulica.
- O candidato deverá apresentar Certificado/Curso de Capacitação em Manutenção de Piscina
ou experiência que o habilite.

Atribuições
profissionais:

- Realizar serviços de bombeiro em geral, analisando desenhos e esquemas hidráulicos;
- Testar canalizações, utilizando água sob pressão;
- Lavar e fazer tratamento de caixas de gordura;
- Fazer a desinfecção e a limpeza de reservatórios;
- Realizar reforma da rede hidráulica e na rede de água; Troca de coluna de água de prédios, troca de
barriletes de prédios, troca de coluna de esgoto;
- Reforma de caixas de esgoto, gordura, pluvial e de passagem;
- Instalação de caixa d'água 
- Limpeza de calhas e canaletas, caixas pluviais
- Resolver infiltrações da rede de esgoto e da água potável;
- Identificar, especificar, conferir amostras de materiais para compra;
- Auxiliar na elaboração de lista de padronização de materiais;
- Realizar limpeza, higienização e manutenção de piscina.
- Executar outras tarefas correlatas.

Do Adicional
de

sobreaviso

- Será pago um valor a mais para essa função equivalente a 1/3 do salário base, para que o
funcionário permaneça de sobreaviso nos períodos noturnos em dias úteis, além de finais de semana
e feriados. Sendo que, este valor será pago de forma intercalada entre os funcionários, de acordo
com escala prévia, nunca podendo ser pago para dois funcionários da mesma função no mesmo
mês.

 Eletricista CBO 9511-05

Dos
requisitos:

- Cópia do DIPLOMA ou CERTIFICADO DE CONCLUSÃO do ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO e
Diploma ou Certificado de Eletricista, ambos expedido por escola oficial reconhecida pelo MEC
- Comprovantes de tempo de serviço ou experiência profissional em execução de obras de
construção civil, preferencialmente, na área hospitalar;
- Experiência desejável na área hospitalar.

Atribuições
profissionais:

- Efetuar a manutenção e instalação de circuitos, comandos e quadros elétricos, efetuando
diagnóstico dos defeitos e verificando esquemas ou diagramas;
- Testar circuitos e componentes instalados, utilizando aparelhos de testes;
- Executar a manutenção preventiva e corretiva das redes elétricas, inclusive caixas e quadros
elétricos;
- Efetuar troca e instalação de lâmpadas e reatores, bem como executar reparos em fiação elétrica,
condutores, substituição de tomadas e afins;
- Discriminar materiais para realização de serviços;
- Zelar pela conservação de seus instrumentos, ferramentas e equipamentos de trabalho;
- Manter a limpeza no local de trabalho;
- Desempenhar outras tarefas afins;
- Manutenção e conservação da rede de energia existente nas edificações (exclusos todos o
Elevadores e Grupos Motor – Gerador de Energia Elétrica de emergência);
- Substituição de componentes elétricos da rede elétrica, tais como lâmpadas, reatores, conectores,
disjuntores, interruptores, etc, sempre quando constatado falha, dano ou funcionamento inadequado;
- Limpeza e conservação de alimentadores, circuitos e quadros distribuidores de circuitos da rede
elétrica existente;

Do Adicional
de

sobreaviso

- Será pago um valor a mais para essa função equivalente a 1/3 do salário base, para que o
funcionário permaneça de sobreaviso nos períodos noturnos em dias úteis, além de finais de semana
e feriados. Sendo que, este valor será pago de forma intercalada entre os funcionários, de acordo
com escala prévia, nunca podendo ser pago para dois funcionários da mesma função no mesmo
mês.

  Estofador de móveis CBO 7652-35
Dos - Possuir o ensino fundamental em instituição reconhecida pelo Ministério da educação, com
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requisitos comprovação através do certificado de conclusão do curso. Possuir curso de estofador.

Atribuições
profissionais

- Analisar as características do trabalho para determinar os tipos de materiais a ser utilizado.
- Fazer moldes, traçar linhas, reparar e trocar partes danificadas dos estofamentos e colchões,
móveis, revestimentos de interiores em tecidos, couros e outros materiais.
- Colocar, dispor e prender as molas, o enchimento e a tapeçaria dos móveis.
- Zelar pela conservação do local de trabalho.
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.

 Técnico de edificações CBO 3121-05

Dos
requisitos

- Curso Técnico em Edificações em instituição reconhecida pelo MEC, registro regular junto ao CREA-
MG, experiência comprovada de seis meses na coordenação, controle e execução de serviços de
manutenção predial em geral (pintura, revestimentos, hidráulica, elétrica, entre outros).
- Possuir experiência mínima de seis meses.

Atribuições
profissionais

- Conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade no âmbito da construção civil.
- Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas
voltadas para a construção civil;
-Supervisionar, comandar e fiscalizar os serviços de manutenção elétrica e hidráulica; manutenção de
carpintaria e marcenaria, troca de peças e reparo de pisos e assoalhos, conservação de alvenaria e
fachadas, recuperação de pinturas, impermeabilização de superfícies, montagem de equipamentos
de trabalho e segurança, inspecionando o local, manutenção predial, seguindo as normas de
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;
– Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção predial e instalações utilizadas na
construção de edificações;
- Dar assistência técnica na compra e utilização de produtos e equipamentos especializados da
construção civil;
- Auxiliar na elaboração e execução de projetos de construção civil;
- Outras atividades relacionadas à construção Civil.

 Ajudante de carga e descarga de mercadorias CBO 7832-25
Dos

requisitos
- Possuir o ensino fundamental em instituição reconhecida pelo Ministério da educação, com
comprovação através do certificado de conclusão do curso.

Atribuições
profissionais

- Desembarque de mercadorias, mercadorias em transportes, descarga de mercadorias, descarregar
caminhões, descarga de materiais, carga, descarga, identificação, movimentação, organização e
separação. Realizar outras atividades correlatas no mesmo nível de dificuldade sempre que
necessário.

 Engenheiro Mecânico CBO 2144-05

Dos
requisitos

Possuir graduação em engenharia mecânica, com pós-graduação em Engenharia Clínica em
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, com comprovação através da apresentação do
Certificado de conclusão do Curso / Diploma;
Possuir registro atualizado junto a entidade profissional competente, com apresentação de
comprovante de regularidade emitido pelo órgão responsável;
Possuir experiência de seis meses.

Atribuições
profissionais

-Substituir o engenheiro eletricista em casos de afastamentos, como férias e licenças, além de
apoiar, sempre que necessário, nas demandas da Seção de Manutenção de Equipamentos Médicos
Hospitalares;
-elaboração do plano de manutenção, operação e controle – PMOC, do sistema de tratamento e
condicionamento de ar e ventilação mecânica do HPM, com acompanhamento, assessoramento e
expedição de laudo mensal para serviços de manutenção do Hospital da Policia Militar e unidades de
apoiadas pelo CSC Saúde;
-análise de projetos, orçamentos de obras;
-selecionar prestadores de serviços e fornecedores;
-supervisionar e fiscalizar serviços;
-realizar recebimento de serviços e materiais ;
-elaborar relatórios técnicos;
-analisar, levantar e verificar quantitativos e custos de maquinas, materiais e equipamentos;
-elaborar plano de manutenção preventiva, corretiva e pops;
-elaborar plano de atualização/manutenção atendendo as normas técnicas;
-identificar, especificar, conferir amostras de peças e equipamento para compra;
-elaboração de projetos e planos de modernização de equipamentos e padronização de manutenção
preventiva e corretiva, tais como chiller, elevadores, geradores;
-controlar e coordenar tecnicamente as áreas climatizadas artificialmente do hospital e unidades
apoiadas pelo CSC Saúde;
-emitir parecer técnico sempre que necessário;
-participar como membro técnico das licitações para aquisição de equipamentos ou contratações de
serviços;
-fiscalizar a equipe de manutenção de equipamentos de refrigeração e de ar condicionado;
-analisar e assessorar a chefia quanto aos laudos emitidos por empresas de análise de ar;
-executar outras tarefas correlatas;

1.4.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO E
NAS SUBSTITUIÇÕES DE EMPREGADOS:

1.4.2.1. Para a execução dos serviços, a contratada deverá
disponibilizar profissionais de formação, habilidades e conhecimentos
mínimos previstos na classificação Brasileira de Ocupações – CBO e
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Convenções de Trabalho respectivas.
1.4.2.2. A empresa contratada que seja regida pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) deverá apresentar a seguinte
documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou
função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira
de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso;
b)Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela contratada; e
c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada
que prestarão os serviços;
d)Ordem de Serviço conforme NR 01 do ministério do trabalho e
emprego;
e) Certificado e lista de presença dos treinamentos realizados;
f) Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre
a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;
g)Adicionais, gratificações ou qualquer benefício recebido;
h)As quantidades e valores do vale transporte e auxílio-
alimentação;
i) Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados
para cada novo empregado que se vincule à prestação do
contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve
ser devidamente comunicado, com toda a documentação
pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se
exige quando do encerramento do contrato administrativo.
j) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
k) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
l) Cartão de Vacina atualizado.

1.4.3. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO TÉRMINO DO CONTRATO:
1.4.3.1.  Deverá ser entregue a documentação abaixo relacionada,
em até 10 (dez) dias após a extinção ou rescisão do contrato, após o
último mês de prestação dos serviços:

a)  Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de serviço, devidamente homologados,
quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do
FGTS, referentes às rescisões contratuais;
c)  Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas
individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados;
e)  Eventual comprovação de que os seus empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que
ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

1.4.3.2.  A Administração deverá analisar a documentação
solicitada sobre o término do contrato no prazo de 30 (trinta) dias
após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30
(trinta) dias, justificadamente.

2. DOS LOTES:
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES: Os lotes foram
divididos de acordo com as peculiaridades de cada posto de trabalho e
considerando as particularidades das funções de cada profissional a ser
contratado. Além disso, foram observados os locais onde a mão de obra será
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alocada, como forma de otimizar a fiscalização e a gestão dos contratos.
2.2. LOTES ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA: todos os lotes
serão abertos à ampla concorrência, em razão de o valor da contratação superar
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme artigo 48, inciso I, da LC n° 123/2006.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. Para atender a todas as demandas de serviços técnicos
especializados inerentes ao bom funcionamento das Unidades apoiadas pelo
Centro de Serviços Compartilhados de Saúde (CSC-Saúde), bem como ao
Hospital da Polícia Militar (HPM), faz-se necessária a contratação de mão de obra
qualificada para os setores de Manutenção Predial, Manutenção de
Equipamentos, Segurança do Trabalho e Seção de Contabilidade, para que os
profissionais possam atuar nas diversas atividades desenvolvidas por cada um
desses setores, conforme a necessidade e demanda.
3.2. Dentro desta mão de obra qualificada temos o engenheiro eletricista,
com especialização em engenharia clínica, sendo que o trabalho deste
profissional é imprescindível para a Seção de Manutenção de Equipamentos e
Manutenção Predial, pois ele será responsável por fazer os pareceres e também
as especificações técnicas dos diversos equipamentos médicos que são
utilizados pelo HPM. Este profissional também atua como membro técnico dos
diversos processos licitatórios e também auxilia no momento do recebimento
dos equipamentos. O profissional engenheiro eletricista predial atuará pela Seção
de Manutenção Predial e será responsável pela avaliação da rede elétrica, emitir
parecer, verificar e autorizar a realização de manutenções na rede elétrica, dar
suporte aos eletricistas sempre que for acionado.
3.3. O engenheiro civil é de suma importância para o perfeito
funcionamento do CSC - Saúde, já que é ele quem dá o aval para realização de
pequenas manutenções. Será responsável por fazer pequenos projetos de
engenharia de reforma e pequenos projetos na área hospitalar; ficará
responsável também pelas obras e reformas em andamento, dar pareceres,
fazer cálculos e planilhas, além de auxiliar a chefia junto ao Comando em reuniões
e tomada de decisões.
3.4. Os técnicos, por sua vez, desempenham um papel fundamental a
esta Unidade Hospitalar. Uma vez que eles são responsáveis pela manutenção
dos diversos equipamentos médicos e aparelhos eletrônicos. Além de cuidarem
também da distribuição de balas de oxigênio, verificação do gerador de energia
elétrica e subestação; manutenção da bomba de vácuo, sistema de ar
condicionado, refrigeradores e bebedouros.
3.5. A segurança do trabalho é hoje indispensável para o bom
funcionamento do CSC - Saúde e HPM, tendo dentre as suas principais
atribuições: a fiscalização no cumprimento às normas vigentes em segurança do
trabalho às empresas terceirizadas que atuam na unidade; acompanhar,
participar e executar atividades relacionadas aos programas de capacitação,
educação e conscientização, visando ao cumprimento da legislação, normas e
procedimentos aplicáveis às questões de segurança; estudar as condições de
segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas
especialmente aos problemas de controle de risco, higiene do trabalho,
ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; realizar perícias; arbitrar,
emitir parecer, laudos técnicos quanto às condições de exposição dos
colaboradores e setores de trabalho; indicar medidas de controle visando
minimizar a exposição a agentes ambientais; realizar estudo das condições de
trabalho caracterizando as atividades e operações insalubres e perigosas;
analisar acidentes e falhas, investigando suas causas propondo medidas
preventivas e corretivas. Além das atribuições acima a segurança do trabalho é
fundamental no CSC - Saúde e HPM devido ao cumprimento da norma
regulamentadora NR 04 do ministério do trabalho que rege quanto a
obrigatoriedade da contratação destes profissionais.
3.6. Os profissionais da Manutenção Predial tais como marceneiro,
serralheiro, eletricista, bombeiro, oficial de manutenção, auxiliar de eletricista e
auxiliar de manutenção são indispensáveis para o funcionamento do CSC - Saúde
e Unidades apoiadas, já que eles são responsáveis por toda a manutenção dos
prédios que fazem parte do complexo do HPM, desde a parte estrutural,
passando pela parte hidráulica, elétrica e alvenaria.

3.7. O tecnólogo em meio ambiente será o responsável por todo o
gerenciamento dos resíduos do HPM, responsável por acompanhar e dar
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parecer no contrato de qualidade da água, responsável pelo controle de
utilização de caçambas para o correto descarte de resíduos de construção
civil, responsável pelo contrato da Copasa, no que diz respeito ao Precend.

3.8. Os contadores são essenciais para a seção de contabilidade, pois
são responsáveis por acompanhar mais detidamente e controlar melhor os
contratos do CSC-Saúde, e são responsáveis por conferir todas as planilhas dos
contratos e cuida também da parte fiscal, incluindo encargos e impostos, com a
conferência de notas fiscais, dando o aval para o pagamento.
3.9. O técnico de edificações ficará responsável por coordenar toda a
equipe da oficina de manutenção do CSC-Saúde.
3.10. O estofador de móveis é essencial para a recuperação e reforma de
cadeiras, longarinas, estofados e macas do HPM.
3.11. Os ajudantes de carga e descarga de mercadorias atuaram
respectivamente, um na CAMF, e dois no HPM, sendo um no Almoxarifado de
medicamentos e o outro no Almoxarifado geral do HPM, no carregamento de
caixas, mobiliário, etc.
3.12. O engenheiro mecânico é de suma importância para o Hospital da
Polícia Militar, pois atuará em duas frentes, sendo ele o substituto direto do
engenheiro eletricista quanto à parte de de engenharia clínica. Além disso, o HPM
possui diversos equipamentos tais como, elevadores, chiller, equipamentos de ar
condicionado, compressor de ar medicinal, gerador, etc., que necessitam da
supervisão deste profissional. O HPM possui atualmente um contrato em que
este mesmo profissional é responsável pelo Plano de Manutenção Operação e
Controle(PMOC) e com a contratação do engenheiro mecânico poderemos
rescindir o contrato com a empresa que ora presta esse serviço. Para isso, se
faz necessário que este profissional tenha no mínimo seis meses de experiência, 
para que tenha condições mínimas necessárias para atender a todas as
demandas, tanto como engenheiro mecânico, como também como engenheiro
clínico.
3.13.   A Justificativa referente aos valores utilizados como base salarial,
encontra-se pormenorizada no documento 36726061, em razão da necessidade
de mão de obra qualificada.
3.14.  Ressalte-se, por fim, que, para fins de elaboração deste Termo de
Referência foram utilizadas, como parâmetro, a Convenção Coletiva de 2021 do
SINDUSCON e SINDEAC, que foram anexadas ao processo.
3.15. Assim, justifica-se a contratação.

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. A adoção do Pregão Eletrônico é obrigatória na aquisição de bens e
serviços comuns, nos termos do art. 1º, §1º, c/c art. 3º, II, todos do Decreto
Estadual nº 48.012/2020, veja-se:

Art. 1º - Este decreto regulamenta a licitação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo.

§ 1º - É obrigatória a utilização da modalidade de pregão, na forma
eletrônica, pelos órgãos da Administração direta, pelas autarquias,
pelas fundações e pelos fundos especiais nas licitações de que
trata o caput.

Art. 3º Para fins do disposto neste decreto, considera-se:
(...)
II - bens e serviços comuns: bens e serviços cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do
mercado;
(...)

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em
consórcio, devido à baixa complexidade do serviço a ser executado e
considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de
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cumprir as obrigações de forma independente.
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Comprovações de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, através
da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto deste certame, com indicação do
fornecimento, qualidade do serviço, do atendimento, cumprimento de prazos e
demais condições do fornecimento.
6.2. Os atestados deverão conter:

6.2.1. Nome empresarial, dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax).
6.2.2. Local e data de emissão.
6.2.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável
pela veracidade das informações.
6.2.4. Período da execução da atividade.

6.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as atividades;

6.3.1. Os documentos exigidos para qualificação técnica específica
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do
respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de
sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de
habilitação;
6.3.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova;
6.3.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
necessários para verificação, o licitante será inabilitado;
6.3.4. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do fornecedor;
6.3.5. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os
documentos deverão estar no nome da filial exceto aqueles documentos
que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. As propostas comerciais deverão apresentar preços unitário e total
por item e por lote, sendo vedada a imposição de condições ou opções, somente
admitidas as propostas que ofertem apenas um preço.
7.2. O preço global proposto deverá atender à totalidade do objeto
demandando, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto;
7.3. Na proposta de cada licitante participante, deverão ser informados
os elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no tocante à
marca e ao modelo, em campo próprio do Sistema.
7.4. A licitante deverá apresentar devidamente preenchidas a Planilha de
Preços Consolidada e a Planilha de Preços Unitários, podendo copiar os modelos
disponibilizados nos anexos que compõem o edital, levando-se em conta:

7.4.1. Os salários definidos em planilha anexa, documento nº
36905452, respeitados os pisos mínimos das categorias.
7.4.2. O percentual do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de acordo
com a atividade preponderante da empresa, considerando a contratação
decorrente da presente licitação. Esse item não poderá ser objeto de
reequilibrio econômico-financeiro, permanecendo fixo e inalterável durante a
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reequilibrio econômico-financeiro, permanecendo fixo e inalterável durante a
vigência do contrato.
7.4.3. O custo com o fornecimento de materiais, produtos, máquinas
e equipamentos que serão utilizados pelos profissionais em sua área de
atuação no decorrer da prestação do serviço, bem como as
obrigatoriedades definidas pela Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria.
7.4.4. Os custos com vales-transportes e ticket alimentação/refeição,
previstos pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, serão
apurados mensalmente e comprovados junto ao CSC-SAÚDE/DS/PMMG.
7.4.5. A proposta comercial deve incluir o lucro e as despesas
indiretas (custos com preposto, exames admissionais, periódicos e
demissionais, sistema de cartão magnético, crachás e outros especificados
como obrigações da contratada ou decorrentes da execução dos serviços).
Para a composição desses custos, levar-se-á em conta o valor percentual
máximo de 7% (sete por cento), estipulado pelo Comitê de Orçamentos e
Finanças, por meio da Deliberação COFIN nº 03, de 15 de maio de 2020,
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, de 16 de maio de
2020 - Pág 10 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

7.5. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento, por parte
do proponente, das condições estabelecidas neste Termo.
7.6. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das
especificações contidas nas planilhas de custos e formação de preços não
poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para alterar a composição
dos preços unitários.
7.7. As propostas devem indicar expressamente, de forma clara e
precisa, o sindicato, acordo ou sentença normativa que rege a categoria do
profissional que executará o serviço, com base na classificação brasileira de
ocupações (CBO), conforme Acórdão 1501/18, TCU - PLENÁRIO
7.8. O preço de referência do objeto, para cada um dos lotes, constante
deste Termo de Referência, extraído de pesquisa de preços de mercado, em
razão de ausência de previsão em CCT ou lei, é tido como preço máximo.
7.9. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos
tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a
que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

7.9.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual
será mantido durante toda a execução contratual;
7.9.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será
suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do
pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total
ressarcimento do débito.

8. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1. DA PROVA DE CONCEITO: Não será exigida a apresentação de
prova de conceito.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. Prazo da prestação dos serviços:

9.1.1. Início das atividades: a partir de primeiro de fevereiro de dois mil
e vinte e dois (01/02/2022), mediante a assinatura do contrato;
9.1.2. Periodicidade: mensal

9.2. Do local da prestação dos serviços:
9.2.1. Os serviços serão prestados nas seguintes Unidades apoiadas
pelo CSC-Saúde: 

9.2.1.1. CSC-Saúde e Hospital da Polícia Militar (HPM): Avenida do
Contorno, nº 2787, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG;
9.2.1.2. Centro de Referência em Saúde Mental – CRSM / HPM: Rua
Levi Coelho, nº 29, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte / MG;
9.2.1.3. Junta Central de Saúde (JCS), Rua Levi Coelho, nº 51, bairro
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG;
9.2.1.4. Central de Abastecimento de Medicamentos
Farmacêuticos, Av. Jequitinhonha nº 700, bairro Vera Cruz, Belo
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Horizonte/MG;
9.2.1.5. Centro Odontológico, Av. do Contorno, 3.300, bairro Santa
Efigênia, Belo Horizonte/MG.

9.3. Condições de recebimento:
9.3.1. Os serviços serão recebidos:

9.3.1.1. Provisoriamente, mensalmente, após a sua execução, 
momento que será verificado o adimplemento das obrigações, para
efeito de posterior verificação do técnico a respeito da sua
conformidade com o previsto no contrato;
9.3.1.2. Definitivamente, mensalmente, após a verificação da
qualidade do serviço e dos equipamentos e ferramentas utilizadas e
consequente aceitação final do serviço, que deverá acontecer em até
05(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.

9.3.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do
recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
9.3.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos do adimplemento da
parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação
comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
9.3.4. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou pela
equipe de fiscalização, após a entrega da documentação, da seguinte
forma:

9.3.4.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os
serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários;

9.3.4.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de
cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for
o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato;
9.3.4.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais
empregados em sua realização, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório;
9.3.4.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito,
quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

9.3.4.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do
recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.

9.3.4.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único
servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
9.3.4.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento
provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

9.3.4.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o
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parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
provisório no dia do esgotamento do prazo.

9.3.5. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento
provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.3.5.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções;
9.3.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados, que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e
9.3.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

9.3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.
9.3.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo
da aplicação de penalidades.
9.3.8. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a
comprovação do pagamento, pela Contratada, de todas as obrigações
trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em
sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

9.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Não se aplica.
10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE.

10.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
10.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
10.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
10.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
10.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
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datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

10.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
10.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

11. DO CONTRATO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser
prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, inciso II, da
lei n.º 8.666/93.
11.3. O contrato a ser celebrado não estabelecerá nenhum vínculo de
natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CONTRATANTE e os
agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA
designadas para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de
trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação
pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou
qualquer outra.

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.
12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas.
12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.
12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual
relativa ao exercício financeiro vigente, ou por outra que vier a substituí-la:

13.1.1. 1251.10.302.037.2023.0001.33.90.37.02.0.49.2.
14. DAS GARANTIAS:
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14.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:
14.2. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência
contratual.
14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

14.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
14.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
14.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e
14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.
14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em
conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.
14.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
14.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
14.9. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.
14.10. Será considerada extinta a garantia:

14.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
14.10.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

14.11. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

14.11.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias -
produtos duráveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.

15. DA VISTORIA TÉCNICA:
15.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.
15.2. A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições: Deverá ser
previamente agendada junto ao setor de Manutenção Predial do CSC - Saúde,
pelos telefones 3071-5218 e 3071-5385, nos seguintes dias e horários: segunda,
terça, quinta e sexta de 07:00 as 12:00 e de 13:00 às 15:00, e na quarta no
horário de 08:30 às 12:00.
15.3. A vistoria técnica será acompanhada pelo Chefe ou Adjunto da Seção
de Manutenção Predial do CSC Saúde.
15.4. A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das
condições locais em que os serviços serão prestados e para demais
esclarecimentos que o licitante julgar necessários para elaboração da proposta.
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15.5. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e
horário específico, até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita de
mais de um fornecedor no mesmo momento.
15.6. independente de a visita ter ocorrido, deverá ser entregue, junto à
proposta, "Declaração de conhecimento de todas as informações e das
condições necessárias ao cumprimento do objeto";
15.7. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condições locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for
o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execução.
15.8. Caso seja de interesse do representante, poderá ser fornecido o
Termo de Vistoria.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO:
16.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto deste
certame.

17. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
17.1. DA CONTRATADA:

17.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento.
17.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
17.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços
empregados, no prazo de 03 (três) dias úteis.
17.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de
acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste
documento.
17.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.
17.1.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência
e em sua proposta.
17.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado ou à entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
17.1.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em
vigor e na forma exigida neste termo de referência.
17.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
17.1.11. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referência.
17.1.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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17.1.13. Comunicar a Fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social,
exemplo: alteração nos sócios, mudança de endereço e etc. Durante o
prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos
comprobatórios da nova situação.
17.1.14. Aumentar ou reduzir a quantidade de funcionários inicialmente
necessários à execução dos serviços, quando solicitado pela
CONTRATANTE, obedecido ao disposto no Artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666/93.
17.1.15. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas
por seus empregados, ou prepostos, envolvidos na execução do Contrato;
17.1.16. Arcar com todas as despesas relativas ao pessoal e outras
tantas incidentes sobre o objeto do Contrato, (VALE TRANSPORTE, VALE
ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ETC) especialmente, os
encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, tributária e
securitária, respondendo a CONTRATADA pelo pessoal na qualidade de
empregador exclusivo, fornecendo o vale transporte de acordo com o local
de sua moradia até o local de trabalho, citado na planilha de custos.
17.1.17. Fixar o dia para o pagamento dos benefícios de vale-alimentação
e vale-transporte, informando esta data por escrito à equipe de fiscalização
do contrato.
17.1.18. Fornecer uniformes a todos os funcionários, incluindo roupas
de inverno, inclusive para funcionárias gestantes, e para as atividades com
exposição solar, fornecimento de bonés e protetor solar; cuidando para que
os funcionários mantenham-se permanente e adequadamente
uniformizados, em perfeitas condições de higiene e limpeza e usando
equipamento de proteção individual, quando necessário, e ainda portando o
crachá de identificação, em lugar visível, contendo o nome do profissional.
17.1.19. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na
execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador,
em agências bancárias situadas na localidade ou região metropolitana em
que ocorrerá a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência
do pagamento por parte da Administração.
17.1.20. Promover e arcar com os cursos e treinamentos específicos
para cada função para melhor aperfeiçoamento dos funcionários,
preconizados conforme as Normas Regulamentadoras – NR, aprovadas pela
Portaria Nº 3.214, de 8 de junho de 1978 (Segurança e Medicina do
Trabalho, Lei Nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977).
17.1.21. Apresentar comprovantes de realização de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei de acordo com cada posto específico.
17.1.22. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas, quando for o caso.
17.1.23. Providenciar a aquisição e substituição de uniformes, conforme
estabelecido no Edital e seus Anexos, e estabelecer a periodicidade de troca
dos equipamentos de proteção individual que deve ser registrada em ficha
de controle de fornecimento de EPI, além dos demais acessórios durante a
vigência do contrato.
17.1.24. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessárias ao atendimento médico e social da sua mão de obra.
17.1.25. Apresentar os procedimentos operacionais padrão (POPs) e
instruções de trabalho para cada atividade dos profissionais contratados à
CONTRATANTE após 30 dias da assinatura do contrato.
17.1.26. Consultar o fiscal do contrato para elaboração dos POPS para
ajustamento da metodologia, instrução e conteúdo que será descrito nos
documentos;
17.1.27. Cumprir e se responsabilizar pelo cumprimento por parte da
sua mão de obra dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
e municipal, bem como as normas de segurança e disciplinares do CSC-
Saúde.
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17.1.28. Cumprir fielmente o presente contrato, de forma que os
serviços prestados se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob
sua inteira e exclusiva responsabilidade.
17.1.29. Responsabilizar-se pela frequência e cumprimento dos horários
estabelecidos e pela permanência dos funcionários em serviço, incumbindo-
se de substituir, imediatamente, os que se afastarem por motivo de licença
médica, férias ou não comparecimento ao trabalho, sem ônus para a
CONTRATANTE. Não permitir que o empregado designado para trabalhar
em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente
(Válido apenas para funcionários na escala 12X36).
17.1.30.  Proceder à apuração do ponto mensal, através de biometria,
com elaboração de relatório contendo as descrições dos números de
funcionários nos respectivos empregos, seus valores individuais e totais,
bem como demonstrativo de frequência mensal.
17.1.31.  Comunicar imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE , a
dispensa de qualquer funcionário alocado em qualquer das dependências
citadas neste termo, bem como a sua motivação.
17.1.32.  Comprovar mensalmente o recolhimento de todos os encargos
sociais, previdenciários e a regularidade da situação dos funcionários,
mediante a apresentação de fichas de registros, folhas de pagamentos ou
quaisquer outros documentos legalmente exigidos relativos aos
funcionários.
17.1.33. A planilha de distribuição do pessoal, a critério da
CONTRATANTE, poderá ser alterada no todo ou em parte, desde que não
exceda a Jornada de Trabalho semanal.
17.1.34. Recrutar em seu nome e inteira responsabilidade, os
funcionários maiores de 18 (dezoito) anos de idade, necessários a perfeita
execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive
dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal,
securitária e quaisquer outras não mencionadas neste termo, em
decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade
da CONTRATANTE.
17.1.35. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57, da Lei
no 8.666, de 1993.
17.1.36. Manter os equipamentos e ferramentas vinculados à execução
dos serviços em perfeitas condições de uso.
17.1.37. Zelar pela disciplina de seus funcionários, os quais deverão
obedecer à normas comuns, sendo vedado a eles:

17.1.37.1.  Qualquer tipo de jogo, bem como a venda de rifas e
bilhetes, a circulação de lista e pedidos de qualquer natureza, bem
como a comercialização de qualquer mercadoria;
17.1.37.2. A permanência de funcionários nas dependências do órgão
no qual prestam serviços, fora do seu horário de trabalho, inclusive
aos finais de semana, para realização de serviços particulares ou que
não esteja previsto no contrato.

17.1.38. Apresentar atestado de ANTECEDENTES CRIMINAIS para
informar a existência ou não de registro de antecedentes criminais dos
funcionários contratados.
17.1.39. Designar para a execução dos serviços contratados,
funcionários com bons antecedentes, reservando-se à CONTRATANTE o
direito de recusar, justificadamente, aquele que não preencher as condições
exigíveis para os serviços pertinentes.
17.1.40. Substituir imediatamente os funcionários que, por qualquer
motivo não satisfizerem ou não se adequarem às exigências requeridas pela
natureza dos serviços, quando requerido pela CONTRATANTE, sendo a
CONTRATADA responsabilizada pelo descumprimento deste item.
17.1.41. Manter seguro de vida, às suas expensas, de todo o pessoal
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designado para a prestação dos serviços ora contratados, contra riscos de
acidente de trabalho, fornecendo-lhes os equipamentos de proteção
exigidos pela legislação em vigor.
17.1.42. Administrar todas as ações relativas de pessoal alocado, tais
como: pagamentos, recolhimento de encargos, controle de frequência,
dentre outras necessidades.
17.1.43. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, os
resultados dos exames médicos dos funcionários, onde fique comprovado
não serem portadores de moléstias infecto contagiosas, juntando ainda os
atestados médicos de sanidade física e mental, cópia atualizada do cartão
de vacina conforme preconiza Norma Regulamentadora, NR 32 (Segurança
e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde) aprovadas pela Portaria Nº
3.214, de 8 de junho de 1978 (Segurança e Medicina do Trabalho, Lei Nº
6.514, de 22 de dezembro de 1977), considerando que exercerão
atividades em estabelecimento de saúde.
17.1.44.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, direitos e
deveres decorrentes da contratação dos serviços, sem anuência formal do
CSC Saúde.
17.1.45. Repassar aos funcionários alocados na execução deste termo,
conforme previsto na Lei nº 7.418/85, redefinido pela MENSAGEM Nº 326/87
da Chefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, o valor relativo às despesas
com transporte (deslocamento residência/trabalho e vice-versa), nos
períodos necessários à execução dos serviços.
17.1.46. Comprovar mensalmente o valor referente a despesas de
transporte, gasto com cada funcionário, através de relação nominal
assinada e comprovante de depósito ou recebimento em nome do
funcionário.
17.1.47. Efetuar o pagamento aos funcionários, independentemente e
sem qualquer vínculo ao pagamento a ser feito pela CONTRATANTE.
17.1.48. Adotar todas as providências e cumprir as obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em
decorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados
em dependências da CONTRATANTE  com entrega da cópia da CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho) ao Setor de Segurança do Trabalho
do CSC-Saúde.
17.1.49. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, o Livro Ficha
de Registro de Funcionários ou quaisquer outros documentos relativos ao
pessoal que vier a trabalhar nas dependências da CONTRATANTE.
17.1.50. Manter o efetivo de pessoal nos casos de folgas, férias, licenças
para tratamento de saúde ou de afastamento de qualquer de seus
empregados, sem ônus adicional para a Administração, efetuando a
reposição da mão de obra, imediatamente, de forma a garantir a
produtividade acordada.
17.1.51. Responsabilizar-se pelo sigilo de documentos e assuntos
colocados ao alcance dos funcionários sendo responsável por qualquer
violação.
17.1.52. Apresentar no prazo de 30 dias após assinatura do contrato os
documentos do Programa de Controle da Saúde Ocupacional (PCMSO) de
sua mão de obra, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e
LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) com seu
respectivo cronograma de ações, e outros programas que foram exigidos
pela legislação atual e aplicável a contratada sendo esses documentos
devidamente assinados por profissionais qualificados, com entrega ao fiscal
do contrato.
17.1.53. Realizar as visitas para elaboração do PPRA e LTCAT com o
acompanhamento do setor de segurança do trabalho da Contratada e
Contratante.
17.1.54. Disponibilizar após a assinatura do contrato, toda mão de obra,
conforme atribuições e exigências constantes no instrumento convocatório
e seus anexos.
17.1.55. Em hipótese alguma haverá relação de subordinação e vínculo
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empregatício entre a mão de obra da CONTRATADA e os servidores do CSC
- Saúde ou de qualquer uma das Unidades apoiadas.
17.1.56. Ficará a cargo da empresa contratada providenciar a ART de
cargo e função relativa ao vínculo contratual do profissional com a pessoa
jurídica para desempenho de cargo ou função técnica e deverá ser
registrada após assinatura do contrato.
17.1.57. A Contratada obrigar-se-á ao cumprimento do Instrumento de
Medição do Resultado, conforme indicadores constantes no Anexo IV
(Documento SEI nº 37728132), sujeitando-se às sanções financeiras por
metas não atingidas.
17.1.58. A Contratada deverá manter um Preposto qualificado junto à
Contratante, sem custo adicional, para representá-la, solucionar assuntos
relativos à prestação dos serviços e supervisionar as atividades realizadas
pela equipe de trabalho, sendo necessária sua permanência nas
dependências da Contratante, diariamente, em horário comercial devendo
manter comunicação direta com o Fiscal do Contrato.
17.1.59. A Contratada deverá fornecer números telefônicos, whatsapp,
números de pager ou outros meios igualmente eficazes, para contato da
Contratante com o Preposto, ainda que fora do horário de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional para a Contratante.
17.1.60. Fornecer os uniformes de acordo com as especificações
constantes do Anexo III (Documento SEI nº 38237806). Cada entrega do
conjunto de uniformes far-se-á mediante “Recibo de Entrega” assinado pelo
Preposto, elaborado em três vias, sendo uma para a CONTRATADA, uma
para o EMPREGADO e uma a ser encaminhada à CONTRATANTE.
17.1.61. Comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato quaisquer danos
ou avarias nas ferramentas, máquinas, equipamentos e instalações de
propriedade da Contratante, causados por seus empregados ou preposto
no desempenho de suas funções, ou em conexão com elas,
providenciando, imediatamente, o reparo ou o ressarcimento dos prejuízos
causados, a critério da CONTRATANTE.
17.1.62. Executar demais serviços considerados necessários e
solicitados pelo Fiscal do Contrato ao Preposto da Contratada.
17.1.63. A prestação dos serviços poderá ocorrer em dias, horários e
locais diversos daqueles estabelecidos, para atender às necessidades da
CONTRATANTE, mediante comunicação prévia ao Preposto da
CONTRATADA.

17.2. DA CONTRATANTE:
17.2.1.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
17.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
17.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se
estiverem em desacordo com a especificação e da proposta comercial da
CONTRATADA.
17.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
17.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.
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17.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. advertência por escrito;
18.1.2. multa de:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho
ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o
reforço de garantia financeira de execução exigida ou por ocasião da
prorrogação;
18.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não
entregado objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,
ainda fora das especificações contratadas;
18.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
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também aplicadas àqueles que:
18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização –PAR.

19. REAJUSTE (REPACTUAÇÃO)
19.1. O reajuste de preços, por meio da análise e demonstração da
variação dos custos contratuais, a partir de um ano após a data limite para
apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e da data
vinculada ao Acordo ou à Convenção Coletiva ao qual o orçamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra, em regra, é o
mecanismo de reajustamento utilizado nas contratações de serviços continuados
com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
19.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no
prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
19.3. Após o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação da
Contratada, os preços iniciais poderão ser repactuados.
19.4. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será
contado:

19.4.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base
da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio
ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da
proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
19.4.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e
Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço
público (tarifa): data do reajuste do preço público vigente à época da
apresentação da proposta;
19.4.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do
mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite
para apresentação das propostas constante do Edital.

19.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços
da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
19.6. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o
aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
19.7. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação,
independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
19.8. As repactuações a que a Contratada fizer jus e que não forem
solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
19.9. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada,
nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno
mínimo de 1 (um) ano, contado:
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19.9.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior,
em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
19.9.2. a data do último reajuste do preço público vigente, para os
insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
19.9.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação
da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do
mercado;

19.10. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido
celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda
não tenha sido possível à Contratante ou à Contratada proceder aos cálculos
devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para
resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
19.11. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional,
com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas
parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das
categorias envolvidas na contratação.
19.12. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força
de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo
de Trabalho.
19.13. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício
da atividade.
19.14. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a
CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da
apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.
19.15. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos
custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da
mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice
de reajustamento com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12
meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº
8.666/93.
19.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão
suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

19.16.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à
repactuação;
19.16.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem
prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou
19.16.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente
quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o
próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva,
ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo
esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

19.17. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.
19.18. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos
comprovantes de variação dos custos.
19.19. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
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Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
Contratante para a comprovação da variação dos custos.
19.20. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento,
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão
ser formalizadas por aditamento ao contrato.
19.21. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual
anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco
por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação.
19.22. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
20.1. Conforme exigência legal, a Seção de Manutenção Predial realizou a
pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos junto a empresas que
atuam no mercado para apurar o custo estimado da contratação.
20.2. As empresas licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e
Formação de Preços com base em convenção coletiva de trabalho, ou outra
norma coletiva mais benéfica, aplicável a cada categoria envolvida na contração,
respeitando-se as funções, quantitativos, salários e parâmetros mínimos fixados,
tendo por base àqueles praticados pelo HPM/CSC-Saúde nos últimos anos,
conforme documento nº 36905335.
20.3. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos
empregados de acordo com o preço fixado por meio de Decreto Municipal, no
valor referente ao itinerário de cada funcionário, observadas as demais
disposições insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas
propostas de preços. Para a composição de custo, o montante relativo ao vale-
transporte, foi fixado considerando-se 6 (seis) vales-transporte por  empregado,
para os dias trabalhados no mês, de acordo com a carga horária de cada
profissional. Para isso, levar-se-á em conta o valor máximo da tarifa de
transporte coletivo vigente no município de Belo Horizonte na data da
apresentação da proposta, devendo as empresas licitantes buscarem essa
informação junto ao órgão responsável por essa gestão,
através do seguinte endereço
eletrônico: (https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transportes/onibus/tarifas-
e-integracao).
20.4. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições
estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos
das respectivas categorias, e indicadas nas propostas de preços. O montante
relativo a ticket-alimentação/refeição, foi fixado considerando 1(um) ticket por dia
trabalhado, para o empregado que faz jus, de acordo com a convenção coletiva
de cada categoria, considerando-se os dias trabalhados no mês, de acordo com
a carga horária mensal de cada profissional, fixado conforme valor mínimo
determinado pela Convenção coletiva de Trabalho(CTT) de cada categoria. Para
os profissionais que não fizerem jus ao vale alimentação, por força de previsão
em CCT, de acordo com o sindicato da categoria, deverá ser observado o
pagamento de cesta básica e café da manhã, conforme previsto na última
convenção do sindicato ao qual o profissional estiver vinculado.
20.5. Os salários dos profissionais, para fins de composição dos custos
com mão de obra devem ser calculados considerando-se as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e das Convenções Coletivas de Trabalho
- CCT (sendo válidos, ainda, os acordos e dissídios coletivos). Os sindicatos que
foram considerados para pesquisa salarial e de benefícios foram o SINDUSCOM,
SINDEAC, SENGE, SINTEST. Para as demais categorias que não possuem
vinculação a nenhum sindicato, levar-se-á em conta a média salarial vigente no
mercado de trabalho, exceto para os profissionais de engenharia, que, em caso
de falta de convenção coletiva, deverá ser observado o disposto na Lei 4.950-A
de 22 de abril de 1966, que trata do piso salarial desta categoria.
20.6. Os custos relativos ao vale-transporte, ticket alimentação/refeição,
foram fixados à título de equidade das propostas, contudo, tendo em vista a
característica variável destes, eles serão mensalmente apurados, comprovados e
reembolsados pelo CSC-SAÚDE à Contratada, pelos valores efetivamente
despendidos.
20.7. A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR O PAGAMENTO DE
PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE de acordo com o que preconiza o Decreto
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93412/86, a NR- 10, NR-15, NR-16 e LTCAT, relativo às atividades que dão direito
ao empregado a receber o adicional. O adicional de insalubridade, para fins de
composição de custos, foi fixado no percentual referencial de 20% do valor do
salário mínimo vigente no país, inicialmente para as seguintes categorias:
engenheiro civil, estofador de móveis, auxiliar de manutenção predial, bombeiro
hidráulico, marceneiro, oficial de manutenção predial, serralheiro, tecnólogo
ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, técnico em segurança do
trabalho, ajudante de carga e descarga de mercadorias, além do técnico de
edificações; e para os casos de adicional de periculosidade, fixou-se o adicional
no percentual referencial de 30% do valor do piso salarial da categoria,
inicialmente para os cargos de engenheiro mecânico, engenheiro eletricista,
operador eletromecânico, Técnicos em manutenção e reparação de
equipamentos biomédicos, técnico mecânico, técnico de manutenção industrial,
eletricista, além do auxiliar de eletricista. Em todos os casos, poderá haver
alterações de acordo com o PPRA e o LTCAT. 
20.8. Não há previsão de pagamento de horas extras, a título de prestação
de serviços contínuos, para quaisquer das categorias previstas neste Termo de
Referência.
20.9. Deve-se considerar na elaboração da Proposta de Preços o custo de
toda a mão de obra, incluindo o fornecimento de uniformes, EPIs, EPC's,
ferramentas, máquinas e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do
Edital ao qual este Anexo integra. No preço proposto deverão estar inclusas
ainda todas as despesas com salários, além de despesas sociais, trabalhistas,
seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas
administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.
20.10. A licitante deverá apresentar planilhas, nos valores relativos à
máquinas, ferramentas e equipamentos, obedecendo aquilo que prescreve o
Edital e seus anexos, bem como, tendo como base o Anexo III - TAXAS ANUAIS
DE DEPRECIAÇÃO - da Instrução Normativa RFB nº 1700, de 14 de março de
2017, que revogou a Instrução Normativa SRF nº 162/98. A relação de materiais,
equipamentos e ferramental básico do Anexo III (Documento SEI nº 38237806)
não se trata de rol exaustivo, sendo uma referência para composição de custos,
podendo ser necessária a utilização de outros itens ao longo da execução do
contrato, os quais devem ser objeto de avaliação por parte da contratante.
20.11. As propostas deverão conter a indicação dos Sindicatos, Acordos e
Convenções Coletivas de Trabalhos que regem cada categoria profissional que
executará os serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código
Brasileiro de Ocupações (CBO). A licitante deverá encaminhar, junto com as
planilhas, uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou das Convenções Coletivas de
Trabalho vigentes, afetas à cada categoria.
20.12. O custo estimado da contratação será:

20.12.1. Para o lote 1 é de R$ 910.936,92.
20.12.2. Para o lote 2 é de R$ 1.074.056,40.
20.12.3. Para o lote 3 é de R$ 3.351.565,32.

 
 

CARLOS RENATO INÁCIO DE MIRANDA, CAP PM
CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

 
 

Aprovado por
NEWTON ARLEM ELEUTÉRIO, MAJOR PM

ORDENADOR DE DESPESAS DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DE
SAÚDE

Documento assinado eletronicamente por Vani Lucindo Couto Alves, 2º
Tenente, em 17/12/2021, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 17/12/2021, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39693632 e o código CRC F3DA2628.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 39693632
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº II - Modelo de Proposta Comercial/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 354/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE (MENCIONAR), conforme especificação do
Edital e Anexos.

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

R$ R$

Prazo de
Garantia  

Prazo de
Entrega  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta  
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Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo
I do Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
1. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS          

1.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá
apresentar uma planilha de composição de custos unitários e formação de
preços referente ao lote vencido, podendo utilizar o modelo seguinte:
 

Pregão Eletrônico Nº:
Data:
Horário:

 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Empresa:
 
CNPJ:
 
Data da Apresentação da Proposta:
 
Município/UF:
 
Ano do Acordo, Convenção ou Sentença Normativa do Dissídio Coletivo por
Categoria
 
Registro no MTE:
 
Data do Registro no MTE:
 
Prazo de Execução Contratual: 12 meses prorrogáveis até 60 meses

 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

(Categoria Profissional / Mão de obra)  
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Quantidade de postos  

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Tipo de Serviço:
2. Salário Normativo da Categoria
3. Categoria Profissional
4. Data-base da Categoria

 
1. DO CUSTO INDIVIDUALIZADO POR PROFISSIONAL/FUNÇÃO – VALOR MENSAL

 

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

 

 
I Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário Base R$ -
B Adicional de insalubridade R$ -
C Adicional noturno R$ -
D Hora noturna adicional R$ -
E Adicional de hora extra R$ -
F Intervalo Intrajornada R$ -

Total da Remuneração R$ -
 

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela
prestação do serviço no período de 12 meses.
Nota 2: Para o empregado que execute a jornada 12x36, em caso da não
concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada (§ 4º do art. 71 da
CLT), o valor a ser pago será inserido na remuneração utilizando a alínea
“G”.

 
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

 
II Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte R$ -
B Auxílio alimentação (vales, cesta básica etc.) R$ -
C Assistência médica e familiar R$ -
D Seguro de vida, invalidez e funeral R$ -
E Outros (Assistência Odontológica) R$ -

Total de benefícios mensais e diários R$ -
 

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado
o valor eventualmente pago pelo empregado).
Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos,
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Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho.

 

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
 

III Insumos diversos Valor (R$)
A Uniformes/Epi’s R$ -
B Materiais R$ -
C Equipamentos/Depreciação R$ -

Total de Insumos Diversos: R$ -
 

Nota 1: Valores mensais por empregado.

 

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor
(R$)

A INSS 20,00% R$ -
B SESI OU SESC 1,50% R$ -
C SENAI OU SENAC 1,00% R$ -
D INCRA 0,20% R$ -
E Salário Educação 2,50% R$ -
F FGTS 8,00% R$ -

G Seguro acidente do trabalho (RAT x
FAP) X,X% (ESPECIFICAR) R$ -

H SEBRAE 0,60% R$ -
Total ....% R$ -

 
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais
contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%,
para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 4.2, o
Submódulo 4.3, Submódulo 4.4, Submódulo 4.5 e o Módulo 5.

 

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
 

4.2 13º Salário % Valor (R$)
A 13º Salário  R$-
B Férias e Adicional de Férias  R$-

 Subtotal  R$-
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º
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C (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de
Férias

 R$-

Total 0,00% R$-

 

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$)

A Afastamento Maternidade  R$ -

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento
maternidade  R$ -

Total 0,00% R$ -

 

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão
 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado  R$ -
B Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado  R$ -

C Multa do FGTS e contribuições sociais s/aviso prévio
indenizado  R$ -

D Aviso prévio trabalhado  R$ -

E Incidência do submódulo 4.1 s/aviso prévio
trabalhado  R$ -

F Multa FGTS e contribuições sociais do aviso prévio
trabalhado  R$ -

Total: 0,00% R$ -

 

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
 

4.5 Composição do custo de Reposição do
Profissional Ausente % Valor

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias  R$ -

B Ausência por doença  R$ -

C Licença paternidade  R$ -

D Ausências legais  R$ -
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E Ausência por acidente de trabalho  R$ -

F Outros (especificar)  R$ -

 Subtotal  R$ -

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de
Reposição  R$ -

Total: 0,00% R$ -

 
Nota 1: Os itens que contemplam o Submódulo 4.5 se referem ao custo
dos dias trabalhados pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir
o empregado nos casos de Ausências Legais, a depender da prestação do
serviço.
Nota 2: As alíneas “A” a “F” referem-se somente ao custo que será pago
ao repositor pelos dias trabalhados quando da necessidade de substituir a
mão de obra alocada na prestação do serviço.

 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas (R$)
4.1 Encargos Previdênciários, FGTS e outras contribuições R$ -
4.2 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias R$ -
4.3 Afastamento Maternidade R$ -
4.4 Custo de Rescisão R$ -
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ -
4.6 Outros (Especificar) R$ -

Total: R$ -

 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
 

5 Custos Indiretos, Tributos e
Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos  R$ -
B Lucro  R$ -
C Tributos  R$ -

C.1 Tributos Federais (especificar)  R$ -
C.1.1 PIS  R$ -
C.1.2 COFINS  R$ -

C.2 Tributos Estaduais
(especificar)  R$ -

C.3 Tributos Municipais  R$ -
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial (37848262)         SEI 1250.01.0006690/2021-28 / pg. 58



C.3 (especificar)  R$ -

C.3.1 ISSQN  R$ -
Total  R$ -

 
Nota 1: Os custos indiretos são calculados mediante incidência de um
percentual sobre o somatório da remuneração, benefícios mensais e diários,
insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas.
Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual
sobre o valor do faturamento.
Nota 3: O lucro é calculado mediante incidência de um percentual sobre o
faturamento. Para fins de legislação do imposto de renda o lucro pode ser
real, presumido ou arbitrado.

 

2. DA PLANILHA DE CUSTOS TOTALIZADORA – VALOR MENSAL
 

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado) (R$)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ -
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$ -

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais,
equipamentos e outros). R$ -

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$ -
Subtotal (A + B + C + D): R$ -

E Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro R$ -
Valor total por posto: R$ -

 
Nota 1: O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no §1º, do art. 57, da Lei nº 8.666, de
1993.

 
1.2. Em relação ao "Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais,
equipamentos e outros)", o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar, além de informar o custo mensal do mencionado módulo, deverá informar
os custos unitários e totais dos uniformes, materiais, equipamentos e outros,
observada as quantidades, especificações e condições previstas no Anexo III -
UNIFORMES, EPI, EPC E EQUIPAMENTOS (37728080).
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Validade da proposta: ____/____/_____ Data da Proposta:____/____/_____
 
 
 

___________________________________________________
Assinatura do responsável legal Carimbo

(ou dados de identificação)

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 06/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37848262 e o código CRC ACA3CC85.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 37848262

Anexo II - Modelo de Proposta Comercial (37848262)         SEI 1250.01.0006690/2021-28 / pg. 60

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Manutenção Predial do Centro de Serviços
Compartilhados - Saúde/DS

Anexo nº III - Uniformes e EPI's/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/SMP/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28

ANEXO III - DOS UNIFORMES, DOS EPI's, EPC's E  EQUIPAMENTOS
 

1. DOS UNIFORMES:
1.1. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes de boa qualidade para todos
os seus funcionários (inclusive para as funcionárias que porventura estiverem em
período de gestação, adaptando o uniforme conforme a necessidade da gestante),
cumprindo a periodicidade de troca semestral a todos os colaboradores.
1.1.1. A distribuição dos uniformes serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
1.2. A CONTRATADA  deve fornecer no ato da admissão os uniformes
completos, para que os funcionários mantenham-se permanente e adequadamente
uniformizados, e deverão portar em lugar visível o crachá de identificação, contendo
o nome do funcionário.
1.2.1. Após assinatura do contrato, fica estabelecido que o início dos serviços
se dará com todos os funcionários devidamente uniformizados e com todos
Equipamentos de Proteção necessários para o desempenho das atividades.
1.3. Os modelos dos uniformes deverão ser apresentados e aprovados
previamente pelo Chefe de Manutenção Predial.
1.4. Os  tipos de uniforme seguem separados nas tabelas abaixo conforme
os lotes.

 
LOTE 01:

1. DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DAS FUNÇÕES:  TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONTADOR E
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE:
 

ITEM VIDA ÚTIL
(MESES) QUANT.

1. CALÇA COMPRIDA JEANS NA COR AZUL ESCURO
MASCULINA E FEMININA ( COS ALTO) com bolso na frente e dois
bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à
tração e de grande durabilidade.

06 03

2. CAMISA TIPO SOCIAL, MANGA CURTA E LONGA composto
por 30% de poliéster e 70% de algodão. Deverá conter o nome ou
logo da empresa.  Fornecer  03 peças manga longa e 02 peças
manga curta

06 05

3.  SUÉTER DE INVERNO- confeccionado em tricô, com decote V,
manga longa com punho.   Constar o nome ou logo da empresa. 12 01

4. CALÇADO DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO 12 1 (par)
5. MEIA SOQUETE COR PRETA 06 05
6. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do profissional
e cargo na frente do documento.

12 (ou quando
necessário) 01
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LOTE 02:

 
1. DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DA FUNÇÃO:  ENGENHEIRO ELETRICISTA
 

ITEM VIDA ÚTIL
(MESES) QUANT.

1. CALÇA COMPRIDA JEANS NA COR AZUL ESCURO
MASCULINA E FEMININA ( COS ALTO)com bolso na frente e dois
bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à
tração e de grande durabilidade.

06 03

2. CAMISA TIPO SOCIAL, MANGA CURTA / MANGA LONGA, 
composto por 30% de poliéster e 70% de algodão. Deverá conter o
nome ou logo da empresa. Fornecer  03 peças manga longa e 02
peças manga curta.

06 05

3.  SUÉTER DE INVERNO- confeccionado em tricô, com decote V,
manga longa com punho.   Constar o nome ou logo da empresa. 12 01

4. BOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO 12 1 (par)
5. MEIA SOQUETE COR PRETA 06 05
6. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do profissional
e cargo na frente do documento.

12 (ou quando
necessário) 01

 
 
2 . DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DA FUNÇÃO : TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS,  OPERADOR ELETROMECÂNICO
 

ITEM VIDA ÚTIL
(MESES) QUANT.

1. CALÇA COMPRIDA JEANS NA COR AZUL ESCURO
MASCULINA E FEMININA ( COS ALTO) com bolso na frente e dois
bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à
tração e de grande durabilidade.

06 03

2.CAMISA TIPO POLO, MANGA CURTA E  LONGA composto por
50% de poliéster e 50% algodão, Gola: 100% poliéster modelo pólo
entretelada; Deverá conter o nome empresa ou logo e nas costas
escrito MANUTENÇÃO EM LETRA CAIXA ALTA, FONTE ARIAL COR
VERMELHA  Fornecer 03 peças manga curta e 02 peças
manga longa.

06 05

3.  JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO  FABRICADA EM TACTEL
OU BRIM, sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de
algodão, fechamento com zíper, bolso interno e externo, sendo o
último com o modelo, tipo faca nas laterais. Deverá conter o nome
empresa ou logo na parte frontal, e nas costas escrito
MANUTENÇÃO EM LETRA CAIXA ALTA, FONTE ARIAL COR
VERMELHA.

12 01

4. BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 12 1 (par)

5. MEIA SOQUETE COR PRETA 06 05 (pares)

6. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do
profissional e cargo na frente do documento.

12 (ou quando
necessário) 01

 
LOTE 03:

 
1. DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DAS FUNÇÕES:  OFICIAL DE MANUTENÇÃO,
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS,
MARCENEIRO, ESTOFADOR DE MÓVEIS E BOMBEIRO HIDRÁULICO:
 

ITEM VIDA ÚTIL
(MESES) QUANT.
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1. CALÇA COMPRIDA DE BRIM  MASCULINA com bolso nas
laterais e dois bolsos na parte de trás. Abaixo da cintura. Feita em
tecido resistente a rasgos e à tração e de grande durabilidade.
Confeccionada com elástico atrás na cintura. Modelagem reta para
oferecer maior conforto ao trabalhador.

06 03

2. CAMISA EM POLIVISCOSE TIPO POLO, MANGA CURTA E
LONGA  composto por 50% de poliéster e 50% algodão, Gola:
100% poliéster modelo pólo entretelada.  Deverá conter o nome ou
logo da empresa e nas costas escrito MANUTENÇÃO EM LETRA
CAIXA ALTA, ARIAL, COR VERMELHA. Fornecer   03 peças
manga curta e 02 peças manga longa

06 05

3. JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO  FABRICADA EM TACTEL
OU BRIM, sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de
algodão, fechamento com zíper, bolso interno e externo, sendo o
último com o modelo, tipo faca nas laterais. Deverá conter o nome
empresa ou logo na parte frontal, e nas costas escrito
MANUTENÇÃO EM LETRA CAIXA ALTA, FONTE ARIAL COR
VERMELHA.

12 01

4. BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO 06 01 (par)

5. MEIA SOQUETE COR PRETA. 06 05 (cinco)
pares

6. BONÉ com aba  escrito na parte da Frontal MANUTENÇÃO EM
LETRA CAIXA ALTA, ARIAL, COR VERMELHA. 06 01

7. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do
profissional e cargo na frente do documento. No verso deverá
conter a autorização para serviços especiais quando aplicável.

12 (ou quando
necessário) 01

 
2. DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DA FUNÇÃO: SERRALHEIRO
 

 
ITEM

VIDA ÚTIL
(MESES) QUANT.

1. CALÇA COMPRIDA DE BRIM  MASCULINA com bolso nas
laterais e dois bolsos na parte de trás. Abaixo da cintura. Feita em
tecido resistente a rasgos e à tração e de grande durabilidade.
Confeccionada com elástico atrás na cintura. Modelagem reta para
oferecer maior conforto ao trabalhador.

06 03

2. BLUSA DE MANGA COMPRIDA DE BRIM COM BOTÃO, com
bolso no lado esquerdo. Deverá conter o nome ou logo da empresa
e  nas costas escrito MANUTENÇÃO   EM LETRA CAIXA ALTA, ARIAL,
COR VERMELHA.

06 05

3. JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO  FABRICADA EM TACTEL
OU BRIM, sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de
algodão, fechamento com zíper, bolso interno e externo, sendo o
último com o modelo, tipo faca nas laterais. Deverá conter o nome
empresa ou logo na parte frontal, e nas costas escrito
MANUTENÇÃO EM LETRA CAIXA ALTA, FONTE ARIAL COR
VERMELHA.

12 01

4. BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO 06 01 (par)

5. MEIA SOQUETE COR PRETA. 06 05 (cinco)
pares
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6. BONÉ com aba  escrito na parte da Frontal MANUTENÇÃO EM
LETRA CAIXA ALTA, ARIAL, COR VERMELHA. 06 01

7. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do
profissional e cargo na frente do documento. No verso deverá
conter a autorização para serviços especiais quando aplicável.

12 (ou quando
necessário) 01

 

3. DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DA FUNÇÃO: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO
EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E TÉCNICO MECÂNICO
 

ITEM VIDA ÚTIL
(MESES) QUANT.

1. CALÇA COMPRIDA JEANS NA COR AZUL ESCURO
MASCULINA E FEMININA ( COS ALTO)com bolso na frente e dois
bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à
tração e de grande durabilidade.

06 03

2.CAMISA TIPO POLO, MANGA CURTA E MANGA LONGA
composto por 50% de poliéster e 50% algodão, Gola: 100%
poliéster modelo pólo entretelada; Deverá conter o nome empresa
ou logo e nas costas escrito MANUTENÇÃO PREDIAL EM LETRA
CAIXA ALTA, FONTE ARIAL COR VERMELHA.  Fornecer  03
peças manga curta e 02 peças manga longa.

06 05

3. JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO FABRICADA EM
TACTEL OU BRIM 100% Poliéster, sanfonado nos punhos e barra,
forrada com tecido de algodão, fechamento com zíper, bolso
interno e externo, sendo o último com o modelo, tipo faca nas
laterais. Deverá conter o nome empresa ou logo na parte frontal, e
nas costas escrito MANUTENÇÃO EM LETRA CAIXA ALTA, FONTE
ARIAL COR VERMELHA.

12 01

4. BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO 06 1 (par)

5. MEIA SOQUETE COR PRETA 06 05 (pares)

6. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do
profissional e cargo na frente do documento.

12 (ou quando
necessário) 01

 
 
4.DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DA FUNÇÃO: ELETRICISTA E AJUDANTE DE
ELETRICISTA
 

ITEM VIDA ÚTIL
(MESES QUANT.

1. CAMISA MANGA LONGA  eletricista NR10 risco 1(i) e 2(ii) com
proteção para arco-elétrico e fogo repentino. Deverá conter o nome
ou logo da empresa e nas costas escrito MANUTENÇÃO EM LETRA
CAIXA ALTA, ARIAL, COR VERMELHA

06 05

2. CALÇA eletricista NR10 risco 1(i) e 2(ii) com proteção para arco-
elétrico e fogo repentino. 06 03

3. JAQUETA ESTAÇÃO DE INVERNO  FABRICADA EM TACTEL
OU BRIM, sanfonado nos punhos e barra, forrada com tecido de
algodão, fechamento com zíper, bolso interno e externo, sendo o
último com o modelo, tipo faca nas laterais. Deverá conter o nome
empresa ou logo na parte frontal, e nas costas escrito
MANUTENÇÃO EM LETRA CAIXA ALTA, FONTE ARIAL COR
VERMELHA.

12 01

4. BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 06 01 (par)
5. MEIA SOQUETE COR PRETA. 06 05 (pares)
6. BONÉ   escrito na parte da Frontal MANUTENÇÃO PREDIAL EM 06 01
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LETRA CAIXA ALTA, ARIAL, COR VERMELHA. 06 01

7. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do
profissional e cargo na frente do documento. No verso deverá conter
a autorização para serviços especiais quando aplicável.

12 (ou quando
necessário) 01

 

5. DESCRIÇÃO DE UNIFORMES DA FUNÇÃO: ENGENHEIRO MECÂNICO E
ENGENHEIRO CIVIL
 

ITEM VIDA ÚTIL
(MESES) QUANT.

1. CALÇA COMPRIDA JEANS NA COR AZUL ESCURO
MASCULINA E FEMININA ( COS ALTO) com bolso na frente e
dois bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e
à tração e de grande durabilidade.

06 03

2. CAMISA TIPO SOCIAL, MANGA CURTA E LONGA,  composto
por 30% de poliéster e 70% de algodão. Deverá conter o nome ou
logo da empresa.  Fornecer  03 peças manga longa e 02 peças
manga curta

06 05

3.  SUÉTER DE INVERNO- confeccionado em tricô, com decote V,
manga longa com punho.  Constar o nome ou logo da empresa. 12 01

4. BOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO 12 01

5. MEIA SOQUETE COR PRETA 06 05 (cinco)
pares

6. CRACHÁ de Identificação contendo foto,  nome do
profissional e cargo na frente do documento.

12 (ou quando
necessário) 01

1.4.1. Os uniformes, quando fornecidos pela CONTRATADA aos seus
funcionários, deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão
CONTRATANTE, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano,
sem qualquer repasse do custo para o empregado.
1.4.1.1. Os uniformes deverão ser entregues a todas as categorias profissionais
mediante recibo (relação nominal, assinada e datada pelo profissional), cuja cópia,
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada à fiscalização.
1.4.1.2. Caso seja necessário efetuar ajustes e consertos dos uniformes para
adequação aos colaboradores, eventuais despesas serão de responsabilidade da
CONTRATADA, sendo vedado o repasse dos custos para os profissionais.
1.4.1.3. A funcionária gestante deverá receber uniforme adequado ao
desempenho de suas funções e ao seu porte físico, fornecido pela Contratada, sem
custos para a colaboradora, dentro dos padrões do uniforme estabelecido.
1.4.1.4. A Contratada deverá identificar o uniforme dos funcionários por meio de
bordado, pintura ou outros, com a logomarca da CONTRATADA e com a logomarca
da CONTRATANTE.
1.4.2.  Os funcionários da CONTRATADA não poderão comparecer ao local de
trabalho sem uniforme ou usá-los sujos, rasgados ou em outra condição que os
descaracterizem.
1.4.3.  A distribuição e controle dos uniformes ficarão a cargo da
CONTRATADA.
1.4.3.1. O fornecimento dos uniformes poderá ocorrer em prazo inferior previsto
neste Anexo. Essa reposição será condicionada à avaliação do Fiscal do Contrato
e/ou, mediante comprovação da real necessidade e fatores que provocaram os
desgastes/danos das peças.
1.4.3.2. Outro uniforme poderá ser incluído na planilha, sem ônus para
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CONTRATANTE, desde que tenha aprovação do Fiscal do Contrato.
2. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO
2.1. A CONTRATADA deverá fornecer EPI / EPC de boa qualidade para todos
os seus funcionários cumprindo a periodicidade de troca estabelecida e relação dos
fornecedores previamente listados na tabela abaixo.
2.2. Todos os EPI’s devem conter o Certificado de Aprovação válido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
2.2.1. DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI'S), DESTINADOS A PROTEGER OS PROFISSIONAIS CONTRA
RISCOS BIOLÓGICOS, QUÍMICOS OU FÍSICOS E DE ACIDENTES DURANTE O
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES:
 

  LOTE 01   

ITEM EPI DESCRIÇÃO FORNECEDORES PERÍODO PARA
ENTREGA

1
BOTINA DE

SEGURANÇA S / BICO
DE AÇO

Calçado ocupacional tipo
botina, fechamento em
elástico preto nas laterais,
confeccionado em couro
(raspa) curtido ao cromo na
cor preta, palmilha de
montagem em não tecido,
forro da gáspea em não tecido
na cor cinza, solado de
poliuretano bidensidade na cor
cinza injetado diretamente no
cabedal, biqueira plástica para
conformação, resistente ao
óleo combustível.

Marluvas, Bracol,
Fujiwara,

Organizações
Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

2
CAPACETE BRANCO

COM JUGULAR E
CARNEIRA

Capacete de segurança para
uso na indústria modelo C-50,
tipo II (aba frontal), Classe A
(com ventilação), com jugular
e carneira.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

3 PROTETOR AURICULAR
PLUG

Protetor auditivo, tipo
inserção, composto. Protetor
tamanho único, moldável a
diferentes canais auditivos,
com cordão de polipropileno
ou cordão de silicone em
várias cores, ou sem cordão.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*TRIMESTRAL

4 CAPA DE CHUVA

Capa de segurança
confeccionada em tecido
sintético revestido de PVC em
uma das faces (PVC forrado),
fechamento frontal através de
quatro botões plásticos de
pressão, costuras através de
solda eletrônica.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

5 MÁSCARA CIRÚRGICA,
DESCARTÁVEL

Caixa com máscara cirúrgica
descartável dupla camada de
polipropileno (não tecido);
complemento: cor branca,
com elástico, macia,
hipoalergênica, com presilha
interna metálica para moldar-
se ao nariz em toda a
extensão. bordas reforçadas,
elásticos reforçadas e
confortáveis tendo na
embalagem devera constar a
data de fabricação, prazo de
validade, numero do lote e

Eletronics,
Supermedy,

Teccopy, Medix,
Descarpack,

Protdesc, 3M do
Brasil

*MENSAL
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registro no Ministério da
Saúde. Pct com 50 unidades.

6
TOUCA DESCARTÁVEL

SANFONADA
CONFECCIONADA EM

NÃO TECIDO

Caixa de touca descartável
sanfonada 100% polipropileno;
tipo descartável, gramatura
de 20 a 30gr/m2;
complemento: touca atóxica-
não estéril permeável ao ar
garante o equilíbrio da
sensação, térmica fabricada
mediante costura ultra sônica,
tamanho único, Ajustável a
qualquer tamanho de cabeça,
c/ elástico confortável em todo
perímetro do material, COR
BRANCA. na embalagem
deverá constar data de
fabricação, validade de
número de lote, registro no
MS. Pct com 50 unidades.

Eletronics,
Supermedy,

Teccopy, Medix,
Descarpack,

Protdesc, 3M do
Brasil

*MENSAL

7
LUVA DE

PROCEDIMENTOS NÃO-
CIRÚRGICO

Caixa de luva de segurança
para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em
borracha sintética,
texturizada, antiderrapante,
ambidestra, não esterilizada,
sem pó bioabsorvível. Com CA
(Certificado de Aprovação)
válido pelo MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego). Pct com
50 unidades.

Ever Care,
Supermax,

UniGloves, Medix,
Descarpack,

Nugard, 3M do
Brasil

*MENSAL

8 ÓCULOS DE
PROTEÇÃO INCOLOR

Óculos de segurança
constituídos de arco de
material plástico preto com
um pino central e uma fenda
em cada extremidade,
utilizados para o encaixe de
um visor de , incolor,  apoio
nasal e proteção lateral
injetada do mesmo material
com um orifício na parte
frontal superior e uma fenda
em cada extremidade para o
encaixe no arco que possui
borda superior em meia-
proteção na parte frontal e
nas bordas, hastes
confeccionadas do mesmo
material do arco compostas
de duas peças: uma semi-
haste vazada com uma das
extremidade fixadas ao arco
por meio de parafuso metálico
e semi-haste com pino
plástico em uma das
extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste
do tamanho

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*SEMESTRAL

9
AVENTAL

DESCARTÁVEL TIPO
CAPOTE MANGA

LONGA

Caixa de avental descartável
tipo capote, confeccionado em
tecido não tecido (TNT) 100%
polipropileno do tipo agulhado,
costurado com gramatura
30G, com gola cirúrgica
(redonda), por processo de
costura overloque, manga
longa, punho com elástico,
fechamento em tiras nas
costas (altura do pescoço e
altura da cintura). Dobrado de

MedicalLog,
Protdesc, Medix,

3M do
Brasil, Supermedy,

Teccopy, 
Descarpack

*MENSAL
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altura da cintura). Dobrado de
forma asséptica. Pct com 50
unidades.

10 SAPATO DE
SEGURANÇA SOCIAL

 Sapato  de segurança social (
feminino ou masculino)  de
amarrar de uso em diversos
ambientes de trabalho,
calçado que proporciona
conforto e que atende a todas
as normas de segurança da
ABNT NBR ISO 20345, 20344
e 20347.

Marluvas, Bracol,
Fujiwara,

Organizações
Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

 

 * EPIS que deverão ser
mantidos estoque mínimo

na contratante, com
quantidade mínima de 10

unidades.

   

  LOTE 02   

1
BOTINA DE

SEGURANÇA S / BICO
DE AÇO

Calçado ocupacional tipo
botina, fechamento em
elástico preto nas laterais,
confeccionado em couro
(raspa) curtido ao cromo na
cor preta, palmilha de
montagem em não tecido,
forro da gáspea em não tecido
na cor cinza, solado de
poliuretano bidensidade na cor
cinza injetado diretamente no
cabedal, biqueira plástica para
conformação, resistente ao
óleo combustível.

Marluvas, Bracol,
Fujiwara,

Organizações
Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

2
BOTINA DE

SEGURANÇA COM
BIQUEIRA DE
COMPOSITE

Calçado de segurança tipo
botina, fechamento em
cadarço ou elástico,
confeccionado em couro na
cor preta curtido ao cromo,
palmilha de montagem em
material sintético resinado na
cor branca costurado pelo
sistema strobel, forro interno
em não tecido na cor cinza,
solado bicomponente de
borracha e poliuretano
injetado diretamente no
cabedal, biqueira de
composite, resistente ao óleo
combustível, à absorção de
energia no calcanhar, ao
contato com o calor e à
passagem de corrente
elétrica.

Marluvas, Bracol,
Fujiwara,

Organizações
Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

3 PROTETOR AURICULAR
CONCHA

Protetor auditivo, do tipo
concha, constituído por duas
conchas em plásticos,
apresentando almofadas de
espuma em suas laterais e
em seu interior, possui uma
haste em plástico rígido
almofadado e metal que
mantém as conchas
firmemente seladas contra a
região das orelhas do usuário
e que sustenta as conchas.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

TRIMESTRAL

4 PROTETOR AURICULAR
PLUG

Protetor auditivo, tipo
inserção, composto. Protetor
tamanho único, moldável a
diferentes canais auditivos,
com cordão de polipropileno

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

*TRIMESTRAL
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ou cordão de silicone em
várias cores, ou sem cordão.

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

5
MÁSCARA DE
PROTEÇÃO

HOSPITALAR  PFF2S

Respirador purificador de ar
tipo peça semifacial filtrante
para partículas PFF2, classe S,
confeccionada em quatro
camadas, sendo: camada
externa de fibra sintética de
polipropileno; camada meio de
fibra sintética estrutural;
camada filtrante de fibra
sintética com tratamento
eletrostático, camada interna
de fibra sintética de contato
facial. Com tirantes de cabeça
de elástico para sustentação
de peça facial, tira metálica
para ajuste sobre o septo
nasal e válvula de exalação

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*QUINZENAL

6 MÁSCARA CIRÚRGICA,
DESCARTÁVEL

Caixa com máscara cirúrgica
descartável dupla camada de
polipropileno (não tecido);
complemento: cor branca,
com elástico, macia,
hipoalergênica, com presilha
interna metálica para moldar-
se ao nariz em toda a
extensão. bordas reforçadas,
elásticos reforçadas e
confortáveis tendo na
embalagem devera constar a
data de fabricação, prazo de
validade, numero do lote e
registro no Ministério da
Saúde. Pct com 100 unidades.

Eletronics,
Supermedy,

Teccopy, Medix,
Descarpack,

Protdesc, 3M do
Brasil

*MENSAL

7
TOUCA DESCARTÁVEL

SANFONADA
CONFECCIONADA EM

NÃO TECIDO

Caixa de touca descartável
sanfonada 100% polipropileno;
tipo descartável, gramatura
de 20 a 30gr/m2;
complemento: touca atóxica-
não estéril permeável ao ar
garante o equilíbrio da
sensação, térmica fabricada
mediante costura ultra sônica,
tamanho único, Ajustável a
qualquer tamanho de cabeça,
c/ elástico confortável em todo
perímetro do material, COR
BRANCA. na embalagem
deverá constar data de
fabricação, validade de
número de lote, registro no
MS. Pct com 100 unidades.

Eletronics,
Supermedy,

Teccopy, Medix,
Descarpack,

Protdesc, 3M do
Brasil

*MENSAL

8
LUVA DE

PROCEDIMENTOS NÃO-
CIRÚRGICO

Caixa de luva de segurança
para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em
borracha sintética,
texturizada, antiderrapante,
ambidestra, não esterilizada,
sem pó bioabsorvível. Com CA
(Certificado de Aprovação)
válido pelo MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego). Pct com
100 unidades.

Ever Care,
Supermax,

UniGloves, Medix,
Descarpack,

Nugard, 3M do
Brasil

*MENSAL

9 LUVAS DE NYLON PU

Luva de segurança tricotada
em fios de poliamida,
revestimento em poliuretano
na palma, face palmar e
pontas dos dedos; punho

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,

*MENSAL
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tricotado com elástico. 3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

10 LUVA ALTA/BAIXA
TENSÃO

Luva de segurança isolante de
borracha, tipo I classes 00, 0,
1, 2, 3 e 4, fornecidas nas
seguintes cores: CLASSE 00 -
cor vermelha; CLASSE 0 - cor
preta, cor amarela e preta
(amarela na face externa e
preta na face interna), cor
preta e amarela (preta na
face externa e amarela na
face interna); CLASSE1 - cor
preta, cor amarela e preta
(amarela na face interna e
preta na face externa)
CLASSE 2: cor preta, cor
amarela e preta (amarela na
face interna e preta na face
externa); CLASSE 3 - cor
preta, cor amarela e preta
(amarela na face interna e
preta na face externa);
CLASSE 4 - cor preta, cor
amarela e preta (amarela na
face interna e preta na face
externa) e na cor vermelha e
preta (vermelha na face
interna e preta na face
externa). Ref.: E0014R (luva
vermelha, classe 00 - tensão
máxima de uso: 500 volts);
E014B (luva preta, classe 0 -
tensão máxima de uso: 1.000
volts); E014BY (luva amarela
e preta, classe 0 - tensão
máxima de uso: 1.000 volts);
E014YB (luva preta e amarela,
classe 0 - tensão máxima de
uso: 1.000 volts); E114B (luva
preta, classe 1 - tensão
máxima de uso: 7.500 volts);
E114YB (luva amarela e preta,
classe 1 - tensão máxima de
uso: 7.500 volts); E214B (luva
preta, classe 2 - tensão
máxima de uso: 17.000
volts); E214YB (luva amarela
e preta, classe 2 - tensão
máxima de uso: 17.000
volts); E316B (luva preta,
classe 3 - tensão máxima de
uso: 26.500 volts); E316YB
(luva amarela e preta, classe
3 - tensão máxima de uso:
26.500 volts); E416B (luva
preta, classe 4 - tensão
máxima de uso: 36.000
volts); E416YB (luva amarela
e preta, classe 4 - tensão
máxima de uso: 36.000
volts); E416RB (luva vermelha
e preta, classe 4 - tensão
máxima de uso: 36.000
volts). Com CA (Certificado de
Aprovação) válido pelo MTE
(Ministério do Trabalho e
Emprego).

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

**ANUAL

Óculos de segurança
constituídos de arco de
material plástico preto com
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11 ÓCULOS DE
PROTEÇÃO INCOLOR

um pino central e uma fenda
em cada extremidade,
utilizados para o encaixe de
um visor de , incolor,  apoio
nasal e proteção lateral
injetada do mesmo material
com um orifício na parte
frontal superior e uma fenda
em cada extremidade para o
encaixe no arco que possui
borda superior em meia-
proteção na parte frontal e
nas bordas, hastes
confeccionadas do mesmo
material do arco compostas
de duas peças: uma semi-
haste vazada com uma das
extremidade fixadas ao arco
por meio de parafuso metálico
e semi-haste com pino
plástico em uma das
extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste
do tamanho

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*SEMESTRAL

12
AVENTAL

DESCARTÁVEL TIPO
CAPOTE MANGA

LONGA

Caixa de avental descartável
tipo capote, confeccionado em
tecido não tecido (TNT) 100%
polipropileno do tipo agulhado,
costurado com gramatura
30G, com gola cirúrgica
(redonda), por processo de
costura overloque, manga
longa, punho com elástico,
fechamento em tiras nas
costas (altura do pescoço e
altura da cintura). Dobrado de
forma asséptica. Pct com 100
unidades.

MedicalLog,
Protdesc, Medix,

3M do
Brasil, Supermedy,

Teccopy, 
Descarpack, 

MENSAL

13

CAMISA ELETRICISTA
NR10 RISCO 1(I) E 2(II)
COM PROTEÇÃO PARA

ARCO-ELÉTRICO E
FOGO REPENTINO

Tecido FR 100% Algodão
Retardante a Chamas 8,6
oz/yd²(290 g/m²);
Com faixas refletivas
Retardante a Chamas
(Antichama); Meio elástico no
cós, passantes para cinto,
pala atrás; Fechamento em
botões com vista; Dois bolsos
frontais; Dois bolsos traseiros;
ATPV 10,9 cal/cm²; Costura
reforçada em pontos
vulneráveis com linha
retardante a chama 100%
meta aramida.
C.A. de Referência: 36.158 (
Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho-MTE)

3M do Brasil,
Protcap, Previni,

Protenge
SEMESTRAL

14

CALÇA ELETRICISTA
NR10 RISCO 1(I) E 2(II)
COM PROTEÇÃO PARA

ARCO-ELÉTRICO E
FOGO REPENTINO

Tecido FR 100% Algodão
Retardante a Chamas 8,6
oz/yd²(290 g/m²);
Com faixas refletivas
Retardante a Chamas
(Antichama); Meio elástico no
cós, passantes para cinto,
pala atrás; Fechamento em
botões com vista; Dois bolsos
frontais; Dois bolsos traseiros;
ATPV 10,9 cal/cm²; Costura
reforçada em pontos
vulneráveis com linha
retardante a chama 100%

3M do Brasil,
Protcap, Previni,

Protenge
SEMESTRAL
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meta aramida.
C.A. de Referência: 36.158 (
Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho-MTE)

 

 * EPIS que deverão ser
mantidos estoque mínimo

na contratante, com
quantidade mínima de 10

unidades.
 

** Anualmente a luva de
alta tensão deverá ser
testada e certificada por
empresas credenciadas, 

e em caso de dano
deverá ser substituída

imediadamente.  A
responsabilidade do teste

será da contratada.

   

  LOTE 03   

1
BOTINA DE

SEGURANÇA S / BICO
DE AÇO

Calçado ocupacional tipo
botina, fechamento em
elástico preto nas laterais,
confeccionado em couro
(raspa) curtido ao cromo na
cor preta, palmilha de
montagem em não tecido,
forro da gáspea em não tecido
na cor cinza, solado de
poliuretano bidensidade na cor
cinza injetado diretamente no
cabedal, biqueira plástica para
conformação, resistente ao
óleo combustível.

Marluvas, Bracol,
Fujiwara,

Organizações
Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

2
BOTINA DE

SEGURANÇA COM
BIQUEIRA DE
COMPOSITE

Calçado de segurança tipo
botina, fechamento em
cadarço ou elástico,
confeccionado em couro na
cor preta curtido ao cromo,
palmilha de montagem em
material sintético resinado na
cor branca costurado pelo
sistema strobel, forro interno
em não tecido na cor cinza,
solado bicomponente de
borracha e poliuretano
injetado diretamente no
cabedal, biqueira de
composite, resistente ao óleo
combustível, à absorção de
energia no calcanhar, ao
contato com o calor e à
passagem de corrente
elétrica.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

3
BOTINA DE

SEGURANÇA COM
BIQUEIRA DE AÇO

Calçado de segurança tipo
botina, com elástico
confeccionado em couro preto
curtido ao cromo, palmilha de
montagem em material
sintético, solado de
poliuretano monodensidade
blaqueado com biqueira de
aço.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

4 BOTA DE PVC

Calçado de segurança, tipo
bota, classificação II
Impermeável, confeccionado
em PVC (policloreto de
polivinila) na cor preta.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,

SEMESTRAL
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Danny,Prot- Cap

5
CAPACETE BRANCO/

CINZA COM JUGULAR E
CARNEIRA

Capacete de segurança para
uso na indústria modelo C-50,
tipo II (aba frontal), Classe A
(com ventilação), com jugular
e carneira.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

6 PROTETOR AURICULAR
CONCHA

Protetor auditivo, do tipo
concha, constituído por duas
conchas em plásticos,
apresentando almofadas de
espuma em suas laterais e
em seu interior, possui uma
haste em plástico rígido
almofadado e metal que
mantém as conchas
firmemente seladas contra a
região das orelhas do usuário
e que sustenta as conchas.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

TRIMESTRAL

7 PROTETOR AURICULAR
PLUG

Protetor auditivo, tipo
inserção, composto. Protetor
tamanho único, moldável a
diferentes canais auditivos,
com cordão de polipropileno
ou cordão de silicone em
várias cores, ou sem cordão.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*TRIMESTRAL

8 CAPA DE CHUVA

Capa de segurança
confeccionada em tecido
sintético revestido de PVC em
uma das faces (PVC forrado),
fechamento frontal através de
quatro botões plásticos de
pressão, costuras através de
solda eletrônica.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

9 MÁSCARA CIRÚRGICA,
DESCARTÁVEL

Caixa com máscara cirúrgica
descartável dupla camada de
polipropileno (não tecido);
complemento: cor branca,
com elástico, macia,
hipoalergênica, com presilha
interna metálica para moldar-
se ao nariz em toda a
extensão. bordas reforçadas,
elásticos reforçadas e
confortáveis tendo na
embalagem devera constar a
data de fabricação, prazo de
validade, numero do lote e
registro no Ministério da
Saúde. Pct com 200 unidades

Eletronics,
Supermedy,

Teccopy, Medix,
Descarpack,

Protdesc, 3M do
Brasil

*MENSAL

Respirador purificador de ar
tipo peça um quarto facial,
com corpo confeccionado em
elastômero, com borda
interna. Nas laterais do corpo
da peça, estão localizadas
duas aberturas, uma de cada
lado, nas quais são
encaixados 02 (dois)
dispositivos de material
plástico, dotados de 01 (uma)
válvula de inalação em sua
parte traseira e de uma rosca
externa em sua parte
dianteira, onde são
rosqueados os filtros químicos
e combinados. A peça facial
possui 01 (uma) abertura
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10
RESPIRADOR

PURIFICADOR DE AR
TIPO PEÇA UM

QUARTO FACIAL

localizada em sua parte
centro-inferior, na qual é
encaixado 01 (um) dispositivo
de material plástico, dotado
de 01 (uma) válvula de
exalação em sua parte interna
e de uma tampa da mesma
cor, com encaixe tipo
pressão. Os respiradores
possuem, na parte central do
corpo, um ponto (saliência)
para o encaixe de um suporte
plástico. Este suporte é
dotado de 04 (quatro) hastes,
onde são fixadas 04 (quatro)
fivelas plásticas cinza claro,
através das quais passam as
pontas de 02 (dois) tirantes
elásticos ajustáveis: um
tirante localizado na parte
superior e o outro, na parte
inferior. No tirante localizado
na parte superior do
respirador, encontram-se
presas duas alças plásticas,
para encaixe na cabeça do
usuário. O respirador é
utilizado com os seguintes
filtros: 1- Filtros químicos
classe 1: CMA-1- vapores
orgânicos; CMB-1 – gases
ácidos; CMC-1 – vapores
orgânicos e gases ácidos;
CMD-1 – amônia e
metilaminas; ABEK-1 –
multigases: vapores
orgânicos, gases ácidos,
amônia e metilaminas. 2-
Filtros combinados: Químico
classe 1 e para partículas
classe P2: CMP-1 – vapores
orgânicos mais poeiras e
névoas e fumos (P2)

Alltec Do Brasil
Ltda, Marluvas,

Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

11
RESPIRADOR SEMI
FACIAL PFF2 COM /

SEM VÁLVULA

Respirador purificador de ar
tipo peça semifacial filtrante
para partículas, classe PFF-
2(S), com formato tipo
concha, tamanho regular, com
solda térmica em seu
perímetro. Sobre a concha
interna de sustentação em
microfibras sintéticas
moldadas a quente em
processo sem uso de resina, é
montado o meio filtrante
composto por camadas de
microfibras sintéticas tratadas
eletrostaticamente. A parte
externa do respirador é
recoberta por um não-tecido,
podendo se apresentar nas
cores branca ou verde, que
protege o meio filtrante,
evitando que as microfibras se
soltem. Nas laterais de cada
peça existem 04 (quatro)
grampos metálicos, sendo
dois de cada lado, por onde
passam as pontas de 02
(dois) tirantes elásticos. A
parte superior interna da peça

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*QUINZENAL
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possui uma tira de espuma na
cor cinza, e a parte superior
externa possui uma tira de
material metálico moldável,
ambos para ajuste nasal. O
respirador possui, em sua
parte central, uma válvula de
exalação. "ESTE
EQUIPAMENTO DEVERÁ
APRESENTAR O SELO DE
MARCAÇÃO DO INMETRO".

12
TOUCA DESCARTÁVEL

SANFONADA
CONFECCIONADA EM

NÃO TECIDO

Caixa de touca descartável
sanfonada 100% polipropileno;
tipo descartável, gramatura
de 20 a 30gr/m2;
complemento: touca atóxica-
não estéril permeável ao ar
garante o equilíbrio da
sensação, térmica fabricada
mediante costura ultra sônica,
tamanho único, Ajustável a
qualquer tamanho de cabeça,
c/ elástico confortável em todo
perímetro do material, COR
BRANCA. na embalagem
deverá constar data de
fabricação, validade de
número de lote, registro no
MS. Pct com 200 unidades.

Eletronics,
Supermedy,

Teccopy, Medix,
Descarpack,

Protdesc, 3M do
Brasil

*MENSAL

13
LUVA DE

PROCEDIMENTOS NÃO-
CIRÚRGICO

Caixa de luva de segurança
para procedimento não
cirúrgico, confeccionada em
borracha sintética,
texturizada, antiderrapante,
ambidestra, não esterilizada,
sem pó bioabsorvível. Com CA
(Certificado de Aprovação)
válido pelo MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego). Pct com
200 unidades

Ever Care,
Supermax,

UniGloves, Medix,
Descarpack,

Nugard, 3M do
Brasil

*MENSAL

14 LUVAS DE NYLON PU

Luva de segurança tricotada
em fios de poliamida,
revestimento em poliuretano
na palma, face palmar e
pontas dos dedos; punho
tricotado com elástico.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*MENSAL

Luva de segurança isolante de
borracha, tipo I classes 00, 0,
1, 2, 3 e 4, fornecidas nas
seguintes cores: CLASSE 00 -
cor vermelha; CLASSE 0 - cor
preta, cor amarela e preta
(amarela na face externa e
preta na face interna), cor
preta e amarela (preta na
face externa e amarela na
face interna); CLASSE1 - cor
preta, cor amarela e preta
(amarela na face interna e
preta na face externa)
CLASSE 2: cor preta, cor
amarela e preta (amarela na
face interna e preta na face
externa); CLASSE 3 - cor
preta, cor amarela e preta
(amarela na face interna e
preta na face externa);
CLASSE 4 - cor preta, cor
amarela e preta (amarela na
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15 LUVA ALTA/BAIXA
TENSÃO

face interna e preta na face
externa) e na cor vermelha e
preta (vermelha na face
interna e preta na face
externa). Ref.: E0014R (luva
vermelha, classe 00 - tensão
máxima de uso: 500 volts);
E014B (luva preta, classe 0 -
tensão máxima de uso: 1.000
volts); E014BY (luva amarela
e preta, classe 0 - tensão
máxima de uso: 1.000 volts);
E014YB (luva preta e amarela,
classe 0 - tensão máxima de
uso: 1.000 volts); E114B (luva
preta, classe 1 - tensão
máxima de uso: 7.500 volts);
E114YB (luva amarela e preta,
classe 1 - tensão máxima de
uso: 7.500 volts); E214B (luva
preta, classe 2 - tensão
máxima de uso: 17.000
volts); E214YB (luva amarela
e preta, classe 2 - tensão
máxima de uso: 17.000
volts); E316B (luva preta,
classe 3 - tensão máxima de
uso: 26.500 volts); E316YB
(luva amarela e preta, classe
3 - tensão máxima de uso:
26.500 volts); E416B (luva
preta, classe 4 - tensão
máxima de uso: 36.000
volts); E416YB (luva amarela
e preta, classe 4 - tensão
máxima de uso: 36.000
volts); E416RB (luva vermelha
e preta, classe 4 - tensão
máxima de uso: 36.000
volts). Com CA (Certificado de
Aprovação) válido pelo MTE
(Ministério do Trabalho e
Emprego).

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

**ANUAL

16 LUVA DE VAQUETA

Luva de segurança,
confeccionada em vaqueta,
reforço interno na palma, tira
e reforço embutida entre o
polegar e indicador, elástico
para ajuste no dorso.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*TRIMESTRAL

17 LUVA DE NITRÍLICA
MANGA LONGA

Luva de segurança
confeccionada em nitrila
manga longa, relevo
antiderrapante na face palmar
e ponta dos dedos.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*MENSAL

18 LUVA DE LÁTEX

Luva de segurança 
confeccionadas em borracha
natural (látex), com pó
absorvível (talco), não estéril,
em moldagem ambidestra,
palma, dedos e dorso lisos.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*QUINZENAL

19 LUVA DE MALHA
PIGMENTADA

Luva de segurança tricotada
em quatro fios de algodão,
pigmentos antiderrapantes de
PVC na palma e face palmar
dos dedos.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,

*QUINZENAL
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Danny,Prot- Cap

20 LUVA DE RASPA CANO
LONGO

Luva de segurança
confeccionada em raspa, tira
de reforço externo em raspa
entre os dedos polegar e
indicador, reforço interno em
raspa na palma e dedos,
punhos de 20 cm ou 30
cm.Luva de segurança
confeccionada em raspa, tira
de reforço externo em raspa
entre os dedos polegar e
indicador, reforço interno em
raspa na palma e dedos,
punhos de 20 cm ou 30 cm.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*TRIMESTRAL

21 LUVA DE RASPA CANO
CURTO

Luva de segurança
confeccionada em raspa, tira
de reforço externo em raspa
entre os dedos polegar e
indicador, reforço interno em
raspa na palma e dedos,
punhos de 7 cm ou 10 cm.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*TRIMESTRAL

22
ÓCULOS DE POTEÇÃO

INCOLOR DE
SOBREPOR

Óculos de sobrepor com  lente
de proteção em policarbonato
com tratamento anti-risco,
antiembaçante, protetor nasal
injetados do mesmo material
e haste vazada tipo espátula;
( somente para os
funcionários que fazem uso de
óculos com grau) .

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*SEMESTRAL

23 ÓCULOS DE
PROTEÇÃO INCOLOR

Óculos de segurança
constituídos de arco de
material plástico preto com
um pino central e uma fenda
em cada extremidade,
utilizados para o encaixe de
um visor de , incolor,  apoio
nasal e proteção lateral
injetada do mesmo material
com um orifício na parte
frontal superior e uma fenda
em cada extremidade para o
encaixe no arco que possui
borda superior em meia-
proteção na parte frontal e
nas bordas, hastes
confeccionadas do mesmo
material do arco compostas
de duas peças: uma semi-
haste vazada com uma das
extremidade fixadas ao arco
por meio de parafuso metálico
e semi-haste com pino
plástico em uma das
extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste
do tamanho

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*SEMESTRAL

Óculos de segurança
constituídos de arco de
material plástico preto com
um pino central e uma fenda
em cada extremidade,
utilizados para o encaixe de
um visor de policarbonato
cinza, apoio nasal e proteção
lateral injetada do mesmo
material com um orifício na
parte frontal superior e uma Marluvas, Bracol,
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24 ÓCULOS DE
PROTEÇÃO CINZA

fenda em cada extremidade
para o encaixe no arco que
possui borda superior em
meia-proteção na parte frontal
e nas bordas, hastes
confeccionadas do mesmo
material do arco compostas
de duas peças: uma semi-
haste vazada com uma das
extremidade fixadas ao arco
por meio de parafuso metálico
e semi-haste com pino
plástico em uma das
extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste
do tamanho

Organizações
Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*SEMESTRAL

25
ÓCULOS DE

PROTEÇÃO VERDE
PARA SOLDA

Óculos de segurança
constituídos de arco de
material plástico preto com
um pino central e uma fenda
em cada extremidade,
utilizados para o encaixe de
um visor de policarbonato  
verde, apoio nasal e proteção
lateral injetada do mesmo
material com um orifício na
parte frontal superior e uma
fenda em cada extremidade
para o encaixe no arco que
possui borda superior em
meia-proteção na parte frontal
e nas bordas, hastes
confeccionadas do mesmo
material do arco compostas
de duas peças: uma semi-
haste vazada com uma das
extremidade fixadas ao arco
por meio de parafuso metálico
e semi-haste com pino
plástico em uma das
extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste
do tamanho

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

*SEMESTRAL

26 CREME DE PROTEÇÃO 
G3

Creme de proteção, Grupo 3,
sólido, homogênio, uniforme,
de cor branca, de odor
característico, e pH “in
natura” a 20ºC igual a 5,98.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

TRIMESTRAL

27
ÓCULOS DE

SEGURANÇA AMPLA
VISÃO PARA SOLDA

Óculos de segurança,
constituídos de armação
confeccionada em uma única
peça de PVC verde, dotada de
visor formado por duas
oculares fixas de 50 mm de
diâmetro, localizadas na parte
frontal e na cor preta e quatro
válvulas para ventilação
indireta (duas na parte
superior da armação e duas
na parte inferior), tirante
elástico para ajuste e visor
articulado fixado ao visor fixo
e formado por duas oculares
de 50 mm de diâmetro. As
oculares possuem anéis
retentores rosqueáveis que
permitem a fixação das
lentes. Quando os óculos

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL
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possuir apenas visor fixo, este
suporta uma lente de
cobertura de policarbonato
incolor e o filtro de luz de
policarbonato verde
(tonalidade 5). Quando possuir
visor articulado, o óculos
suporta uma lente de
segurança de policarbonato
incolor na parte fixa e o filtro
de luz de tonalidade 5 na
parte articulada

28
ÓCULOS DE

SEGURANÇA AMPLA
VISÃO

Óculos de segurança modelo
ampla-visão com visor
confeccionado em
policarbonato incolor,
constituídos de armação
confeccionada em uma única
peça de PVC flexível cinza
transparente, sistema de
ventilação indireta composto
de 122 (cento e vinte e dois)
orifícios localizados na parte
superior e 40 (quarenta)
orifícios de cada lado na parte
inferior recobertos por um
plástico preto rígido, tirante
elástico preto em tecido com
duas presilhas que permite o
ajuste de tamanho à face do
usuário, encaixado na parte
lateral dos óculos através de
pinos rígidos de PVC
localizados na parte interna da
armação, modelo cobre toda
a região em torno dos olhos
do usuário

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

29 AVENTAL DE RASPA /
LONGO

Avental de segurança
confeccionado em raspa,
fivelas e tiras em raspa.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

30
AVENTAL

DESCARTÁVEL TIPO
CAPOTE MANGA

LONGA

Caixa de avental descartável
tipo capote, confeccionado em
tecido não tecido (TNT) 100%
polipropileno do tipo agulhado,
costurado com gramatura
30G, com gola cirúrgica
(redonda), por processo de
costura overloque, manga
longa, punho com elástico,
fechamento em tiras nas
costas (altura do pescoço e
altura da cintura). Dobrado de
forma asséptica. Pct com 200
unidades

MedicalLog,
Protdesc, Medix,

3M do
Brasil, Supermedy,

Teccopy, 
Descarpack, 

MENSAL

31 AVENTAL DE PVC

Avental de segurança
confeccionado em PVC com
forro de poliéster, com tiras
soldadas eletrônicamente,
sendo uma no pescoço e duas
na cintura com fivela plástica,
acabamento nas laterais por
solda eletrônica. Tamanhos:
1,00m x 0,70m; 1,20m x
0,70m e 1,40m x 0,70m.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

Protetor facial composto de
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32 PROTETOR FACIAL DE
ACRÍLICO

coroa de material plástico
rígido preto que cobre a parte
frontal do crânio do usuário e
se estende até a parte lateral
da cabeça, visor
confeccionado em
policarbonato incolor disponível
em três tamanhos, sendo 6",
8" e 10" de altura, preso à
coroa por meio de três pinos
plásticos, carneira de material
plástico branco regulável
através de ajuste simples
presa à coroa por meio de
dois parafusos plásticos. A
parte frontal da carneira é
recoberta com espuma para
absorção de suor.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

33 PROTETOR FACIAL
PARA SOLDA

Protetor facial para uso com
capacete, constituído de visor
em policarbonato  incolor  que
se encaixam através de
quatro pinos plásticos e um
pino metálico central nos
suportes basculantes em
forma de arco com canaleta
que estão disponíveis em
material plástico e em
alumínio, onde estes suportes
se encaixam na aba do
capacete. Para fixação, é
possível que este arco seja
utilizado com mola de metal
parcialmente revestida em
borracha que passa pela parte
traseira do casco do capacete
ou com suporte CG 10 em
polipropileno que se encaixa
nas fendas laterais do casco
do capacete e seu arco possui
cinco pinos de plástico para
encaixe dos visores e
adaptadores para encaixe no
capacete de segurança CA
25.722, modelo Evolution,
Classe A, fabricado pela
empresa Carbografite
Equipamentos Indutriais LTDA.

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

34
CINTO DE SEGURANÇA

COM TALABARTE
DUPLO

 

Cinturão de segurança tipo
paraquedista/abdominal,
confeccionado em fita de
poliéster multifilamentos de
45 mm e fita secundária de
poliéster de 25 mm. Possui
quatro pontos de conexão,
sendo um ponto peitoral por
meio de duas alças para
engate simultâneo de
ancoragem em poliéster, uma
meia argola dorsal em aço e
duas meias argolas laterais de
aço como pontos de conexão
para posicionamento na
cintura. Possui cinco fivelas
duplas em aço, sendo duas
para regulagem peitoral, duas
para regulagem das coxas e
uma para regulagem na
cintura. Com almofada na
cintura, altura de 110 mm e

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL
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750 mm de comprimento. 
Deverá ser fornecido
juntamente com o cinto, 
talabarte duplo

35 FILTRO PARA GASES E
VAPORES

Proteção das vias respiratórias
do usuário contra a inalação
de partículas sólidas, quando
utilizado com filtros mecânicos
ou combinados, e contra
gases e vapores, quando
utilizado com filtros químicos
ou combinados. Validade de 5
anos após a fabricação
(lacrado);
Classe 1- Vapores orgânicos e
gases ácidos;

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

SEMESTRAL

36 MÁSCARA PARA SOLDA

Máscara de segurança para
trabalhos de soldagem,
composta de escudo de
polipropileno, carneira
confeccionada de polietileno
com regulagem de tamanho
através de ajuste simples ou
catraca, escudo preso à
carneira através de dois
parafusos metálicos. As
máscaras estão disponíveis
nas configurações visor fixo ou
articulado

Marluvas, Bracol,
Organizações

Almeida Soares,
Bompel, MSA,
Carbogratife,

3M do Brasil, KSN,
Danny,Prot- Cap

ANUAL

37 DESENGRAXANTE

Agente desengraxante
vegetal, umectantes e
emolientes, aliados a
microesferas que promovem
ação mecânica através do
atrito com as mãos,
facilitando a remoção dos
resíduos de óleo e graxa da
pele. Devido à alta
concentração de agentes
desengraxantes, possui um
grande poder de remoção.
Não agride a pele mesmo com
uso frequente. Além de limpar
e hidratar a pele. (DEVERÁ
SER FORNECIDO NA
FORMA DE DISPENSER -5
UNIDADES )

All Clean,
Eversolft, Hand

Plus
*MENSAL

38 PROTETOR SOLAR
Protetor Solar (FPS 30, 35,
40, 50, 60 com FPS UVA
diferente

Luvex, 3 M,
Promental SEMESTRAL

39

CAMISA ELETRICISTA
NR10 RISCO 1(I) E 2(II)
COM PROTEÇÃO PARA

ARCO-ELÉTRICO E
FOGO REPENTINO

Tecido FR 100% Algodão
Retardante a Chamas 8,6
oz/yd²(290 g/m²); com faixas
refletivas Retardantes a
Chamas (Antichama);
Fechamento frontal em
botões com vista;
Mangas longas com
fechamento em botão no
punho; Gola tipo esporte
(italiana) abotoada até em
cima; Bolso superior esquerdo
13cm de largura e 14 cm de
altura, apresenta tampa,
fechamento com velcro e
divisão para caneta;
Costuras reforçadas tipo
travete nos pontos
vulneráveis; ATPV 10,9

3M do Brasil,
Protcap, Previni,

Protenge
SEMESTRAL
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cal/cm²;
Costura reforçada com linha
retardante a chama 100%
meta aramida.
C.A de Referência: 36.157 (
Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho-MTE)

40

CALÇA ELETRICISTA
NR10 RISCO 1(I) E 2(II)
COM PROTEÇÃO PARA

ARCO-ELÉTRICO E
FOGO REPENTINO

Tecido FR 100% Algodão
Retardante a Chamas 8,6
oz/yd²(290 g/m²);
Com faixas refletivas
Retardante a Chamas
(Antichama); Meio elástico no
cós, passantes para cinto,
pala atrás; Fechamento em
botões com vista; Dois bolsos
frontais; Dois bolsos traseiros;
ATPV 10,9 cal/cm²; Costura
reforçada em pontos
vulneráveis com linha
retardante a chama 100%
meta aramida.
C.A. de Referência: 36.158 (
Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho-MTE)

3M do Brasil,
Protcap, Previni,

Protenge
SEMESTRAL

 * EPIS que deverão ser mantidos estoque mínimo na
contratante, com quantidade minima de 10 unidades.
** Anualmente a luva de alta tensão deverá ser testada e
certificada por empresas crendenciadas,  e em caso de dano
deverá ser substituitda imediadamente.  A responsabilidade do
teste será da contratada.

 
2.3. DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
COLETIVOS (EPC'S) DO LOTE 3, DESTINADOS A PROTEGER OS
PROFISSIONAIS CONTRA RISCOS  ACIDENTES DURANTE O EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES:
 

ITEM EPC DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERIODICIDADE

01 Corda

Corda Trançada Poliamida
12mm para ancoragem de
trabalho em altura . 100
metros.
A corda deve possuir
internamente a
informação: NR 18.16.5 -
ISO 1140 1990 e nome do
fabricante com CNPJ ou
NBR 15986.

02 ANUAL

02 Trava
quedas

Trava quedas retratil com
absorvedor de energia NBR
14628

03 ANUAL

03 Cones de
sinalização

Confeccionado em
Material: Polietileno
semiflexível, com proteção
contra raios UV; Altura: 75
cm Medida das bases dos
cones: 40 x 40 cm
Peso: Entre 3,0 e 4,0 kg;
Dispositivo de fixação: na
parte superior deverá
haver locais e/ou fendas
(ou ter incorporado
dispositivos) que permita
fixar por gravidade,
cordas, correntes, fitas e

10 ANUAL 
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sinalizadores;
Cores: Laranja, contemplar
de 2 ou 3 fitas adesivas
refletivas;

04 Placas de
Sinalização

Confeccionado
em Polietileno com
proteção UV; Tipo 
Cavalete;
Cor: Amarela com os
dizeres:  CUIDADO - Em
Manutenção;:
Medidas aberta: 62 cm
(altura) x 37,5 cm
(largura) x 48 cm
(profundidade);
Medidas fechada: 66,5 cm
(altura) x 37,5 cm
(largura) x 2,5 cm
(profundidade).

10 ANUAL

 
2.4. Os EPI'S ou EPC'S são de uso diário por empregado e a periodicidade
estipulada está condicionada  a qualidade e durabilidade dos equipamentos, sendo
que em caso de danos por uso, deverão ser substituídos imediatamente pela
CONTRATADA.
2.5. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA manter estoque mensal
de EPI'S ou EPC'S na Unidade da CONTRATANTE, caso haja acidente ou infortúnio
que implique na troca imediata do equipamento.
2.6. Equipamentos adquiridos que não atendam a especificação do Termo de
Referência, deverão ser aprovados previamente pelo Setor de Saúde e Segurança do
Trabalho do CSC - Saúde.
2.7. AS fichas de controle de fornecimento de EPI  / uniforme, devem ficar
arquivadas na Unidade da Contratante para controle do Fiscal do Contrato e da
equipe de segurança do trabalho
2.8. A contratada terá o prazo de 48 horas para fornecimento / substituição
de EPI  solicitado pela Contratante.
 
2.9. DA RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI’S) DOS FUNCIONÁRIOS POR FUNÇÃO:
 
ITEM FUNÇÃO LOTE 01

01 Técnico em Segurança
do Trabalho

Botina de segurança s/ bico de aço, capacete branco com jugular, óculos
de proteção incolor, protetor auricular plug, capa de chuva, máscara
cirúrgica descartavel, touca descartável sanfonada, avental descartável
tipo capote manga longa, luva de procedimento não-cirúrgica.

02 Engenheiro de
Segurança do Trabalho

Botina de segurança s/ bico de aço, capacete branco com jugular, óculos
de proteção incolor, protetor auricular plug, capa de chuva, máscara
cirúrgica descartavel, touca descartável sanfonada, avental descartável
tipo capote manga longa, luva de procedimento não-cirúrgica.

03 Tecnólogo em meio
ambiente

Botina de segurança s/ bico de aço, óculos de proteção incolor, protetor
auricular plug, capa de chuva, máscara cirúrgica descartavel, touca
descartável sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa,
luva de procedimento não-cirúrgica.

04 Contador Sapato de segurança social
ITEM FUNÇÃO LOTE 02

01 Engenheiro Eletricista
Botina de segurança s/ bico de aço, óculos de proteção incolor, protetor
auricular plug , respirador semi facial hospitalar PFF2s, máscara cirúrgica
descartavel, touca descartável sanfonada, avental descartável tipo
capote manga longa, luva de procedimento não-cirúrgica.

02

Técnicos em
manutenção e
reparação de

Botina de segurança com biqueira de composite , óculos de proteção
incolor, protetor auricular plug, luvas de nylon PU, respirador semi facial
hospitalar PFF2s, máscara cirúrgica descartavel, touca descartável
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equipamentos
biomédicos

sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa, luva de
procedimento não-cirúrgica.

03 Operador
Eletromecânico

Botina de segurança com biqueira de composite, óculos incolor, protetor
auricular concha, luvas de nylon PU, luva de alta/baixa tensão,  respirador
semi facial hospitalar PFF2s, máscara cirúrgica descartavel, touca
descartável sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa,
luva de procedimento não-cirúrgica. Camisa e Calça NR 10 ( para
serviços dentro da subestação)

ITEM FUNÇÃO LOTE 03

01 Engenheiro Mecânico
Botina de segurança s/ bico de aço, óculos de proteção incolor, protetor
auricular plug , respirador semi facial hospitalar PFF2s, máscara cirúrgica
descartavel, touca descartável sanfonada, avental descartável tipo
capote manga longa, luva de procedimento não-cirúrgica.

02 Engenheiro Civil

Botina de segurança s/ bico de aço, capacete branco com jugular , óculos
de proteção incolor, protetor auricular plug, capa de chuva, cinto de
segurança com talabarte duplo, máscara cirúrgica descartavel, touca
descartável sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa,
luva de procedimento não-cirúrgica.

03 Marceneiro

Botina de segurança com biqueira de aço, bota de pvc, avental de raspa,
avental de PVC,  capa de chuva, capacete com jugular cinza, cinto de
segurança com talabarte duplo, creme de proteção, luva de malha
pigmentada, luva de vaqueta, luva de latex, luva de nitrílica, luva de
raspa longa e curta,  óculos de proteção incolor de sobrepor, óculos de
proteção lente cinza, óculos ampla visão com elástico,  protetor auricular
plug / concha, protetor facial, protetor solar, respirador purificador de ar
tipo peça um quarto facial com filtro para gases e vapores, respirador
semi facial PPF2 com válvula, máscara cirúrgica descartavel, touca
descartável sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa,
luva de procedimento não-cirúrgica.

04
Ajudante de carga e

descarga de
mercadorias

Botina de segurança com biqueira de aço, avental de raspa, avental de
PVC,  capa de chuva, capacete com jugular cinza,  luva de malha
pigmentada, luva de vaqueta, luva de raspa longa e curta, óculos de
proteção incolor de sobrepor, óculos de proteção lente cinza,  protetor
auricular plug,  protetor solar, respirador semi facial PPF2 com válvula,
máscara cirúrgica descartavel, touca descartável sanfonada, avental
descartável tipo capote manga longa, luva de procedimento não-
cirúrgica.

05 Auxiliar de Manutenção
Predial

Botina de segurança com biqueira de aço, bota de PVC, avental de raspa,
avental de PVC,  capa de chuva, capacete com jugular cinza, cinto de
segurança com talabarte duplo, creme de proteção, luva de malha
pigmentada, luva de vaqueta, luva de látex, luva de nitrílica, luva de
raspa longa e curta, óculos de proteção incolor de sobrepor, óculos de
proteção lente cinza, óculos de proteção lente verde para solda,  protetor
auricular plug, protetor facial, protetor solar, respirador purificador de ar
tipo peça um quarto facial com filtro para gases e vapores, respirador
semi facial PPF2 com válvula, máscara cirúrgica descartavel, touca
descartável sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa,
luva de procedimento não-cirúrgica, desengraxante.

06         Oficial de
Manutenção Predial

Botina de segurança com biqueira de aço, bota de PVC, avental de raspa,
avental de PVC,  capa de chuva, capacete com jugular cinza, cinto de
segurança com talabarte duplo, creme de proteção, luva de malha
pigmentada, luva de vaqueta, luva de látex, luva de nitrílica, luva de
raspa longa e curta,  óculos de proteção incolor de sobrepor, óculos de
proteção lente cinza,  protetor auricular plug, protetor facial, protetor
solar, respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial com filtro
para gases e vapores,, respirador semi facial PPF2 com válvula, máscara
cirúrgica descartavel, touca descartável sanfonada, avental descartável
tipo capote manga longa, desengraxante.

07 Técnico Mecânico

Botina de segurança com biqueira de composite, bota de pvc capa de
chuva, capacete com jugular cinza, cinto de segurança com talabarte
duplo, creme de proteção, luva de malha pigmentada, luvas de nylon PU,
luva de vaqueta, luva de nitrílica, óculos de proteção incolor de sobrepor,
protetor  auricular plug, protetor solar, máscara cirúrgica descartavel,
touca descartável sanfonada, avental descartável tipo capote manga
longa, luva de procedimento não-cirúrgica, desengraxante.
Botina de couro com biqueira de composite, bota de pvc, capa de chuva,
capacete com jugular cinza, cinto de segurança com talabarte duplo,
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08 Técnico de
manutenção Industrial

creme de proteção, luva de malha pigmentada, luvas de nylon PU, luva
de vaqueta, luva de nítrilica, óculos de proteção incolor de sobrepor,
protetor auricular plug, máscara cirúrgica descartavel, touca descartável
sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa, luva de
procedimento não-cirúrgica, desengraxante.

09 Ajudante de Eletricista

Botina de couro de elástico com biqueira de composite, capa de chuva,
capacete com jugular cinza, cinto de segurança com talabarte duplo, luva
de alta/baixa tensão, luva de nylon PU, luva de malha pigmentada, óculos
de proteção incolor de sobrepor, protetor facial, protetor solar, protetor
auricular plug, máscara cirúrgica descartavel, touca descartável
sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa, luva de
procedimento não-cirúrgica.

10 Eletricista

Botina de couro de elástico com biqueira de composite, capa de chuva,
capacete com jugular cinza, cinto de segurança com talabarte duplo, luva
de alta/baixa tensão, luva de nylon PU, luva de malha pigmentada, óculos
de proteção incolor de sobrepor, protetor solar, protetor auricular plug,
máscara cirúrgica descartavel, touca descartável sanfonada, avental
descartável tipo capote manga longa, luva de procedimento não-
cirúrgica.

11 Bombeiro Hidráulico

Botina de couro com biqueira de composite, bota de PVC capa de chuva,
capacete com jugular cinza, cinto de segurança com talabarte duplo,
creme de proteção, luva de malha pigmentada, luva de vaqueta, luva de
nitrilica,  óculos de proteção incolor de sobrepor, avental de PVC, protetor
auricular plug, máscara cirúrgica descartavel, touca descartável
sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa, luva de
procedimento não-cirúrgica.

12 Serralheiro

Botina de couro com biqueira de aço, avental de raspa,  capa de chuva,
capacete com jugular cinza, cinto de segurança com talabarte duplo,
creme de proteção, luva de raspa longa e curta, luva de vaqueta,
mascara de solda, óculos ampla visão  com elástico para solda, óculos de
proteção lente verde para solda, luvas de malha pigmentada, óculos de
proteção incolor de sobrepor,  protetor facial para solda, protetor
auricular concha, máscara cirúrgica descartavel, touca descartável
sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa, luva de
procedimento não-cirúrgica, desengraxante.

13 Estofador de móveis

Botina de segurança com biqueira de aço, avental de raspa, óculos de
proteção incolor de sobrepor, protetor auricular plug, respirador
purificador de ar tipo peça um quarto facial com filtro para gases e
vapores, respirador semi facial PPF2 com válvula, luvas de nylon PU, luva
de vaqueta, luva de látex, creme de proteção, máscara cirúrgica
descartavel, touca descartável sanfonada, avental descartável tipo
capote manga longa, máscara cirúrgica descartavel, touca descartável
sanfonada, avental descartável tipo capote manga longa, luva de
procedimento não-cirúrgica.

14 Técnico de edificações

Botina de segurança s/ bico de aço,  protetor auricular plug, capa de
chuva, óculos de proteção incolor de sobrepor, capacete com jugular
branco, cinto de segurança com talabarte duplo, máscara cirúrgica
descartavel, touca descartável sanfonada, avental descartável tipo
capote manga longa, luva de procedimento não-cirúrgica.

2.10. DA RELAÇÃO DE MATERIAIS:
2.10.1. A distribuição e controle do uso de todos materiais e equipamentos,
constantes neste anexo, ficarão a cargo da CONTRATADA, que deverá trocá-los
quando necessário.
2.10.2. As parcelas dos serviços relativas aos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e materiais serão executadas em regime de empreitada por preço
unitário, uma vez que serão faturados por medição e seu pagamento será efetuado
de acordo com o quantitativo efetivamente fornecido mensalmente.
2.10.3. EPI’s deverão ser entregues a todas as categorias profissionais mediante
recibo (relação nominal, assinada e datada pelo profissional), cuja cópia,
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada à fiscalização.
2.10.4. O tamanho dos EPI deverão ser adequados para o uso individual de cada
funcionário.
2.10.5. Caso seja necessário a adequação, troca ou substituição de EPIs, a
contratada deverá fornecer sem custo para a contratante.
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2.10.6. O fornecimento dos EPIs poderá ocorrer fora do prazo previsto neste
Anexo. Essa reposição será condicionada à avaliação do Fiscal do Contrato e/ou,
mediante comprovação da real necessidade e fatores que provocaram os desgastes
ou danos.
2.10.7. Quaisquer outros equipamentos poderão ser incluídos na planilha, sem
ônus para a CONTRATANTE, desde que tenha aprovação do Fiscal do Contrato.
3. DOS EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA deverá fornecer ferramentas e equipamentos
necessários a boa execução do serviço. Os equipamentos e ferramentas são os
constantes neste termo.
3.2. A identificação e controle do uso de todos os equipamentos constantes
neste Anexo ficará a encargo da CONTRATADA.
3.3. Quaisquer outros equipamentos poderão ser incluídos na planilha, sem
ônus para CONTRATANTE, desde que tenha aprovação do Fiscal do Contrato.
3.4. Todas as máquinas,  ferramentas e equipamentos devem atender aos
requisitos de segurança da NR 12 - Máquinas e Equipamentos e NR 10 - Serviços em
eletricidade e NR 18 - Condições de Segurança e Saúde no trabalho na Indústria da
Construção Civil,  da portaria 3.214/78  do Ministério do Trabalho e Emprego.
 
3.5. DA DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO
PREDIAL PARA COMPOSIÇÃO E DEPRECIAÇÃO:
 
3.5.1. CAIXAS DE FERRAMENTAS - ESTOFADOR DE MÓVEIS -
MANUTENÇÃO PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

SOPRADOR TÉRMICO 1500 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TENSÃO: 127 V
B) POTÊNCIA: 1500 WATTS;
C) VAZÃO DE AR: 220/230/400 L/MIN;
D) AJUSTE DE TEMPERATURA: 50o À
600 oC;
E) PESO MÁXIMO: 0,97KG;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) PUNHO TIPO PISTOLA;
B) 3 NÍVEIS DE VAZÃO DE AR;
C) THERMO-STOP;

  01 unid.   

02

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2"
(13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA,  2
BATERIAS 20VMAX E CARREGADOR
BIVOLT.
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  01 unid.   
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03
EXTRATOR DE GRAMPO PARA
TAPEÇARIA
 

  01 unid.   

04

ALICATE TIPO FAZENDEIRO PARA
REMOVER GRAMPO

- Fabricado em aço cromo vanádio com
acabamento cromado
- Design que auxilia na fixação de
grampo e pregos
- Com duplo cortador de arame que
auxilia no enrolamento do arame na
cerca
- Cabo emborrachado que proporciona
conforto e segurança, evitando
acidentes e lesões ao operador
- Comprimento: 10" (250mm)

  01 unid.   

05

FITA MÉTRICA FLEXÍVEL DUPLA FACE
COM ESTOJO
 
Fita com 1,50 m dupla face, um lado
em centímetros e outro em polegadas.

  01 unid.   

06

TESOURA PARA COSTURA - 15CM
 
- Forjada em aço inox
- Tratamento térmico total
- Acabamento totalmente polida
- Olhais assimétricos (um maior que o
outro para melhor manuseio)
- Tamanho total 150mm/15cm/6"
polegadas
- Peso aproximado 80g

  01 unid.   

07

TESOURA DE ARREMATE
 
Tamanho da Tesoura aprox. 10,0 x
2,5cm
Ideal para arrematar fios e linhas

  01 unid.   

08

EXTRATOR FERRAMENTA STAPLE
REMOVEDOR TACK
 
Mecanismo de elevação em aço
inoxidável para levantar, agarrar e
remover grampos facilmente.
Confortável dupla de borracha
antiderrapante, pega fácil. Design
ergonômico com recurso de
alavancagem para uso confortável.

  01 unid.   

09

MAQUINA RETA INDUSTRIAL
ELETRÔNICA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
com 1 agulha , motor direct drive,
equipada com função automática de
posicionamento de agulha, caixa de
controle e painel com display digital
acoplados ao corpo da máquina.
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
- Iluminação led (3 intensidades)
- Posicionamento da agulha
programável
- Costura automática programável
- Função travetinho ou costuras
sobrepostas para reforço
- Corte de linha automático
- Caça fio que esconde a linha para
baixo da costura após o corte
- Velocidade inicial de costura
programável

  01 unid.   

Anexo III - Uniformes e EPI's (39592838)         SEI 1250.01.0006690/2021-28 / pg. 87



- Lubrificação automática
- Arremate inicial e final automáticos

10

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
COM 6 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 3"; 1/4" X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  01 jogo   

11

JOGO DE BITS COM ENCAIXE
SEXTAVADO COM 10 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) PONTAS FENDA, 3 PONTAS PHILLIPS
E 3 PONTAS POZIDRIV
B) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
COM ACABAMENTO FOSFATADO
C) ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERÊNCIA: MARCA VONDER OU
SIMILAR

  01 jogo   

3.5.2. CAIXAS DE FERRAMENTAS - AJUDANTE DE ELETRICISTA -
MANUTENÇÃO PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

ALICATE MULTIUSO PRENSA TERMINAIS
9"
- Para cortar e descascar fios.
- Atua como prensa de terminais.
 
REFERÊNCIA: MARCA VONDER OU
SIMILAR.

  01 unid.   

02

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
ISOLADA 1000V COM 6 UNIDADES
 
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 2 ,3/8"; 1/4"
X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) LARGURA DO PONTA IGUAL DA
HASTE
C) CABO ERGONOMICO;
D) CHAVES ISOLADAS ATÉ 1000V,
CONFORME A NORMA NRB9699
(atendendo à NR10);
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  01 jogo   

JOGO CHAVE CANHÃO COM 12
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03

UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 E 14MM.
MATERIAL: Aço cromo vanadio, cabo
em polipropileno.
Haste com acabamento niquelado e
cromado
 
REFERENCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

04

JOGO DE CHAVE ALLEN EM POLEGADAS
COM 13 UNIDADES
 
MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM
ESTOJO PLÁSTICO INDICANDO A
MEDIDA REFERENTE NA POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
E) REFERÊNCIA: MARCA GEDORE (42-
12P) OU SIMILAR DE 1a LINHA.

  01 jogo   

05

JOGO DE CHAVE ALLEN EM MILÍMETROS
COM 12 UNIDADES
 
MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5,
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
E) REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR DE 1a LINHA.

  01 jogo   

06 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO    01 unid.   

07 ALICATE BICO EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO    01 unid.   

08 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO    01 unid.   

09
ALICATE REBITADOR EM ACO CROMO
VANADIO;
-TAMANHO NOMINAL: 260MM, COM 4
BICOS (1/8", 3/32", 5/32" E 3/16")

   01 unid.   

FERRO DE SOLDA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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A) POTÊNCIA: 60 W;
B) TENSÃO DE TRABALHO: BIVOLT
C) DIMENSÃO: ATÉ 20CM;
D) CABO DE ALIMENTAÇÃO: MAIOR QUE
1 MM2;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA BANCADA;

   01 unid.   

11

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2"
(13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2
BATERIAS 20VMAX E CARREGADOR
BIVOLT.
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  01 unid.   

12

JOGO DE BITS PONTAS E SOQUETES
COM 37 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TIPO DE PONTA: PHILLIPS, FENDA,
QUADRADA E TEXALOBULAR.
B) PESO: 0.58 KG PROFUNDIDADE:
23.00 CM ALTURA: 5.00 CM LARGURA:
22.00 CM
C) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
D) ACOMPANHA ESTOJO e ADAPTADOR
 
REFERENCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

13

FACA OLFA DESENCAPADORA DE
CABOS  ISOLADA 1000V
 
-Lâmina em aço especial, cabo e capa
em polímero anti-chamas
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR

   01 unid.   

14 SERROTE DE PONTA PARA GESSO E
DRYWALL 13"   01 unid.   

15 ARCO DE SERRA 12"    01 unid.   

16

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- DISPLAY: ATE 3,5 DÍGITOS (4000
CONTAGENS);
FUNÇÕES: A) MEDIR CORRENTE AC/DC;
TENSÃO AC/DC;  FREQUÊNCIA,
RESISTÊNCIA,TESTE DE DIODO
 
COMPLEMENTO:
CAPACIDADES DE MEDIDA: CORRENTE
AC: ATE 2000 A; TENSÃO DC: ATE
1000 V; TENSÃO AC: ATE 750 V;
FREQUÊNCIA: ATE 1MHZ;

   01 unid.   
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ITENS QUE ACOMPANHAM: Pontas de
Prova (par), Bateria (9V) e Bolsa para
Transporte
 
REFERÊNCIA: MODELO ET3960 MARCA
MINIPA OU SIMILAR

17 SONDA ELETRICA DE AÇO
GALVANIZADO COM 20 METROS   01 unid.   

18

CHAVE PARA TESTE
 
- CABO EM POLIPROPILENO;
- TIPO: CHAVE DE FENDA;
- TENSAO: 100 A 500 VOLTS;

  01 unid.   

19

MARTELETE PERFURADOR E
ROMPEDOR COMBINADO POTENCIA
800 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em concreto:
26 mm
Capacidade de perfuração em madeira:
32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de profundidade
e maleta.
 
REFERÊNCIA: MODELO M8701b MARCA
MAKITA OU SIMILAR.

   01 unid.   

20

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  01 jogo   

21

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6, 8
E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  01 jogo   

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
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MARTELETES
 - TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm
 
ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

  01 jogo   

23
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT

  01 unid.   

24

CAIXA PARA GUARDA DE
FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

   01 unid.   

25

BOLSA PARA FERRAMENTAS 12''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DIMENSÕES: COMPRIMENTO 305
MM; LARGURA 178 MM; ALTURA 203
MM;
B) PESO MÁXIMO 1KG
C) MATERIAL: POLIÉSTER RESISTENTE
ACABAMENTO SUPERIOR
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A)COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM
FECHO EM ZÍPER;
B)ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E
ALÇA REMOVÍVEL COM REFORÇO PARA
OMBRO;

   01 unid.   

26

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras laterais;
- Acabamentos e patamar em
polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

   01 unid.  

 

 

 

3.5.3. CAIXAS DE FERRAMENTAS - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO -
MANUTENÇÃO PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

TEMPO
DE

USO
E

MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12 horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida

  03 unid.   
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- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x 3,2
cm.

02

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
POLEGADAS COM 13 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8",7/16", 1/2",
9/16", 5/8", 11/16",  3/4",  13/16",
7/8", 15/16", 1"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  02 jogos   

03

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
MILÍMETROS COM 12 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 22 MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  02 jogos   

04

JOGO DE CHAVE ALLEN EM POLEGADAS
COM 13 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM
ESTOJO PLÁSTICO INDICANDO A MEDIDA
REFERENTE NA POSIÇÃO DE ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE (42-12P)
OU SIMILAR.

  02 jogos   

JOGO DE CHAVE ALLEN EM MILÍMETROS
COM 12 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5,
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
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A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA DE
JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR DE 1a LINHA.

  02 jogos   

06

FURADEIRA DE IMPACTO DE 760W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 760 Watts
Impactos por min: 0-44.800 IPM
Rotações por minuto: 0-2.800 RPM
Mandril: 13 mm
Capacidades de Perfuração: Concreto:
16 mm, Aço: 13 mm, Madeira: 30 mm
Tensão: 110V
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
01 Punho lateral
01 Limitador de profundidade
01 Chave de mandril
 
REFERÊNCIA: MODELO HP1640 MARCA
MAKITA OU SIMILAR.

  02 unid.   

07

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6, 8 E
10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  02 jogos   

08

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2 BATERIAS
20VMAX E CARREGADOR BIVOLT.
 
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  02 unid.   

JOGO DE BITS COM ENCAIXE
SEXTAVADO COM 10 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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A) PONTAS FENDA, 3 PONTAS PHILLIPS
E 3 PONTAS POZIDRIV
B) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
COM ACABAMENTO FOSFATADO
C) ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERÊNCIA: MARCA VONDER OU
SIMILAR

  02 jogos   

10

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
COM 6 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 3"; 1/4" X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  07 jogos   

11 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   07 unid.   

12 ALICATE BICO EM ACO CROMO VANADIO
6" ISOLADO   07 unid.   

13 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   07 unid.   

14 TORQUES ARMADOR 12”   07 unid.   

15 MARTELO UNHA EM AÇO TEMPERADO
COM CABO MADEIRA 25MM   07 unid.   

16 ARCO DE SERRA 12"   07 unid.   

17 APLICADOR PISTOLA METÁLICO DE
SILICONE   07 unid.   

18
ALICATE REBITADOR EM ACO CROMO
VANADIO;
-TAMANHO NOMINAL: 260MM, COM 4
BICOS (1/8", 3/32", 5/32" E 3/16")

  07 unid.   

19
ALICATE DE PRESSÃO EM ACO CROMO
VANADIO 10” ACABAMENTO
NIQUELADO

  07 unid.   

20 TRENA DE 05M   07 unid.   
21 PONTEIRA 12"   07 unid.   
22 TALHADEIRA 12"   07 unid.   
23 MARRETA 02KG   07 unid.   
24 COLHER DE PEDREIRO   07 unid.   

25

JOGO DE ESPÁTULAS EM AÇO INOX
PARA  MASSA CORRIDA E GESSO  COM
4 PEÇAS
 
MEDIDAS:
3,8cm/7,6cm/10,2cm/12,7cm
Material próprio para preparações de
repintura e raspagens em geral.

REFERÊNCIA: MARCA ATLAS OU SIMILAR

  03 unid.   

26

DESEMPENADEIRA EM AÇO INOX PARA
MASSA CORRIDA E GESSO
 
MEDIDA: 25x12CM
Memória mola, com rebite, flexível.   03 unid.   
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Material próprio para pintura.

REFERÊNCIA: MARCA PAG OU SIMILAR

27

CAIXA PARA GUARDA DE FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

  07 unid.   

28
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT

  03 unid.   

3.5.4. CAIXAS DE FERRAMENTAS - OFICIAL DE MANUTENÇÃO
(PINTURA) - MANUTENÇÃO PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12 horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida
- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x 3,2
cm.

  02 unid.   

02

JOGO DE ESPÁTULAS EM AÇO INOX
PARA  MASSA CORRIDA E GESSO  COM
4 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS:
3,8cm/7,6cm/10,2cm/12,7cm
Material próprio para preparações de
repintura e raspagens em geral.

REFERÊNCIA: MARCA ATLAS OU SIMILAR

  02 jogos   

03

DESEMPENADEIRA EM AÇO INOX PARA
MASSA CORRIDA E GESSO
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDA: 25x12CM
Memória mola, com rebite, flexível.
Material próprio para pintura.

REFERÊNCIA: MARCA PAG OU SIMILAR

  02 unid.   

MAQUINA DE PINTURA DE 0,5HP
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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- Potência do Motor: 0,5HP
- Tensão: 110V
- Frequência: 60Hz
- Pressão Máxima: 2900 PSI (200 bar)
- Vazão: 0,91L/min 0.24 gpm
- Bico Padrão: 517
- Leque: 25 a 30 cm
- Espessura: 0.38mm e 0.015“
- Conexão da Mangueira: G 1/4”
- Comprimento da Mangueira: 7,5m
- Massa aproximada: 7Kg
- Cordão elétrico:1,5m
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mangueira: 7,5m
- Pistola de Pintura com Bico Padrão
517
 
REFERẼNCIA: MARCA FORTG OU
SIMILAR

  01 Unid.   

05

RASPADOR PLAINA MANUAL PARA
GESSO DRYWALL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIAL: Aço carbono e plástico ABS
- Comprimento : 140mm | 5.1/2"
- Largura : 41mm | 1.5/8"
- Altura: 75mm
- Com lamina recartilhada de 65mm
 
Indicado para raspar, desbastar e ideal
para acabamento e alinhamento de
bordas em placas de Gesso

  02 unid.   

06

ALICATE PUNCIONADOR PARA DRYWALL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIAL: Aço Cromado
- Diâmetro da Punção: 6 mm
- Comprimento: 10"
- Capacidade de Abertura: 10 mm
Indicado para Puncionar e Unir a
Estrutura Metálica de Divisórias de
Drywall
 
REFERẼNCIA: MARCA VONDER OU
SIMILAR

  02 unid.   

07

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
COM 6 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 3"; 1/4" X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  02 jogos   

08 TRENA DE 5M   02 unid.   
09 TRENA DE 10M   02 unid.   

LIXADEIRA PARA PAREDE E TETO DE
1050W
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) POTENCIA: 1050 WATS;
B) VELOCIDADE: VARIÁVEL DE 600 A
2600 RPM;
C) DIAMETRO DA LIXA COM OITO FUROS
E DIÂMETRO DE 225 MM.
D) MANGUEIRA FLEXÍVEL:  2,0M
E) FREQUÊNCIA: 50-60Hz
F) COMPRIMENTO DA LIXADEIRA SEM
CABO DE EXTENSAO: 1,10M
G) TENSÃO; 127V
 
 
COMPLEMENTO: LIXADEIRA COM LUZ DE
LED; CABO DOBRÁVEL; CABO DE
EXTENSÃO AJUSTÁVEL; SACO COLETOR
DE PÓ POR ASPIRAÇÃO;
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- 1 adaptador para conexão no
aspirador de pó
- 1 saco de aspiração,
- 7 lixas (grãos: 60, 80, 100, 120, 150,
180 e 240)
- 1 tubo extensor
 
REFERÊNCIA: MARCA VONDER OU
SIMILAR.

  02 unid.   

11

MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR
COMBINADO POTENCIA 800 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em concreto:
26 mm
Capacidade de perfuração em madeira:
32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de profundidade
e maleta.
 
REFERÊNCIA: MODELO M8701b MARCA
MAKITA OU SIMILAR.

  01 unid.   

12

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  02 jogos   

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6, 8 E
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13 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  02 jogos   

14

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
MARTELETES
 - TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm
 
ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

  02 unid.   

15

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2 BATERIAS
20VMAX E CARREGADOR BIVOLT.
 
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  02 unid.   

16

JOGO DE BITS COM ENCAIXE
SEXTAVADO COM 10 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) PONTAS FENDA, 3 PONTAS PHILLIPS
E 3 PONTAS POZIDRIV
B) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
COM ACABAMENTO FOSFATADO
C) ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERÊNCIA: MARCA VONDER OU
SIMILAR

  02 jogos   

17

JOGO DE BITS LIMITADOR DRYWALL
PARA PARAFUSADEIRA COM 10 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-  CONTEM 10 UNIDADES DE BITS PH2
- ENCAIXE SEXTAVADO
- MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
- ENCAIXE: 1/4"
 
Ideal para colocar parafusos em
superfícies macias, como cartonados
(drywall)

  02 jogos   

18 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   02 unid.   

19 ALICATE BICO EM ACO CROMO VANADIO
6" ISOLADO   02 unid.   
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20 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   02 unid.   

21 TORQUES ARMADOR 12”   02 unid.   

22 SERROTE DE PONTA PARA GESSO E
DRYWALL 13"   02 unid.   

23

NÍVEL ELETRÔNICO A LASER (CLASSE II)
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) ALCANCE: ATE 15 METROS;
B) PRECISÃO: +/- 3 MM A CADA 9 M;
C) NIVELAMENTO: - DE 5 SEGUNDOS,
D) AMPLITUDE DE +/- 5° HOR E VERT;
E) PILHA: 3 PILHAS AAA (INCLUSAS);
F) BASE: MAGNÉTICA
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- PILHA: 3 PILHAS AAA (INCLUSAS);
- MALETA
 
REFERÊNCIA: MARCA BOSH OU SIMILAR

  02 unid.   

24
NIVEL MANUAL PROFISSIONAL COM
BASE MAGNETICA
- COM 3 BOLHAS (01 NA HORIZONTAL
E 02 NA VERTICAL)

  02 unid.   

25 TESOURA CORTA CHAPA TIPO AVIAÇÃO   02 unid.   

26
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT

  02 unid.   

27 CAIXA PLASTICA PARA MASSA 20L   02 unid.   

28

PISTOLA FIXAÇÃO AÇÃO INDIRETA FINCA
PINOS SEMIAUTOMATICA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-Resistência à compressão (MPa): 16 /
20 / 30 / Aço A36
-Penetração (mm):30 - 35,25 - 30,20 -
25/ Espessura máx. 9,5
-Utiliza cartucho magazinado: calibre .27
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
-Êmbolo extra
-2 Escovas de limpeza
-Flanela
-Óleo lubrificante
-Chave de fenda
-2 Chaves para sextavado interno
-Bocal de segurança
 
Ideal para amarração de alvenaria,
fixação de forros, fixação de guias de
drywall.
 
REFERÊNCIA: MARCA ANCORA OU
SIMILAR

  02 unid.   

29

CAIXA PARA GUARDA DE FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

  02 unid.   

30

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras laterais;
- Acabamentos e patamar em

  02 unid.   
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polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

3.5.5. CAIXAS DE FERRAMENTAS - SERRALHEIRO - MANUTENÇÃO
PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12
horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida
- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x 3,2
cm.

  01 unid.   

02 TESOURA CORTA CHAPA TIPO AVIAÇÃO   01 unid.   
03 TESOURA CORTA VERGALHÃO 24"   01 unid.   
04 GRAMPO C 8"   03 unid.   
05 GRAMPO C 6"   03 unid.   
06 GRAMPO C 5"   03 unid.   

07
CALANDRA MANUAL DOBRADOR DE
TUBO E METALON - REFORÇADA
Tipo: Tração manual

  01 unid.   

08

MOTO ESMERIL 1HP MONOFASICO
BIVOLT
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Diâmetro do rebolo: 8”
- Velocidade máxima vazio: 3560 rpm
- Frequência: 60 Hz
- Velocidade com carga: 3.450 rpm
- Potência absorvida: 750 W
- Potência útil: 400 W
- Corrente: 7,0/ 3,5 A
- Base em ferro fundido
- Botão de segurança junto com a
chave liga/ desliga
 
REFERÊNCIA: MARCA MOTOMIL OU
SIMILAR

  01 unid.   

FURADOR DE BANCADA/ COLUNA DE
1CV
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Potência:750 w
- Potência (hp / cv): 1.0CV 
- Tensão: 220V 
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09

- Frequência: 50-60Hz 
- Tipo de motor: Monofásico 
- Acionamento: Elétrico 
- Número de velocidades: 12 
- Tamanho do mandril: 3/16''-25/32'' 
- Rotação mínima / máxima: 280-
2860 
- Capacidade de perfuração máxima:
25 mm
- Capacidade de perfuração máxima
em aço: 25 mm
- Capacidade de perfuração máxima
em madeira: 32 mm
- Inclinação da mesa: 45 °
- Distância do mandril à coluna:176
mm
- Dimensões da mesa:290x290mm 

  01 unid.   

10

SERRA POLICORTE PORTÁTIL DE
2200W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Aplicação: Metal;
-Tensão: 220 V 
-Potência: 2200 W 
-Diâmetro do disco: 355 mm 
-Diâmetro do furo: 25.4 mm
-Espessura do disco: 3 mm 
-Rotações por minuto: 3.800
 
COMPLEMENTO: 3 NÍVEIS DE ÂNGULO
DE CORTE, PINO TRAVA PARA
TRANSPORTE, DUPLA ISOLAÇÃO,
PLACA BLOQUEIO DE DISCO,
PROTETOR DO DISCO.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR

  01 unid.   

11 TRANSFORMADOR TRIPOLAR BIVOLT
110/220V e 220/110V 750VA   02 unid.   

12

PAQUÍMETRO MECÂNICO AÇO
INOXIDÁVEL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) CAPACIDADE: 150MM/6"
B) RESOLUÇÃO: 0,02/1/128"
C) MATERIAL: AÇO INOX
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) QUADRIDIMENSIONAIS
B) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL
TEMPERADO
C) CURSOR MONOBLOCO
D) ESCALA E CURSOR CROMADO
FOSCO
E) PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MEDIDA
F) FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS
G) DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS
RESSALTADAS IMPEDINDO O
DESGASTE DA GRAVAÇÃO
I) FORNECIDO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL
RBC/INMETRO.

  01 unid.   

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
COM 06 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3" (4,5X150MM); 1/8"
X 3"; 1/4" X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
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FENDA: 1/8 X 4'' (3 X 100 MM); 3/16 X
4'' (4 X 100); 1/4 X 6''
( 6,5 X 152)
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  01 jogo   

14

JOGO DE CHAVE ALLEN EM MILÍMETROS
COM 12 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5,
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

15

JOGO DE CHAVE ALLEN EM POLEGADAS
COM 13 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM
ESTOJO PLÁSTICO INDICANDO A
MEDIDA REFERENTE NA POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

16

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
POLEGADAS COM 13 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8",7/16", 1/2",
9/16", 5/8", 11/16",  3/4",  13/16",
7/8", 15/16", 1"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO

  01 jogo   
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PLÁSTICO
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

17

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
MILÍMETROS COM 12 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 22 MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO
D) REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

18
ALICATE REBITADOR EM ACO CROMO
VANADIO;
-TAMANHO NOMINAL: 260MM, COM 4
BICOS (1/8", 3/32", 5/32" E 3/16")

  01 unid.   

19 MARTELO UNHA EM AÇO TEMPERADO
COM CABO MADEIRA 29MM   01 unid.   

20 MARTELO BOLA 01KG   01 unid.   
21 MARTELO PENA   01 unid.   
22 MARRETA 01 KG   01 unid.   
23 MARRETA 02 KG   01 unid.   
24 MARRETA 05 KG   01 unid.   

25

NÍVEL ELETRÔNICO A LASER (CLASSE II)
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) ALCANCE: ATE 15 METROS;
B) PRECISÃO: +/- 3 MM A CADA 9 M;
C) NIVELAMENTO: - DE 5 SEGUNDOS,
D) AMPLITUDE DE +/- 5° HOR E VERT;
E) PILHA: 3 PILHAS AAA (INCLUSAS);
F) BASE: MAGNÉTICA
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- PILHA: 3 PILHAS AAA (INCLUSAS);
- MALETA
 
REFERÊNCIA: MARCA BOSH OU SIMILAR

  01 unid   

26
NIVEL MANUAL PROFISSIONAL COM
BASE MAGNETICA
- COM 3 BOLHAS (01 NA HORIZONTAL
E 02 NA VERTICAL)

  01 unid.   

27
ALICATE DE PRESSÃO EM ACO CROMO
VANADIO 10” ACABAMENTO
NIQUELADO

  02 unid.   

28 TORQUES ARMADOR 12”   01 unid.   

29 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   01 unid.   

30 ALICATE BICO EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

31 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

32 ARCO DE SERRA 12"   01 unid.   
33 TRENA 05 METROS   01 unid.   
34 TRENA 10 METROS   01 unid.   

35
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT

  01 unid.   
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36

JOGO CHAVE CANHÃO COM 12 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,
7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm, 14mm.
MATERIAL: Aço cromo vanadium, cabo
em polipropileno.
haste com acabamento niquelado e
cromado
 
REFERENCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

37

ESMERILHADEIRA MANUAL DE 850W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tipo: Angular
Tamanho do disco: 4 1/2"
Potência: 850W
Tensão: 110V
Velocidade: 11000RPM
Eixo do disco: 5/8"
Empunhadeira: 2
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- 1 Punho auxiliar
- 1 Chave de pinos
- 1 Capa de proteção
- 1 Flange
- 1 Porca de aperto
- Maleta
 
REFERENCIA: MARCA BOSH OU
SIMILAR.

  01 unid.   

38

MAQUINA DE SOLDA ELETRONICA DE
11,5KVA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
FINALIDADE: SOLDAGEM DE ACO
CARBONO
TIPO: COM REGULAGEM ELETRONICA
OU NUCLEO MOVEL;
POTENCIA: NOMINAL DE 11,5 KVA
ALIMENTACAO: 110/220V - 60HZ
TENSÃO A VAZIO: 52V
FREQUENCIA: 60HZ
FAIXA DE CORRENTE: 50 - 250A
 
COM SISTEMA DE REFRIGERACAO
 FORCADA ATRAVES DE VENTILADOR
PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO
DOS COMPONENTES;
 
REFERÊNCIA: MODELO BANTAM MAX
250 MARCA ESAB OU SIMILAR

  01 unid.   

39

MAQUINA DE SOLDA ELETRONICA/
INVERSORA PORTATIL DE 7,5 KVA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
FINALIDADE: SOLDAGEM DE ACO
CARBONO
TIPO: FONTE INVERSORA PORTATIL
POTENCIA: NOMINAL DE 7 KVA
FREQUENCIA: 50/60HZ - 200A;
ALIMENTACAO: 110/220V - 60HZ
TENSÃO A VAZIO: 80 ~ 85 V
EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA 85%;
FAIXA DE CORRENTE MMA E TIG: 10A -
200A;
   01 unid.   
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39 COM SISTEMA DE REFRIGERACAO
FORCADA ATRAVES DE VENTILADOR
INTERNO;
PROCESSO DE SOLDAGEM:
MULTIPROCESSOS MMA DC (SMAW
DC) / TIG DC (GTAW DC);
 
ITENS QUE ACOMPANHAM: 
- Cabo garra do terra
- Cabo pinça do eletrodo
- Máscara de proteção
- Escova para remoção de escória 
 
REFERÊNCIA: MODELO ITE-10200
MARCA SUPERTORK OU SIMILAR

  01 unid.   

40

MORSA DE BANCADA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO;
- TIPO: MANUAL;
- MORDENTE: LARGURA DE 203MM E
ABERTURA MAXIMA DE 203MM;
- PESO: 20,85KG;
- AJUSTADOR: NUMERO 8  

  01 unid.   

41

MARTELETE PERFURADOR E
ROMPEDOR COMBINADO POTENCIA
800 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em
concreto: 26 mm
Capacidade de perfuração em madeira:
32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de profundidade
e maleta.
 
REFERÊNCIA: MODELO M8701b MARCA
MAKITA OU SIMILAR.

  01 unid.   

42

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  01 jogo   

43

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
MARTELETES
 - TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm

  01 jogo   
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12x160mm, 16x300mm
 
ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

44

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6, 8
E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  01 jogo   

45

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2"
(13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2
BATERIAS 20VMAX E CARREGADOR
BIVOLT.
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  01 unid.   

46

JOGO DE BITS PONTAS E SOQUETES
COM 37 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TIPO DE PONTA: PHILLIPS, FENDA,
QUADRADA E TEXALOBULAR.
B) PESO: 0.58 KG PROFUNDIDADE:
23.00 CM ALTURA: 5.00 CM LARGURA:
22.00 CM
C) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
D) ACOMPANHA ESTOJO e ADAPTADOR
 
REFERENCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

47 COMPASSO INDUSTRIAL RETO DE AÇO
CARBONO 12"   01 unid.   

48 GROSA 12"   01 unid.   
49 LIMA 12"   01 unid.   

50 PUNÇÃO DE CENTRO EM AÇO
VANADIUM 4MMX12MM   03 unid.   

51 ESQUADRO MAGNETICO PARA SOLDA
10KG   02 unid.   

52 ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDA
30KG   02 unid.   

53 TRANSFERIDOR DE GRAU EM AÇO DE 0
A 180 GRAUS   01 unid.   

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA
COM 05 PEÇAS
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54

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATERIAL: Aço Carbono e Diamante.
- 04 diâmetros: 25mm, 30mm, 40mm
e 50mm
- Altura do corpo: 44mm.
- Altura camada diamantada: 7,0mm.
-  Espessura da camada diamantada:
2,5mm.
-  Comprimento da Haste: 180mm.

ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Pino Guia/ mandril 3/8” x rosca M12.

  01 jogo   

55

CAIXA PARA GUARDA DE
FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

  01 unid.   

56

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras laterais;
- Acabamentos e patamar em
polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

  01 unid.   

3.5.6. CAIXAS DE FERRAMENTAS - MARCENEIRO - MANUTENÇÃO
PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12
horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida
- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x 3,2
cm.

  01 unid.   

SERRA CIRCULAR ELETRICA DE 1800W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
DIAMETRO DO DISCO: 185MM
PROFUNDIDADE CORTE: 63,5 MM;
POTÊNCIA: 1800 WATTS;
TENSÃO: 110V
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02 ROTAÇÃO: 5800RPM
 
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
Lâmina de serra TCT, chave sextavada
e guia de alinhamento
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR

  01 unid.   

03

PLAINA ELETRICA DE 750W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
 
- Potência : 750W
- Tensão: 110V
- Rotação por min.: 16.000 RPM
- Profundidade de corte por passada : 3
mm
- Profundidade máxima : 20mm
- Largura da Faca : 82mm
- Comprimento total : 415mm
- Cabo de Energia : 5m
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
Conj. afiador de facas, conj. fixador,
chave T, guia reta e caixa de madeira
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR

  01 unid.   

04

SERRA TICO-TICO DE 710W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- POTÊNCIA: 710W
- TENSAO: 110V
- Golpes por minuto: 0 - 3.100
- Comprimento do golpe: 20mm
- Capacidades: Madeira: 80mm, Metal:
10mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
Lâmina de serra para madeira  e guia.
 
REFERÊNCIA: MARCA BOSH OU
SIMILAR.

  01 unid.   

05

LIXA ORBITAL DE 200W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Potência: 200 W
- Oscilações por min.: 14.000 opm
- Tamanho da lixa: 114 x 140mm
- Cabo de Energia : 2m
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- 03 folhas de lixa, saco coletor e
furador de lixas
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR

  01 unid.   

06

MOTO ESMERIL 1HP MONOFASICO
BIVOLT
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Diâmetro do rebolo: 8”
- Velocidade máxima vazio: 3560 rpm
- Frequência: 60 Hz
- Velocidade com carga: 3.450 rpm
- Potência absorvida: 750 W
- Potência útil: 400 W
- Corrente: 7,0/ 3,5 A
- Base em ferro fundido

  01 unid.   
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- Botão de segurança junto com a
chave liga/ desliga
 
REFERÊNCIA: MARCA MOTOMIL OU
SIMILAR

07

TUPIA ELETRICA DE 530W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Potência : 530W
- Capacidade Pinça : 6mm
- Rotações por min.: 30.000 RPM
- Emissão de vibrações: 2.5 m/s²
- Incerteza K: 1.5m/s²
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Guia de corte, conjunto da guia reta,
fresa, 2 chaves fixas e guia padrão.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR

  01 unid.   

08

PAQUÍMETRO MECÂNICO AÇO
INOXIDÁVEL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) CAPACIDADE: 150MM/6"
B) RESOLUÇÃO: 0,02/1/128"
C) MATERIAL: AÇO INOX
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) QUADRIDIMENSIONAIS
B) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL
TEMPERADO
C) CURSOR MONOBLOCO
D) ESCALA E CURSOR CROMADO
FOSCO
E) PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MEDIDA
F) FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS
G) DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS
RESSALTADAS IMPEDINDO O
DESGASTE DA GRAVAÇÃO
I) FORNECIDO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL
RBC/INMETRO.

  01 unid.   

09

FURADOR DE BANCADA/ COLUNA DE
1CV
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Potência:750 w
- Potência (hp / cv): 1.0CV 
- Tensão: 220V 
- Frequência: 50-60Hz 
- Tipo de motor: Monofásico 
- Acionamento: Elétrico 
- Número de velocidades: 12 
- Tamanho do mandril: 3/16''-25/32'' 
- Rotação mínima / máxima: 280-2860 
- Capacidade de perfuração máxima25
mm
- Capacidade de perfuração máxima
em aço25 mm
- Capacidade de perfuração máxima
em madeira32 mm
- Inclinação da mesa45 °
- Distância do mandril à coluna176 mm
- Dimensões da mesa290x290mm

  01 unid.   

10 COMPASSO INDUSTRIAL RETO DE AÇO
CARBONO 12"   02 unid.   

11 ARCO DE SERRA 12"   01 unid.   
12 SUTA PARA CARPINTEIRO 8"   01 unid.   

13 RISCADOR DE LAMINADOS COM CABO   02 unid.   
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13 DE MADEIRA   02 unid.   

14
ALICATE DE PRESSÃO EM ACO CROMO
VANADIO 10” ACABAMENTO
NIQUELADO

  01 unid.   

15 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   01 unid.   

16 ALICATE BICO EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

17 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

18
ALICATE REBITADOR EM ACO CROMO
VANADIO;
-TAMANHO NOMINAL: 260MM, COM 4
BICOS (1/8", 3/32", 5/32" E 3/16")

  01 unid.   

19 METRO DE MADEIRA ARTICULÁVEL 2M   01 unid.   
20 TRENA DE 10M   01 unid.   

21 ESQUADRO DE AÇO PARA CARPINTEIRO
12"   01 unid.   

22 ESQUADRO DE AÇO PARA CARPINTEIRO
24"   01 unid.   

23 RASPILHA/RASPADOR EM AÇO
TEMPERADO PARA MADEIRA   01 unid.   

24 GROSA 12"   01 unid.   
25 LIMA 12"   01 unid.   
26 BASTARDA 12"   01 unid.   
27 GRAMPO C 8"   02 unid.   
28 GRAMPO C 6"   02 unid.   
29 GRAMPO C 5"   02 unid.   

30 MARTELO UNHA EM AÇO TEMPERADO
COM CABO MADEIRA 20MM   01 unid.   

31 MARTELO UNHA EM AÇO TEMPERADO
COM CABO MADEIRA 25MM   01 unid.   

32 PUNÇÃO DE CENTRO EM AÇO VANADIO
4MMX12MM   01 unid.   

33 SERROTE PARA MADEIRA 22"   01 unid.   

34

JOGO DE FORMÃO CHANFRADO COM 3
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATERIAL: Aço cromo vanádio e Cabo
de madeira
- Composição: 3 peças, sendo: 3/4'',
1/2'' e 1''

  01 jogo   

35

JOGO DE CHAVE ALLEN EM MILÍMETROS
COM 12 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5,
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU

  01 jogo   
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SIMILAR.

36

JOGO DE CHAVE ALLEN EM POLEGADAS
COM 13 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM
ESTOJO PLÁSTICO INDICANDO A MEDIDA
REFERENTE NA POSIÇÃO DE ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

37

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA
COM 05 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATERIAL: Aço Carbono e Diamante.
- 04 diâmetros: 25mm, 30mm, 40mm
e 50mm
- Altura do corpo: 44mm.
- Altura camada diamantada: 7,0mm.
-  Espessura da camada diamantada:
2,5mm.
-  Comprimento da Haste: 180mm.

ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Pino Guia/ mandril 3/8” x rosca M12.

  01 jogo   

38

MARTELETE PERFURADOR E
ROMPEDOR COMBINADO POTENCIA
800 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em concreto:
26 mm
Capacidade de perfuração em madeira:
32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de profundidade
e maleta.
 
REFERÊNCIA: MODELO M8701b MARCA
MAKITA OU SIMILAR

  01 unid.   

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
MARTELETES
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39  - TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm
 
ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

  01 jogo   

40

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  01 jogo   

41

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6, 8
E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  01 jogo   

42

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2"
(13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2 BATERIAS
20VMAX E CARREGADOR BIVOLT.
 
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  01 unid.   

43

JOGO DE BITS PONTAS E SOQUETES
COM 37 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TIPO DE PONTA: PHILLIPS, FENDA,
QUADRADA E TEXALOBULAR.
B) PESO: 0.58 KG PROFUNDIDADE:
23.00 CM ALTURA: 5.00 CM LARGURA:
22.00 CM
C) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
D) ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR

  01 jogo   

MORSA DE BANCADA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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44
- MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO;
- TIPO: MANUAL;
- MORDENTE: LARGURA DE 203MM E
ABERTURA MAXIMA DE 203MM;
- PESO: 20,85KG;
- AJUSTADOR: NUMERO 8  

  01 unid.   

45

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
COM 06 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3" (4,5X150MM); 1/8"
X 3"; 1/4" X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4'' (3 X 100 MM); 3/16 X
4'' (4 X 100); 1/4 X 6''
( 6,5 X 152)
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  01 jogo   

46

JOGO CHAVE CANHÃO COM 12 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,
7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm, 14mm.
MATERIAL: Aço cromo vanadium, cabo
em polipropileno.
haste com acabamento niquelado e
cromado
 
REFERENCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

47

CAIXA PARA GUARDA DE FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

  01 unid.   

48

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras laterais;
- Acabamentos e patamar em
polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

  01 unid.   

3.5.7. CAIXAS DE FERRAMENTAS - OFICIAL DE MANUTENÇÃO
(ALVENARIA) - MANUTENÇÃO PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO
EQUIPAMENTO

TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA 

DEPRECIAÇÃO

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
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01

computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12
horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida
- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x
3,2 cm.

  02 unid.   

02
MARTELO UNHA EM AÇO
TEMPERADO COM CABO MADEIRA
25MM

  02 unid.   

03 MARRETA OITAVADA 1KG   02 unid.   
04 MARRETA OITAVADA 2KG   02 unid.   
05 MARTELO DE BORRACHA 450G   02 unid.   

06 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   02 unid.   

07 ALICATE BICO EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   02 unid.   

08 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   02 unid.   

09

MARTELETE PERFURADOR E
ROMPEDOR COMBINADO POTENCIA
800 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em
concreto: 26 mm
Capacidade de perfuração em
madeira: 32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de
profundidade e maleta.
 
REFERÊNCIA: MODELO M8701b
MARCA MAKITA OU SIMILAR

  02 unid.   

10

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
MARTELETES
 - TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm

  02 jogos   
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ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

11

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  02 jogos   

12

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6,
8 E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  02 jogos   

13

MARTELO DEMOLIDOR DE 1010W DE
5KG
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
POTENCIA: 1.010 WATTS;
ENCAIXE: SDS MAX
EMPUNHADEIRA: 360º
PESO: 05KG
Impacto por minuto máx. (ipm):
2.900;
FORCA DE IMPACTO: 8,5 JOULES;
ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS;
-com sistema de Anti Vibração
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- MALA DE TRANSPORTE
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR

  01 unid.   

14

MARTELO DEMOLIDOR DE 1600W DE
10KG
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
POTENCIA: 1.600 WATTS;
ENCAIXE: SDS MAX
EMPUNHADEIRA: 360º
PESO: 10KG
VELOCIDADE: ENTRE 900 A 1890
BPM;
FORCA DE IMPACTO: 25 JOULES;
ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS;
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- MALA DE TRANSPORTE
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR

  01 unid.   

TALHADEIRA ENCAIXE SDS MAX
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Corpo em aço especial, acabamento
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15 jateado e envernizado e temperado
por indução nas duas extremidades
- Comprimento: 16" (400 mm)
- Diâmetro do corpo: 18 mm
Adequada para uso no martelete
demolidor.

  02 unid.   

16 TORQUES ARMADOR 12”   02 unid.   

17
CARRINHO DE MÃO -
CAÇAMBA PARA 90 LITROS COM 01
RODA DE PNEU E CÂMARA.

  02 unid.   

18
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL
BIVOLT

  02 unid.   

19

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA
COM 05 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATERIAL: Aço Carbono e Diamante.
- 04 diâmetros: 25mm, 30mm,
40mm e 50mm
- Altura do corpo: 44mm.
- Altura camada diamantada:
7,0mm.
-  Espessura da camada diamantada:
2,5mm.
-  Comprimento da Haste: 180mm.

ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Pino Guia/ mandril 3/8” x rosca
M12.

  02 jogos   

20 ALICATE BOMBA D'AGUA 10"   02 unid.   
21 TALHADEIRA 12"   02 unid.   
22 PONTEIRA 12"   02 unid.   

23

JOGO DE CHAVES DE FENDA E
PHILIPS COM 06 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3" (4,5X150MM);
1/8" X 3"; 1/4" X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
DE FENDA: 1/8 X 4'' (3 X 100 MM);
3/16 X 4'' (4 X 100); 1/4 X 6''
( 6,5 X 152)
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA
E CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  02 jogos   

24

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6,
8 E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  02 jogos   
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25 PE DE CABRA 600MM   02 unid.   

26

NÍVEL ELETRÔNICO A LASER (CLASSE
II)
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) ALCANCE: ATE 15 METROS;
B) PRECISÃO: +/- 3 MM A CADA 9 M;
C) NIVELAMENTO: - DE 5 SEGUNDOS,
D) AMPLITUDE DE +/- 5° HOR E
VERT;
E) PILHA: 3 PILHAS AAA (INCLUSAS);
F) DIMENSÕES: 22.00 X 21.00 X
11.00 (C X L X A);

  02 unid.   

27
NIVEL MANUAL PROFISSIONAL COM
BASE MAGNETICA
- COM 3 BOLHAS (01 NA
HORIZONTAL E 02 NA VERTICAL)

  02 unid.   

28 TRENA 10 M   02 unid.   
29 ESQUADRO DE AÇO 12"   02 unid.   
30 PRUMO PARA ALVENARIA 700G   02 unid.   
31 BROXA PARA PEDREIRO   02 unid.   
32 SERROTE 22"   02 unid.   
33 ARCO DE SERRA 12"   02 unid.   

34 ENXADA 260 X 240MM; DIAMETRO
DO OLHO: 38MM DE DIAMETRO   04 unid.   

35 ENXADÃO   04 unid.   
36 PÁ   04 unid.   
37 PENEIRA MALHA FIO 24   04 unid.   
38 PENEIRA MALHA FIO 28   04 unid.   

39 DESEMPENADEIRA AÇO PARA
ARGAMASSA   04 unid.   

40 DESEMPENADEIRA PLASTICA PARA
REBOCO   04 unid.   

41 CORTADOR DE PISOS 90CM   02 unid.   
42 COLHER DE PEDREIRO   02 unid.   
43 REGUA PARA PEDREIRO   02 unid.   
44 CHIBANCA   04 unid.   
45 PICARETA   04 unid.   
46 CAVADEIRA/ BOCA DE LOBO   04 unid.   
47 ALAVANCA   04 unid.   
48 LINHA DE NYLON   02 unid.   

49 APLICADOR PISTOLA METÁLICO DE
SILICONE   02 unid.   

50 LATA PARA CONCRETO
GALVANIZADA 18L   04 unid.   

51 CAIXA PLASTICA PARA MASSA 20L   02 unid.   

52

SERRA MÁRMORE DE 1300W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-TENSÃO: 127V;
-CAPACIDADE DE CORTE: 32 MM;
-DIÂMETRO DO FURO: 20MM;
-DIÂMETRO DO DISCO: 110 MM;
-ROTAÇÃO: 13000 RPM;
-FREQUÊNCIA: 60HZ
-TENSÃO: 127v;
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR

  02 unid.   

CAIXA PARA GUARDA DE
FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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53 - MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA
CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X
21CM;

  02 unid.   

54

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras
laterais;
- Acabamentos e patamar em
polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

  02 unid.   

3.5.8. CAIXA DE FERRAMENTAS  - ELETRICISTAS  - MANUTENÇÃO
PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

TEMPO
DE 
USO
E 

MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12
horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida
- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x 3,2
cm.

  01 unid.   

02

ALICATE MULTIUSO PRENSA TERMINAIS
9"
- Para cortar e descascar fios.
- Atua como prensa de terminais.
 
REFERÊNCIA: MARCA VONDER OU
SIMILAR.

  01 unid.   

03

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
ISOLADA 1000V COM 6 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 2 ,3/8"; 1/4"
X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-   01 jogo   
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VANÁDIO;
B) LARGURA DO PONTA IGUAL DA
HASTE
C) CABO ERGONOMICO;
D) CHAVES ISOLADAS ATÉ 1000V,
CONFORME A NORMA NRB9699
(atendendo à NR10);
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

04

JOGO DE CHAVE ALLEN EM POLEGADAS
COM 13 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM
ESTOJO PLÁSTICO INDICANDO A
MEDIDA REFERENTE NA POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

05

JOGO DE CHAVE ALLEN EM MILÍMETROS
COM 12 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5,
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

06

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
POLEGADAS COM 13 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8",7/16", 1/2",
9/16", 5/8", 11/16",  3/4",  13/16",
7/8", 15/16", 1"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO
 
 REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU

  01 jogo   
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SIMILAR.

07

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
MILÍMETROS COM 12 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 22 MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

08 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   01 unid.   

09 ALICATE BICO EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

10 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

11
ALICATE REBITADOR EM ACO CROMO
VANADIO;
-TAMANHO NOMINAL: 260MM, COM 4
BICOS (1/8", 3/32", 5/32" E 3/16")

  01 unid.   

12

FERRO DE SOLDA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) POTÊNCIA: 60 W;
B) TENSÃO DE TRABALHO: BIVOLT
C) DIMENSÃO: ATÉ 20CM;
D) CABO DE ALIMENTAÇÃO: MAIOR QUE
1 MM2;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA BANCADA;

  01 unid.   

13

JOGO CHAVE CANHÃO COM 12 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 E 14MM.
MATERIAL: Aço cromo vanadio, cabo
em polipropileno.
Haste com acabamento niquelado e
cromado
 
REFERENCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

14
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT

  01 unid.   

15 ARCO DE SERRA 12"   01 unid.   

16

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- DISPLAY: ATE 3,5 DÍGITOS (4000
CONTAGENS);
FUNÇÕES: A) MEDIR CORRENTE AC/DC;
TENSÃO AC/DC;  FREQUÊNCIA,
RESISTÊNCIA,TESTE DE DIODO
 
COMPLEMENTO:
CAPACIDADES DE MEDIDA: CORRENTE
AC: ATE 2000 A; TENSÃO DC: ATE
1000 V; TENSÃO AC: ATE 750 V;

  01 unid.   
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FREQUÊNCIA: ATE 1MHZ;
 
ITENS QUE ACOMPANHAM: Pontas de
Prova (par), Bateria (9V) e Bolsa para
Transporte
 
REFERẼNCIA: MODELO ET3960 MARCA
MINIPA OU SIMILAR

17

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA
COM 05 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATERIAL: Aço Carbono e Diamante.
- 04 diâmetros: 25mm, 30mm, 40mm
e 50mm
- Altura do corpo: 44mm.
- Altura camada diamantada: 7,0mm.
-  Espessura da camada diamantada:
2,5mm.
-  Comprimento da Haste: 180mm.

ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Pino Guia/ mandril 3/8” x rosca M12.

  01 jogo   

18 SONDA ELETRICA DE AÇO
GALVANIZADO DE 20 METROS   01 unid.   

19

CHAVE PARA TESTE
 
- CABO EM POLIPROPILENO;
- TIPO: CHAVE DE FENDA;
- TENSAO: 100 A 500 VOLTS;

  01 unid.   

20 TRENA DE 5M   01 unid.   
21 TRENA DE 10M   01 unid.   

22

FACA OLFA DESENCAPADORA DE
CABOS  ISOLADA 1000V
 
-Lâmina em aço especial, cabo e capa
em polímero anti-chamas
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR

  01 unid.   

23 SERROTE DE PONTA PARA GESSO E
DRYWALL 13"   01 unid.   

24

MARTELETE PERFURADOR E
ROMPEDOR COMBINADO POTENCIA
800 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em concreto:
26 mm
Capacidade de perfuração em madeira:
32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de profundidade
e maleta.
REFERÊNCIA: MODELO M8701b MARCA
MAKITA OU SIMILAR.

  01 unid.   
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25

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
MARTELETES
 - TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm
 
ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

  01 jogo   

26

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  01 jogo   

27

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6, 8
E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  01 jogo   

28

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2"
(13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2
BATERIAS 20VMAX E CARREGADOR
BIVOLT.
 
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  01 unid.   

29

JOGO DE BITS PONTAS E SOQUETES
COM 37 PEÇAS
 
A) TIPO DE PONTA: PHILLIPS, FENDA,
QUADRADA E TEXALOBULAR.
B) PESO: 0.58 KG PROFUNDIDADE:
23.00 CM ALTURA: 5.00 CM LARGURA:
22.00 CM
C) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
D) ACOMPANHA ESTOJO e ADAPTADOR

  01 jogo   
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REFERENCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

30

BOLSA PARA FERRAMENTAS 12''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DIMENSÕES: COMPRIMENTO 305
MM; LARGURA 178 MM; ALTURA 203
MM;
B) PESO MÁXIMO 1KG
C) MATERIAL: POLIÉSTER RESISTENTE
ACABAMENTO SUPERIOR
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A)COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM
FECHO EM ZÍPER;
B)ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E
ALÇA REMOVÍVEL COM REFORÇO PARA
OMBRO;

  01 unid   

31

CAIXA PARA GUARDA DE
FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

  01 unid.   

32

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras laterais;
- Acabamentos e patamar em
polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

  01 unid.   

3.5.9. CAIXA DE FERRAMENTAS  - BOMBEIROS HIDRÁULICOS -
MANUTENÇÃO PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO
EQUIPAMENTO

TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12
horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida
- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x
3,2 cm.

  01 unid.   
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02

SERRA MÁRMORE DE 1300W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-TENSÃO: 127V;
-CAPACIDADE DE CORTE: 32 MM;
-DIÂMETRO DO FURO: 20MM;
-DIÂMETRO DO DISCO: 110 MM;
-ROTAÇÃO: 13000 RPM;
-FREQUÊNCIA: 60HZ
-TENSÃO: 127v;
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR

  01 unid.   

03

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
COM 06 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3" (4,5X150MM);
1/8" X 3"; 1/4" X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
DE FENDA: 1/8 X 4'' (3 X 100 MM);
3/16 X 4'' (4 X 100); 1/4 X 6''
( 6,5 X 152)
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA
E CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

04

JOGO DE CHAVE ALLEN EM
POLEGADAS COM 13 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64",
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8”
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM
ESTOJO PLÁSTICO INDICANDO A
MEDIDA REFERENTE NA POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

05

JOGO DE CHAVE ALLEN EM
MILÍMETROS COM 12 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3,
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA

  01 jogo   
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DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO INDICANDO A MEDIDA
REFERENTE NA POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

06

MAQUINA DE SISTEMA ROTATIVO
P/DESENTUPIMENTO 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- TIPO: ELETRICA; POTENCIA: 0,5 CV;
- COMPATIVEL COM TUBOS DE 3/4" A
6"
- ATENDE A DISTANCIA MINIMA DE 40
METROS EM LINHA RETA;
- POSSUIR CABOS FLEXIVEIS PARA
FAZER CURVAS;

ITENS QUE ACOMPANHAM:
3 CABOS DE 5/8  COM 15 METROS;
1 PONTA RETA DE 5/8;
1 CHAVE PARA DESENGATE DOS
CABOS;
1 CAIXA DE FERRAMENTAS COM: 
OCULOS DE PROTECAO, PAR DE
LUVAS DE RASPA, PROTETOR
AURICULAR E MASCARA;
 
REFERÊNCIA: MODELO TL 50 MARCA
ALKAMAC OU SIMILAR.

  01 unid.   

07 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   01 unid.   

08 ALICATE BICO EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

09 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

10 ALICATE BOMBA D'AGUA 10"   01 unid.   

11 MARTELO UNHA EM AÇO TEMPERADO
COM CABO MADEIRA 25MM   01 unid.   

12 ARCO DE SERRA 12"   01 unid.   
13 CHAVE INGLESA 6" ABERTURA: 18MM   01 unid.   

14 CHAVE INGLESA 12” ABERTURA:
35MM   01 unid.   

15

NÍVEL ELETRÔNICO A LASER (CLASSE
II)
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) ALCANCE: ATE 15 METROS;
B) PRECISÃO: +/- 3 MM A CADA 9 M;
C) NIVELAMENTO: - DE 5 SEGUNDOS,
D) AMPLITUDE DE +/- 5° HOR E VERT;
E) PILHA: 3 PILHAS AAA (INCLUSAS);
F) DIMENSÕES: 22.00 X 21.00 X
11.00 (C X L X A);

  01 unid.   

16
NIVEL MANUAL PROFISSIONAL COM
BASE MAGNETICA
- COM 3 BOLHAS (01 NA
HORIZONTAL E 02 NA VERTICAL)

  01 unid.   

17 APLICADOR PISTOLA METÁLICO DE
SILICONE   01 unid.   

18 CHAVE GRIFO PARA LAVATORIO 11"   01 unid.   
19 CHAVE GRIFO PARA LAVATORIO 14"   01 unid.   
20 TRENA DE 5M   01 unid.   
21 TRENA DE 10M   01 unid.   
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22

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA
COM 05 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATERIAL: Aço Carbono e Diamante.
- 04 diâmetros: 25mm, 30mm,
40mm e 50mm
- Altura do corpo: 44mm.
- Altura camada diamantada: 7,0mm.
-  Espessura da camada diamantada:
2,5mm.
-  Comprimento da Haste: 180mm.

ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Pino Guia/ mandril 3/8” x rosca
M12.

  01 jogo   

23 DESENTUPIDOR DE PIA/ VASO
SANITARIO   05 unid.   

24 TALHADEIRA 12"   01 unid.   
25 PONTEIRA 12"   01 unid.   
26 MARRETA OITAVADA 1KG   01 unid.   
27 MARRETA OITAVADA 2KG   01 unid.   
28 COLHER DE PEDREIRO   01 unid.   
29 LINHA DE NYLON   01 unid.   
30 ESPÁTULAS EM AÇO INOX 12,7cm   01 unid.   

31

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
POLEGADAS COM 13 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8",7/16",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",  3/4", 
13/16", 7/8", 15/16", 1"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM
FORMA DE JOGO, AGRUPADAS EM
UM ESTOJO PLÁSTICO
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

32

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
MILÍMETROS COM 12 UNIDADES:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 22 MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM
FORMA DE JOGO, AGRUPADAS EM
UM ESTOJO PLÁSTICO
 
D) REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

33
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL
BIVOLT

  01 unid.   

34 CHAVE MANUTENÇÃO SACA VALVULA
DESCARGA DOCOL   01 unid.   

35 CHAVE GRIFO AJUSTAVEL 6"   01 unid.   
36 CHAVE GRIFO AJUSTAVEL 12"   01 unid.   

MARTELETE PERFURADOR E
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37

MARTELETE PERFURADOR E
ROMPEDOR COMBINADO POTENCIA
800 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em
concreto: 26 mm
Capacidade de perfuração em
madeira: 32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de
profundidade e maleta.
 
REFERÊNCIA: MODELO M8701b
MARCA MAKITA OU SIMILAR.

  01 unid.   

38

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
MARTELETES
 - TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm
 
ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

  01 jogo   

39

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  01 jogo   

40

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6,
8 E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  01 jogo   

41 PE DE CABRA 600MM   01 unid.   

42

CAIXA PARA GUARDA DE
FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;   01 unid.   
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- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA
CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

43

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras laterais;
- Acabamentos e patamar em
polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

  01 unid.   

3.5.10. CAIXA DE FERRAMENTAS - TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL E TÉCNICO MECÂNICO - MANUTENÇÃO PREDIAL:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO

E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

RÁDIO TRANSMISSOR
- Portátil em VHS/UHF/FM,
- Potência: 5,0 W,
- Carregador Bivolt
- Alcance máximo: 10 km
- Frequências programáveis por
computador,
- Duração da bateria: Cerca de 12 horas
- Tempo de carregamento:
Aproximadamente 5 horas
- Transmissor Dual-Band
- Display LCD
- Função VOX
- Função Bipe no Teclado
- Função Alarme
- Lanterna Embutida
- Modo economia de bateria
- Codificado em DTMF
 
Acompanhado com antena heliflex,
bateria recarregáveis de lítio,base de
carga, fonte de alimentação,clipe de
cinto.
Dimensões aproximadas 5,5x 11x 3,2
cm.

  01 unid.   

02

MORSA DE BANCADA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO;
- TIPO: MANUAL;
- MORDENTE: LARGURA DE 203MM E
ABERTURA MAXIMA DE 203MM;
- PESO: 20,85KG;
- AJUSTADOR: NUMERO 8  

  01 unid.   

03 ALICATE UNIVERSAL EM ACO CROMO
VANADIO 8" ISOLADO   01 unid.   

04 ALICATE BICO EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

05 ALICATE CORTE EM ACO CROMO
VANADIO 6" ISOLADO   01 unid.   

06
ALICATE REBITADOR EM ACO CROMO
VANADIO;
-TAMANHO NOMINAL: 260MM, COM 4
BICOS (1/8", 3/32", 5/32" E 3/16")

  01 unid.   

07
ALICATE DE PRESSÃO EM ACO CROMO
VANADIO 10” ACABAMENTO
NIQUELADO

  01 unid.   

JOGO ALICATES SACA ANEL 7” COM 4
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08

UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Material: Aço Carbono
Cabo: PVC
Contém:
1 Alicate de anéis externos bico curvo
1 Alicate de anéis externo bico reto
1 Alicate de anéis interno bico reto 
1 Alicate de anéis internos bico curvo

  01 jogo   

09

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- DISPLAY: ATE 3,5 DÍGITOS (4000
CONTAGENS);
FUNÇÕES: A) MEDIR CORRENTE AC/DC;
TENSÃO AC/DC;  FREQUÊNCIA,
RESISTÊNCIA,TESTE DE DIODO
 
COMPLEMENTO:
CAPACIDADES DE MEDIDA: CORRENTE
AC: ATE 2000 A; TENSÃO DC: ATE
1000 V; TENSÃO AC: ATE 750 V;
FREQUÊNCIA: ATE 1MHZ;
 
ITENS QUE ACOMPANHAM: Pontas de
Prova (par), Bateria (9V) e Bolsa para
Transporte
 
REFERÊNCIA: MODELO ET3960 MARCA
MINIPA OU SIMILAR

  01 unid.   

10

ANEMÔMETRO DIGITAL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-Display: Principal 4 DÍgitos (10000
Contagens)
-Barra gráfica
-Iluminação do display
-Indicação de Bateria Fraca: Símbolo
exibido no display
-Taxa de Amostragem: 0,4 Amostras/s
-Precisão especificada válida para 23°C
± 5°C e umidade relativa
-Auto Power Off: Aprox. 15 minutos ou
desabilitado
-Ambiente de Operac¸a~o: 0°C a 40°C,
Rh = 85%
-Ambiente de Armazenamento: -10°C a
50°C, Rh = 80%
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Manual de instruções
- Bateria de 9V
- Bolsa para Transporte
 
REFERÊNCIA: MARCA MINIPA OU
SIMILAR

  01 unid.   

11
ALICATE REBITADOR EM ACO CROMO
VANADIO;
-TAMANHO NOMINAL: 260MM, COM 4
BICOS (1/8", 3/32", 5/32" E 3/16")

  01 unid.   

12

TERMÔMETRO A LASER DIGITAL
INFRAVERMELHO SEM CONTATO
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Leitura instantânea
-Tecnologia Touch Free
- Visor de LCD
- Alimentação: 2 Pilha AAA
- Faixa de medição de temperatura

  01 unid.   
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superficial: 34,0°C a 43,0°C;
- Faixa de medição de temperatura
ambiente: 0°C a 180°C

13

FERRO DE SOLDA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) POTÊNCIA: 60 W;
B) TENSÃO DE TRABALHO: BIVOLT
C) DIMENSÃO: ATÉ 20CM;
D) CABO DE ALIMENTAÇÃO: MAIOR QUE
1 MM2;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA BANCADA;

  01 unid.   

14

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
ISOLADA 1000V COM 6 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 2 ,3/8"; 1/4"
X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) LARGURA DO PONTA IGUAL DA
HASTE
C) CABO ERGONOMICO;
D) CHAVES ISOLADAS ATÉ 1000V,
CONFORME A NORMA NRB9699
(atendendo à NR10);
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  01 jogo   

15

JOGO CHAVE CANHÃO COM 12 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,
7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm, 14mm.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: Aço cromo vanadium,
cabo em polipropileno.
B) Haste com acabamento niquelado e
cromado
 
REFERENCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

16

JOGO DE CHAVE ALLEN EM POLEGADAS
COM 13 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU

  01 jogo   
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SIMILAR.

17

JOGO DE CHAVE ALLEN EM MILÍMETROS
COM 12 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5,
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

18

MAQUINA DE SOLDA ELETRONICA/
INVERSORA PORTATIL DE 7,5KVA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
FINALIDADE: SOLDAGEM DE ACO
CARBONO
TIPO: FONTE INVERSORA PORTATIL
POTENCIA: NOMINAL DE 7 KVA
FREQUENCIA: 50/60HZ - 200A;
ALIMENTACAO: 110/220V - 60HZ
TENSÃO A VAZIO: 80 ~ 85 V
EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA 85%;
FAIXA DE CORRENTE MMA E TIG: 10A -
200A;
 
COM SISTEMA DE REFRIGERACAO
FORCADA ATRAVES DE VENTILADOR
INTERNO;
PROCESSO DE SOLDAGEM:
MULTIPROCESSOS MMA DC (SMAW DC)
/ TIG DC (GTAW DC);
 
ITENS QUE ACOMPANHAM: 
- Cabo garra do terra
- Cabo pinça do eletrodo
- Máscara de proteção
- Escova para remoção de escória 
 
REFERENCIA: MODELO ITE-10200
MARCA SUPERTORK OU SIMILAR

  01 unid.   

19

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
POLEGADAS COM 13 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8",7/16", 1/2",
9/16", 5/8", 11/16",  3/4",  13/16",
7/8", 15/16", 1"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

JOGO DE CHAVE COMBINADA EM
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MILÍMETROS COM 12 UNIDADES
 
MEDIDAS: 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 22 MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA
DE JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO
 
REFERÊNCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

21 MARTELO DE BOLA 300G   01 unid.   

22

PAQUÍMETRO MECÂNICO AÇO
INOXIDÁVEL EM MM
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) CAPACIDADE: 150MM/6"
B) RESOLUÇÃO: 0,02/1/128"
C) MATERIAL: AÇO INOX
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) QUADRIDIMENSIONAIS
B) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL
TEMPERADO
C) CURSOR MONOBLOCO
D) ESCALA E CURSOR CROMADO
FOSCO
E) PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MEDIDA
F) FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS
G) DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS
RESSALTADAS IMPEDINDO O DESGASTE
DA GRAVAÇÃO
I) FORNECIDO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL
RBC/INMETRO.

  01 unid.   

23 ARCO DE SERRA 12"   01 unid.   

24

SOPRADOR TÉRMICO 1500 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TENSÃO: 127 V
B) POTÊNCIA: 1500 WATTS;
C) VAZÃO DE AR: 220/230/400 L/MIN;
D) AJUSTE DE TEMPERATURA: 50o À
600 oC;
E) PESO MÁXIMO: 0,97KG;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) PUNHO TIPO PISTOLA;
B) 3 NÍVEIS DE VAZÃO DE AR;
C) THERMO-STOP;

  01 unid.   

25

KIT FLANGEADOR
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATÉRIA-PRIMA: AÇO CROMADO;
MEDIDAS: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
POLEGADAS;
1) CHAVE CATRACA DE 1/4", 3/8",
3/16", e 5/16";
2) ALARGADOR/EXPANSOR DE TUBOS
DE 3/16" 1/4", 5/16" 3/8", 1/2" 5/8", e
3/4" OD.
3) CORTADOR DE TUBO COM LAMINA
DE CORTE DE 1/8" a 1-1/8" (3-28);
5) MESA EM POLEGADAS: 1/8", 1/4",
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" e 3/4"
O.D
 

  01 kit   
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ITEM QUE ACOMPANHA:
-MALETA PARA TRANSPORTE.

26

MANIFOLD DIGITAL PARA SISTEMAS DE
REFRIGERAÇÃO
 
APLICAÇÃO: MEDIR PRESSÃO EM
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO;
MEDIÇÃO: DE PRESSÃO, TEMPERATURA
E VÁCUO;
ALIMENTAÇÃO: BATERIA AA; COM
INTEGRAÇÃO AO APLICATIVO
BLUETOOTH VIA CONEXÃO SEM FIO;
BLOCO DE VÁLVULAS DE 4 VIAS COM
POSSIBILIDADE DE CONEXÕES
ADICIONAIS;
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
1) CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE
PRESSÃO: -1 A 60 BAR - EXATIDÃO (A
22 GRAUS CELSIUS): +/- 0,5 % F.E. -
RESOLUÇÃO: 0,01 BAR - CONEXÕES: 3
X 7/16" - UNF + 1 X - UNF - OVERLOAD:
65 BAR 2) CAPACIDADE DE MEDIÇÃO
DE TEMPERATURA: -50 A +150 GRAUS
CELSIUS - EXATIDÃO (A 22 GRAUS
CELSIUS): +/- 0,5 GRAUS CELSIUS -
RESOLUÇÃO: 0,1 GRAU CELSIUS -
CONEXÕES: 2 X NTC 3) CAPACIDADE DE
MEDIÇÃO DE VÁCUO: 0 A 20000
MÍCRON - EXATIDÃO (A 22 GRAUS
CELSIUS): +/- (10 MÍCRON + 10 % OF
V.M.) (100 A 1000 MÍCRON) -
RESOLUÇÃO: 1 MÍCRON (0 A 1000
MÍCRON) / 10 MÍCRON (1000 A 2000
MÍCRON) / 100 MÍCRON (2000 A 5000
MÍCRON) / 500 MÍCRON (5000 A -
10000 MÍCRON) / 5000 MÍCRON
(10000 A 20000 MÍCRON) -
CONEXÕES: 1 X PLUG-IN (SONDA DE
VÁCUO EXTERNA) 4) DURAÇÃO DA
BATERIA: 250 H (SEM ILUMINAÇÃO,
SEM BLUETOOTH, SEM SONDA DE
VÁCUO) 5) CLASSE DE PROTEÇÃO: IP42
6) REFRIGERANTES NO INSTRUMENTO
60 PERFIS: R11, R12, R123, R1234YF,
R1234ZE, R125, R13B1, R134A, R14,
R142B, R152A, R161, R22, R227, R23,
R290, R32, R401A, R401B, R401C,
R402A, R402B, R404A, R406A, R407A,
R407B, R407C, R407D, R407F, R408A,
R409A, R410A, R411A, R412A, R413A,
R414B, R416A, R417A, R420A, R421A,
R421B, R422A, R422B, R422C, R422D,
R424A, R426A, R427A, R434A, R437A,
R438A, R502, R503, R507, R508A,
R508B, R600, R600A, R744 (CO2),
R718 (H2O), ATUALIZAÇÃO VIA APP 7)
COMPATIBILIDADE: REQUER IOS 7.1 OU
MAIS NOVO / ANDROID 4.3 OU MAIS
NOVO / REQUER DISPOSITIVO MÓVEL
COM BLUETOOTH 4.0 8) ACESSÓRIOS
(INCLUÍDOS): * 04 (QUATRO)
MANGUEIRAS DE ENCHIMENTO, CADA
UM COM 1,5 M DE COMPRIMENTO: 3
TUBOS (AZUL, VERMELHO, AMARELO)
COM 7/16 '' UNF (ÂNGULO RETO E 45
GRAUS), 55/275 BAR, 1 TUBO
(AMARELO) COM 5/8 '' UNF, 40/205
BAR (ÂNGULO RETO E 45 GRAUS),
ADEQUADO PARA TODOS OS
REFRIGERANTES * 01 (UM) MEDIDOR

  01 unid.   
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PIRANI EXTERNO DE ALTA PRECISÃO
PARA MEDIÇÃO DE VÁCUO * 02 (DUAS)
SONDAS DE TEMPERATURA TIPO
ALICATE/BRAÇADEIRA * 01 (UMA)
SONDA DE VÁCUO EXTERNA * 01 (UM)
KIT DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA
PARA DOIS POSICIONADORES DE
VÁLVULA: COMPOSTO POR: 2
POSICIONADORES DE VÁLVULA, 2
FUSOS ROSCADOS, 2 PARAFUSOS DE
VÁLVULA, 2 PINOS DIVISORES, 2
POSICIONADOR DE VÁLVULA COBRE
PRETO, 1 TAMPA DO POSICIONADOR DE
VÁLVULA VERMELHO, 1 TAMPA DO
POSICIONADOR DE VÁLVULA AZUL E 1
ADESIVO PARA TRAVAMENTO DE
ROSCA * 04 (QUATRO) BATERIAS AA
*01 (UM) ESTOJO PARA TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO * PROTOCOLO DE
CALIBRAÇÃO

27

BALANÇA DIGITAL GÁS REFRIGERAÇÃO
E AR CONDICIONADO
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
CAPACIDADE: Até 100 kg
PRECISÃO: +- 10 g.
Visor Digital,
Alimentação: Bateria de 9v.
 
ITEM QUE ACOMPANHA:
MALETA PARA TRANSPORTE.

  01 unid.   

28 TRENA DE 5M   01 unid.   
29 TRENA DE 10M   01 unid.   

30

JOGO CURVADOR DE TUBO DE COBRE
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-Bitolas de 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”,
5/8”, 3/4” e 7/8”;
-Cortador de tubos 1/8” a 1,1/8”;
-Escareador: Comum;
 
ITEM QUE ACOMPANHA:
-MALETA PARA TRANSPORTE.

   01 jogo   

31 CHAVE INGLESA 6" ABERTURA: 18MM   01 unid.   
32 CHAVE INGLESA 12” ABERTURA: 35MM   01 unid.   

33

JOGO DE CHAVE TORX POLEGADA COM
09 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: T 7 (1/8”) – T 8 – T 9 – T 10
– T 15 – T 20 – T 25 – T 30 – T 40
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO
VANADIUM
B) ACABAMENTO ESCURECIDO
C) PERFIL DO CORPO EM “L”;
D) COMPRIMENTO LONGO, PARA
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL
ACESSO;

  01 jogo   

34

JOGO DE CHAVE TORX MILÍMETRO COM
09 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS: 1,99 MM, 2,31 MM, 2,5 MM,
2,74 MM, 3,27 MM, 3,86 MM, 4,43
MM, 5,52 MM, 6,65 MM;
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO ESCURECIDO;

  01 jogo   
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C) PERFIL DO CORPO EM “L”;
D) COMPRIMENTO LONGO, PARA
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL
ACESSO;

35

JODO DE SACA PINO COM 06 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MEDIDAS:  2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO NIQUELADO;
C) ACOMPANHA BOLSA PLASTICA
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR.

  01 jogo   

36

MARTELETE PERFURADOR E
ROMPEDOR COMBINADO POTENCIA 800
W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 800 watts
Capacidade de perfuração em aço:
13mm
Capacidade de perfuração em concreto:
26 mm
Capacidade de perfuração em madeira:
32 mm
Impacto por minuto: 4500 IPM
Rotação máxima: 1200 RPM
Energia de impacto: 2,3J
Tensão: 110v
Velocidade variável.
Rotação reversível.
Encaixe SDS PLUS.
Peso: 2.7kg
 
ITENS QUE ACOMPANHAM
Punho lateral, limitador de profundidade
e maleta.
 
REFERÊNCIA: MODELO M8701b MARCA
MAKITA OU SIMILAR.

  01 unid.   

37

JOGO DE BROCAS SDS PLUS COM 07
PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- ENCAIXE: SDS PLUS PARA
MARTELETES
- TAMANHO: 4x110mm, 5x110mm,
6x160mm, 8x160mm, 10x160mm,
12x160mm, 16x300mm
 
ACOMPANHA ESTOJO.
 
REFERENCIA: MARCA SV TOOLS OU
SIMILAR

  01 jogo   

38

JOGO MANDRIL 1/2 (13MM) +
ADAPTADOR SDS PLUS MARTELETE
 
 ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Mandril 1/2"
- Chave para Mandril
- Adaptador 1/2" Sds Plus
 
Adaptador de brocas comuns para
utilização em martelete.

  01 jogo   

JOGO DE BROCAS COM 18 UNIDADES
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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39

TIPO: HELICOIDAL;
- METAL: 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM
- CONCRETO/ ALVENARIA: 3, 4, 5, 6, 8
E 10 MM,
- MADEIRA: 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM.
ACOMPANHA ESTOJO PARA
ARMAZENAGEM.
 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU
SIMILAR.

  01 jogo   

40

BOLSA PARA FERRAMENTAS 12''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DIMENSÕES: COMPRIMENTO 305
MM; LARGURA 178 MM; ALTURA 203
MM;
B) PESO MÁXIMO 1KG
C) MATERIAL: POLIÉSTER RESISTENTE
ACABAMENTO SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A)COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM
FECHO EM ZÍPER;
B)ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E
ALÇA REMOVÍVEL COM REFORÇO PARA
OMBRO;

  01 unid   

41

CONJUNTO DE SOLDA PPU
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Equipamento de solda portátil,
ideal para uso em setores de
manutenção industrial e refrigeração,
utilizado para gases: oxigênio e
acetileno.
Itens Inclusos
- 1 Maçarico de solda WH 201N;
- 3 Ext. de solda 201 (nº 4 / 6 / 9);
- 1 Maleta Plástica (430x320x120mm);
- 1 Chave de boca mult. 1.1/8", 3/4",
11/16";
- 1 Cilindro AC (1,25kg);
- 1 Cilindro de OX (1m³);
- 1 Regulador MD 1,5 AC;
- 1 Regulador MD 10 OX;
- 4 Válvulas corta fogo;
- Mangueira conjugada e montada 3m;
- 1 Acendedor;
- 1 Carrinho;
- Peso: 39Kg;
- Modelo: Solda Acetileno;
- Referência do Fornecedor: 407350;
- Marca: CONDOR.
Especificações
Tipo de Gás: Oxigênio e Acetileno
Embalagem: Cilindro

  01 conj.   

42

FACA OLFA DESENCAPADORA DE
CABOS  ISOLADA 1000V
 
-Lâmina em aço especial, cabo e capa
em polímero anti-chamas
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR

  01 unid.   

BOMBA DE VÁCUO DUPLO ESTÁGIO
12CFM
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Potência: 1 HP
- Voltagem: 110V/220V - Bivolt (Não
Automático)
- Medidas (LxAxP): 39cm x 14cm x
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25cm
- Cubagem: 0,014
- Peso Líquido: 14,5kg
- Peso Bruto: 15,45kg
- Em alumÍnio
- Motor: 1HP
- Vazão: 12CFM
- Medidas de conecção: 1/4 E 3/8
- Capacidade de óleo: 600ML
 
REFERÊNCIA: MARCA GALLANT OU
SIMILAR

  01 unid.   

44

MOTO ESMERIL 1HP MONOFASICO
BIVOLT
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Diâmetro do rebolo: 8”
- Velocidade máxima vazio: 3560 rpm
- Frequência: 60 Hz
- Velocidade com carga: 3.450 rpm
- Potência absorvida: 750 W
- Potência útil: 400 W
- Corrente: 7,0/ 3,5 A
- Base em ferro fundido
- Botão de segurança junto com a
chave liga/ desliga
 
REFERÊNCIA: MARCA MOTOMIL OU
SIMILAR

  01 unid.   

45
LANTERNA PORTÁTIL LED PARA
ILUMINACAO NOTURNA
- COM BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT

  01 unid.   

46

JOGO DE SERRA COPO DIAMANTADA
COM 05 PEÇAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MATERIAL: Aço Carbono e Diamante.
- 04 diâmetros: 25mm, 30mm, 40mm
e 50mm
- Altura do corpo: 44mm.
- Altura camada diamantada: 7,0mm.
-  Espessura da camada diamantada:
2,5mm.
-  Comprimento da Haste: 180mm.

ITENS QUE ACOMPANHAM:
- Pino Guia/ mandril 3/8” x rosca M12.

  01 jogo   

47

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2 BATERIAS
20VMAX E CARREGADOR BIVOLT.
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILAR.

  01 unid.   

JOGO DE BITS PONTAS E SOQUETES
COM 37 PEÇAS
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A) TIPO DE PONTA: PHILLIPS, FENDA,
QUADRADA E TEXALOBULAR.
B) PESO: 0.58 KG PROFUNDIDADE:
23.00 CM ALTURA: 5.00 CM LARGURA:
22.00 CM
C) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
D) ACOMPANHA ESTOJO e ADAPTADOR
REFERENCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

49

CAIXA PARA GUARDA DE FERRAMENTAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MATERIA-PRIMA: AÇO;
- TIPO: SANFONADA COM 5
REPARTICOES E COM PORTA CADEADO;
- DIMENSOES: 50CM X 20CM X 21CM;

     

50

ESCADA EM ALUMŃIO 8 DEGRAUS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Dobrável e duplo acesso;
- Degraus e Pés antiderrapantes;
- Cinta de segurança e Barras laterais;
- Acabamentos e patamar em
polipropileno;
- Carga máxima de 120 Kg

  01 unid.  
 
 
 

3.6. DA DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO E DEPRECIAÇÃO:
3.6.1. CAIXA DE FERRAMENTAS - OPERADOR ELETROMECÂNICO -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO

DE
USO E
MARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

MULTÍMETRO DIGITAL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DISPLAY: 3 5/6 DÍGITOS, 6000
CONTAGENS COM 9999 PARA
FREQUÊNCIA DE 4000 PARA
CAPACITÂNCIA.
B) TAXA DE ATUALIZAÇÃO:
APROXIMADAMENTE 2 ~ 3 VEZES POR
SEGUNDO.
C) INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: “OL.”.
D) INDICAÇÃO DE POLARIDADE:
AUTOMÁTICA.
E) INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA:
F) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:
APROX. 15 MINUTOS.
G) TRUE RMS AC.
H) MUDANÇA DE FAIXA:
AUTOMÁTICA/MANUAL.
I) DATA HOLD.
J) REGISTRO DE MAX/MIN.
K) MODO RELATIVO (REL).
L) DETECÇÃO DE TENSÃO AC SEM
CONTATO (NCV).
M) INDICADOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL
(VFC).
N) AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C ~
40°C (32°F ~ 104°F)
O) ARMAZENAMENTO: -10°C ~ 50°C
(14°F ~ 122°F)
P) UMIDADE RELATIVA: ≤75% @ 0°C A
30°C ≤50% @ 31°C A 40°C
Q) ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ABAIXO DE
2000M.
R) COMPATIBILIDADE
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01 ELETROMAGNÉTICA: EM UM CAMPO DE
RÁDIO FREQUÊNCIA(RF) DE 1 V/M:
PRECISÃO TOTAL = PRECISÃO
ESPECIFICADA
+ 5% DA FAIXA. NÃO ESPECIFICADO
PARA ÍNDICES DE RF MAIORES QUE 1
V/M.
S) GRAU DE POLUIÇÃO: 2.
T) ALIMENTAÇÃO: 2 X 1,5 V (AA R6P).
U) PESO MÁXIMA: 370G (INCLUINDO
BATERIA).
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) TENSÃO DC:
60M/600M/6/60/600/1000 V
B) TENSÃO AC:
60M/600M/6/60/600/750 V
C) CORRENTE DC:
600Μ/6000Μ/60M/600M/6/10A
D) CORRENTE AC:
600Μ/6000Μ/60M/600M/6/10A
E) RESISTÊNCIA:
600/6K/60K/600K/6M/60MΩ
F) TEMPERATURA: -40~+1000 oC/-
40~+1832 oF
G) CAPACITÂNCIA: 10N/100N/1Μ
/10Μ/100Μ/1M/10M/100MF
H) FREQUÊNCIA: 10~10MHZ
I) ACOMPANHA MANUAL DE
INSTRUÇÕES, PONTA DE PROVA (PAR), E
BATERIAS 1,5 V (2 PEÇAS) E
CAPA PROTETORA EMBORRACHADA
J) GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A
PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO
K) FORNECIDO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL
RBC/INMETRO.

  01 unid.   

02

PINÇA DE PRECISÃO RETA SERRILHADA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) COMPRIMENTO: 167 MM;B) LARGURA
DA PONTA: 1 MM;
C) PESO: 30 G;
D) PONTA RETA, FINA, LONGA,
SERRILHADA COM GUIA;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;
B) ACABAMENTO: POLIDO, COM
PLASTIFICAÇÃO

  02 unid.   

03

PINÇA DE PRECISÃO CURVA EM AÇO
INOX – 160MM
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) PINÇA PONTA CURVA
B) MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL
C) CORPO POLIDO E HASTE
PLASTIFICADA (PVC)

  02 unid.   

04

CANETA MAGNÉTICA TELESCÓPICA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) HASTE TELESCÓPICA
B) DIMENSÕES:
TAMANHO DA FERRAMENTA (ABERTA):
600MM
TAMANHO DA FERRAMENTA (FECHADA):
140MM
C) CAPACIDADE: 2,3KG
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
UTILIZADO PARA CAPTURAR OBJETOS DE

  02 unid.   
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METAL COMO FERRAMENTAS,
PARAFUSOS E PORCAS EM LOCAIS DE
DIFÍCIL ACESSO

05

LANTERNA TIPO DE BOLSO TIPO CANETA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TIPO DE LÂMPADA: LED ALTO BRILHO
B) DESIGN ANTIDERRAPANTE
C) LENTE DE POLICARBONATO
INQUEBRÁVEL
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVE ACOMPANHAR BATERIA
RECARREGÁVEL E CARREGADOR.

  02 unid.   

06

LANTERNA DE CABEÇA LED
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TIPO DE LÂMPADA: LED ALTO BRILHO
B) FOCO AJUSTÁVEL E ZOOM
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
ACOMPANHA SUPORTE DE CABEÇA
AJUSTÁVEL

  01 unid.   

07

BOLSA PARA FERRAMENTAS 12''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DIMENSÕES: COMPRIMENTO 305 MM;
LARGURA 178 MM; ALTURA 203 MM;
B) PESO MÁXIMO 1KG
C) MATERIAL: POLIÉSTER RESISTENTE
ACABAMENTO SUPERIOR
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A)COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM
FECHO EM ZÍPER;
B)ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E
ALÇA REMOVÍVEL COM REFORÇO PARA
OMBRO;

  02 unid.   

08

FURADEIRA DE IMPACTO DE 760W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Potência: 760 Watts
Impactos por min: 0-44.800 IPM
Rotações por minuto: 0-2.800 RPM
Mandril: 13 mm
Capacidades de Perfuração: Concreto:
16 mm, Aço: 13 mm, Madeira: 30 mm
Tensão: 110V
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
01 Punho lateral
01 Limitador de profundidade
01 Chave de mandril
 
REFERÊNCIA: MODELO HP1640 MARCA
MAKITA OU SIMILIAR.

  02 unid.   

09

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH / 20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 

  01 unid.   
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ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2 BATERIAS
20VMAX E CARREGADOR BIVOLT.
 
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILIAR.

10

JOGO DE BITS PONTAS E SOQUETES
COM 37 PEÇAS
 
A) TIPO DE PONTA: PHILLIPS, FENDA,
QUADRADA E TEXALOBULAR.
B) PESO: 0.58 KG PROFUNDIDADE:
23.00 CM ALTURA: 5.00 CM LARGURA:
22.00 CM
C) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
D) ACOMPANHA ESTOJO e ADAPTADOR
 
REFERENCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

11

JOGO DE CHAVES DE PRECISÃO COM 38
PEÇAS:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) PONTAS TORX: T3, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T15 E T20
B) PONTAS ALLEN: H0.9, H1.3, H1.5,
H2.0, H2.5,, H3.0, H3.5 E H4.0 MM
C) PONTAS FENDA: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5,
3.0, 3.5 E 4.0
D) PONTAS PHILIPS: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 E
3.5
E) PONTAS TRIÂNGULO: 2.0 E 2.3
F) PONTAS Y: 2.0 E 2.5
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATÉRIA PRIMA DAS PONTAS: AÇO
CROMO VANÁDIUM
B) ACOMPANHA: EXTENSOR MAGNÉTICO
C) CHAVE COM REVESTIMENTO:
MATERIAL ISOLANTE
D) ACOMPANHANDO ESTOJO PLÁSTICO
COMO SUPORTE INCLINÁVEL PARA
GUARDAR AS FERRAMENTAS

  02 jogo   

12

JOGO DE LIMA AGULHA AÇO INOX COM
CABO
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) JOGO COM 12 PEÇAS, SENDO:
- 01 CHATA PARALELA BASTARDA
- 01 CHATA PARALELA MURÇA
- 01 CHATA BASTARDA AFILADA
- 01 CHATA MURÇA AFILADA
- 01 FACA
- 01 MEIA CANA AFILADA
- 01 TRIANGULAR AFILADA
- 01 REDONDA AFILADA
- 01 OVAL AFILADA
- 01 QUADRADA AFILADA
- 01 AMÊNDOA AFILADA
- 01 BARRETE AFILADA
B) COMPRIMENTO TOTAL DAS LIMAS:
140 MM;
C) MATERIAL: AÇO INOX;
D) TIPO: AGULHA.
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
LIMA COM CABO EM POLIPROPILENO
COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA

  01 jogo   

13 MARTELO UNHA EM AÇO TEMPERADO
COM CABO MADEIRA 25MM

  01 unid.   
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14

PAQUÍMETRO MECÂNICO AÇO
INOXIDÁVEL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) CAPACIDADE: 150MM/6"
B) RESOLUÇÃO: 0,02/1/128"
C) MATERIAL: AÇO INOX
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) QUADRIDIMENSIONAIS
B) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL
TEMPERADO
C) CURSOR MONOBLOCO
D) ESCALA E CURSOR CROMADO FOSCO
E) PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MEDIDA
F) FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS
G) DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS
RESSALTADAS IMPEDINDO O DESGASTE
DA GRAVAÇÃO
I) FORNECIDO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL
RBC/INMETRO.

  02 unid.   

15

PINCEL PARA LIMPEZA DE PLACA
ELETRÔNICA 1⁄2''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MATERIAL: CABO MADEIRA, CERDAS
PELO BOVINO;
B) DIMENSÕES: 1⁄2 “
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
CERDAS MACIAS

  02 unid.   

16

SOPRADOR TÉRMICO 1500 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TENSÃO: 127 V
B) POTÊNCIA: 1500 WATTS;
C) VAZÃO DE AR: 220/230/400 L/MIN;
D) AJUSTE DE TEMPERATURA: 50o À 600
oC;
E) PESO MÁXIMO: 0,97KG;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) PUNHO TIPO PISTOLA;
B) 3 NÍVEIS DE VAZÃO DE AR;
C) THERMO-STOP;

  01 unid.   

17

JOGO DE CHAVE TORX POLEGADA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO
VANADIUM
B) ACABAMENTO ESCURECIDO
C) PERFIL DO CORPO EM “L”;
D) COMPRIMENTO LONGO, PARA
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL
ACESSO;
E) MEDIDAS: T 7 (1/8”) – T 8 – T 9 – T
10 – T 15 – T 20 – T 25 – T 30 – T 40

  02 jogo   

18

JOGO DE CHAVE TORX MILÍMETRO
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) 1,99 MM, 2,31 MM, 2,5 MM, 2,74
MM, 3,27 MM, 3,86 MM, 4,43 MM, 5,52
MM, 6,65 MM;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM “L”;

  02 jogo   
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D) COMPRIMENTO LONGO, PARA
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL
ACESSO;
E) JOGO COM 9 UNIDADES EM
MILÍMETRO

19

JOGO DE CHAVE SEXTAVADA TIPO
“ALLEN” EM POLEGADAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM
ESTOJO PLÁSTICO INDICANDO A MEDIDA
REFERENTE NA POSIÇÃO DE ENCAIXE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE (42-12P)
OU SIMILAR DE 1a LINHA.

  02 jogos   

20

JOGO DE CHAVE SEXTAVADA TIPO
“ALLEN” EM MILÍMETROS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3,
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA DE
JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO INDICANDO A MEDIDA
REFERENTE NA POSIÇÃO DE
ENCAIXE;
 
 REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR DE 1a LINHA.

  02 jogos   

21

ALICATE DE CORTE DIAGONAL
 
ALICATE CUJA FUNÇÃO PRINCIPAL SEJA O
CORTE: DIAGONAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) COMPRIMENTO TOTAL: 110MM
B) MEDIDA NOMINAL: 7 POLEGADAS;
C) CAPACIDADE DE CORTE: ARAMES DE
COBRE COM DIÂMETRO DE ATÉ 1 MM;
D) ARAME DE AÇO MACIO CAPACIDADE
DE CORTE (DIÂMETRO NOMINAL MM ):
0,6;
E) PESO: 65 G
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) POSSUI A GEOMETRIA DO CORTE
POSICIONADA DIAGONALMENTE AO
CORPO DO ALICATE;
B) CABO EM PVC;
C) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
D) ACABAMENTO FOSFATIZADO E FACES

  01 unid.   
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LIXADAS;
E) TRATAMENTO TÉRMICO E INDUÇÃO
NO CORTE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR DE 1a LINHA;

22

ALICATE DE CORTE FRONTAL:
 
ALICATE CUJA FUNÇÃO PRINCIPAL SEJA O
CORTE, ARTICULADO, DESTINADO PARA
TRABALHOS
NA LINHA ELETRÔNICA.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A)COMPRIMENTO TOTAL: 136MM;
B) CAPACIDADE DE CORTE: ARAMES DE
COBRE COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,3 MM;
ARAME DE AÇO
MACIO COM DIÂMETRO ATÉ 0,6MM
D) CORTE INCLINADO EM 48° SEM
CHANFRO;
E)PESO: 85 G
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) CABO EM PVC;
B) CABEÇA LARGA E PONTUDA.
C) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
D) ACABAMENTO FOSFATIZADO;
E) TRATAMENTO TÉRMICO E INDUÇÃO
NO CORTE;
F) COMPRIMENTO DE CORTE: 8 MM;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR DE 1a LINHA

  02 unid.   

23

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
ISOLADA 1000V COM 6 PEÇAS
 
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 2 ,3/8"; 1/4"
X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) LARGURA DO PONTA IGUAL DA
HASTE
C) CABO ERGONOMICO;
D) CHAVES ISOLADAS ATÉ 1000V,
CONFORME A NORMA NRB9699
(atendendo à NR10);
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  02 jogos   

24

FERRO DE SOLDA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) POTÊNCIA: 40 W;
B) TENSÃO DE TRABALHO: BIVOLT
C) DIMENSÃO: ATÉ 20CM;
D) CABO DE ALIMENTAÇÃO: MAIOR QUE
1 MM2;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA BANCADA;

  02 unid.   

FERRO DE SOLDA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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A) POTÊNCIA: 60 W;
B) TENSÃO DE TRABALHO: BIVOLT
C) DIMENSÃO: ATÉ 20CM;
D) CABO DE ALIMENTAÇÃO: MAIOR QUE
1 MM2;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA BANCADA;

  02 unid.   

26
ESPONJA VEGETAL PARA FERRO DE
SOLDA110V
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DIMENSÕES: 51 X 36 X 1,1MM

  02 unid.   

3.6.2. CAIXA DE FERRAMENTAS - Técnicos em manutenção e reparação de
equipamentos biomédicos - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

ITEM IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
TEMPO
DE USO
EMARCA

VIDA
ÚTIL QUANT. PREÇO

TOTAL
VALOR DA

DEPRECIAÇÃO

01

MULTÍMETRO DIGITAL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DISPLAY: 3 5/6 DÍGITOS, 6000
CONTAGENS COM 9999 PARA
FREQUÊNCIA DE 4000 PARA
CAPACITÂNCIA.
B) TAXA DE ATUALIZAÇÃO:
APROXIMADAMENTE 2 ~ 3 VEZES POR
SEGUNDO.
C) INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: “OL.”.
D) INDICAÇÃO DE POLARIDADE:
AUTOMÁTICA.
E) INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA:
F) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:
APROX. 15 MINUTOS.
G) TRUE RMS AC.
H) MUDANÇA DE FAIXA:
AUTOMÁTICA/MANUAL.
I) DATA HOLD.
J) REGISTRO DE MAX/MIN.
K) MODO RELATIVO (REL).
L) DETECÇÃO DE TENSÃO AC SEM
CONTATO (NCV).
M) INDICADOR DE FREQUÊNCIA
VARIÁVEL (VFC).
N) AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C ~
40°C (32°F ~ 104°F)
O) ARMAZENAMENTO: -10°C ~ 50°C
(14°F ~ 122°F)
P) UMIDADE RELATIVA: ≤75% @ 0°C A
30°C ≤50% @ 31°C A 40°C
Q) ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ABAIXO DE
2000M.
R) COMPATIBILIDADE
ELETROMAGNÉTICA: EM UM CAMPO DE
RÁDIO FREQUÊNCIA(RF) DE 1 V/M:
PRECISÃO TOTAL = PRECISÃO
ESPECIFICADA
+ 5% DA FAIXA. NÃO ESPECIFICADO
PARA ÍNDICES DE RF MAIORES QUE 1
V/M.
S) GRAU DE POLUIÇÃO: 2.
T) ALIMENTAÇÃO: 2 X 1,5 V (AA R6P).
U) PESO MÁXIMA: 370G (INCLUINDO
BATERIA).
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) TENSÃO DC:
60M/600M/6/60/600/1000 V
B) TENSÃO AC:
60M/600M/6/60/600/750 V

  03 unid.   
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C) CORRENTE DC:
600Μ/6000Μ/60M/600M/6/10A
D) CORRENTE AC:
600Μ/6000Μ/60M/600M/6/10A
E) RESISTÊNCIA:
600/6K/60K/600K/6M/60MΩ
F) TEMPERATURA: -40~+1000 oC/-
40~+1832 oF
G) CAPACITÂNCIA: 10N/100N/1Μ
/10Μ/100Μ/1M/10M/100MF
H) FREQUÊNCIA: 10~10MHZ
I) ACOMPANHA MANUAL DE
INSTRUÇÕES, PONTA DE PROVA (PAR),
E BATERIAS 1,5 V (2 PEÇAS) E CAPA
PROTETORA EMBORRACHADA
J) GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A
PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO
K) FORNECIDO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL
RBC/INMETRO.

02 PONTEIRA PARA OSCILOSCÓPIO –
MINIPA MOD. MO11500   01 par   

03

FONTE DE ALIMENTAÇÃO REGULÁVEL
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) ALTA ESTABILIDADE E BAIXO RIPPLE.
B) DISPLAY 4 DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA
PARA APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DA
TENSÃO E
CORRENTE DE SAÍDA.
C) SAÍDA VARIÁVEL: 0 ~ 32 V, 0 ~ 3A.
D) AJUSTE DE TENSÃO E CORRENTE
ATRAVÉS DE POTENCIÔMETROS DE
PRECISÃO.
E) AJUSTES GROSSO E FINO DE
TENSÃO E CORRENTE.
F) INDICADORES (LED) DE OPERAÇÃO.
G) RESFRIAMENTO COM VENTILAÇÃO
FORÇADA.
H) CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE
SOBRECARGA.
I) ALIMENTAÇÃO SELECIONÁVEL: 110
V/220 V ± 10% -50/60HZ.
J) PESO MÁXIMO.: 4.5KG.

  01 unid.   

04

EXTRATOR DE CI
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) SACADOR DE CIRCUITO INTEGRADO
(CI);
B) CABO ISOLADO;
C) COMPRIMENTO: 105MM;
D) ABERTURA MÁXIMA DOS TERMINAIS:
60MM;
E) PESO APROXIMADO: 18G.
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
EXTRATOR FLEXÍVEL E DE ALTA
RESISTÊNCIA

  03 unid.   

05

SUPORTE PARA PLACA ELETRÔNICA
COM LUPA E PINÇA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) FIXAÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA COM
DUAS PINÇAS TIPO JACARÉ
B) SUPORTE COM LUPA ARTICULADO
C) AUMENTO: 3X
D) LENTE DA LUPA DE 60MM DE
DIÂMETRO
E) REGULAGEM E MOVIMENTAÇÃO DAS
GARRAS E LUPA

  03 unid.   
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06

PINÇA DE PRECISÃO RETA SERRILHADA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) COMPRIMENTO: 167 MM;
B) LARGURA DA PONTA: 1 MM;
C) PESO: 30 G;
D) PONTA RETA, FINA, LONGA,
SERRILHADA COM GUIA;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;
ACABAMENTO: POLIDO, COM
PLASTIFICAÇÃO

  03 unid.   

07

PINÇA DE PRECISÃO CURVA EM AÇO
INOX – 160MM
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) PINÇA PONTA CURVA
B) MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL
C) CORPO POLIDO E HASTE
PLASTIFICADA (PVC)

  03 unid.   

08

CANETA MAGNÉTICA TELESCÓPICA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) HASTE TELESCÓPICA
B) DIMENSÕES:
TAMANHO DA FERRAMENTA (ABERTA):
600MM
TAMANHO DA FERRAMENTA
(FECHADA): 140MM
C) CAPACIDADE: 2,3KG
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
UTILIZADO PARA CAPTURAR OBJETOS
DE METAL COMO FERRAMENTAS,
PARAFUSOS E PORCAS EM LOCAIS DE
DIFÍCIL ACESSO

  03 unid.   

09

LANTERNA TIPO DE BOLSO TIPO
CANETA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TIPO DE LÂMPADA: LED ALTO BRILHO
B) DESIGN ANTIDERRAPANTE
C) LENTE DE POLICARBONATO
INQUEBRÁVEL
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVE ACOMPANHAR BATERIA
RECARREGÁVEL E CARREGADOR.

  03 unid.   

10

BOLSA PARA FERRAMENTAS 12''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DIMENSÕES: COMPRIMENTO 305
MM; LARGURA 178 MM; ALTURA 203
MM;
B) PESO MÁXIMO 1KG
C) MATERIAL: POLIÉSTER RESISTENTE
ACABAMENTO SUPERIOR
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM
FECHO EM ZÍPER;
ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E
ALÇA REMOVÍVEL COM REFORÇO PARA
OMBRO;

  03 unid.   

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO
20V
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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- BATERIA: ÍONS DE LÍTIO –2AH /
20VMAX
- Torque Máximo: 65Nm
- Velocidade sem Carga 0-550 / 0-
1750RPM
- Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm)
- Capacidade Madeira: 25mm
- Capacidade Aço: 13mm
- Capacidade Concreto: 6,5mm
 
ITENS QUE ACOMPANHAM:
A) ACOMPANHAM: MALETA, 2 BATERIAS
20VMAX E CARREGADOR BIVOLT.
 
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT OU
SIMILIAR.

  01 unid.   

12

JOGO DE BITS PONTAS E SOQUETES
COM 37 PEÇAS
 
A) TIPO DE PONTA: PHILLIPS, FENDA,
QUADRADA E TEXALOBULAR.
B) PESO: 0.58 KG PROFUNDIDADE:
23.00 CM ALTURA: 5.00 CM LARGURA:
22.00 CM
C) MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
D) ACOMPANHA ESTOJO e ADAPTADOR
 
REFERENCIA: MARCA STANLEY OU
SIMILAR.

  01 jogo   

13

JOGO DE CHAVES DE PRECISÃO COM 38
PEÇAS:
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) PONTAS TORX: T3, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T15 E T20
B) PONTAS ALLEN: H0.9, H1.3, H1.5,
H2.0, H2.5,, H3.0, H3.5 E H4.0 MM
C) PONTAS FENDA: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5,
3.0, 3.5 E 4.0
D) PONTAS PHILIPS: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 E
3.5
E) PONTAS TRIÂNGULO: 2.0 E 2.3
F) PONTAS Y: 2.0 E 2.5
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATÉRIA PRIMA DAS PONTAS: AÇO
CROMO VANÁDIUM
B) ACOMPANHA: EXTENSOR
MAGNÉTICO
C) CHAVE COM REVESTIMENTO:
MATERIAL ISOLANTE
D) ACOMPANHANDO ESTOJO PLÁSTICO
COMO SUPORTE INCLINÁVEL PARA
GUARDAR AS FERRAMENTAS

  03 jogo   

14

PINCEL PARA LIMPEZA DE PLACA
ELETRÔNICA 1⁄2''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MATERIAL: CABO MADEIRA, CERDAS
PELO BOVINO;
B) DIMENSÕES: 1⁄2 “
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
CERDAS MACIAS

  03 unid.   

SOPRADOR TÉRMICO 1500 W
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) TENSÃO: 127 V
B) POTÊNCIA: 1500 WATTS;
C) VAZÃO DE AR: 220/230/400 L/MIN;
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15 D) AJUSTE DE TEMPERATURA: 50o À
600 oC;
E) PESO MÁXIMO: 0,97KG;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) PUNHO TIPO PISTOLA;
B) 3 NÍVEIS DE VAZÃO DE AR;
C) THERMO-STOP;

  01 unid.   

16

JOGO DE CHAVE TORX POLEGADA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO
VANADIUM
B) ACABAMENTO ESCURECIDO
C) PERFIL DO CORPO EM “L”;
D) COMPRIMENTO LONGO, PARA
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL
ACESSO;
E) MEDIDAS: T 7 (1/8”) – T 8 – T 9 – T
10 – T 15 – T 20 – T 25 – T 30 – T 40

  03 jogo   

17

JOGO DE CHAVE TORX MILÍMETRO
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) 1,99 MM, 2,31 MM, 2,5 MM, 2,74
MM, 3,27 MM, 3,86 MM, 4,43 MM,
5,52 MM, 6,65 MM;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM “L”;
D) COMPRIMENTO LONGO, PARA
UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE DIFÍCIL
ACESSO;
E) JOGO COM 9 UNIDADES EM
MILÍMETRO

  03 jogo   

18

JOGO DE CHAVE SEXTAVADA TIPO
“ALLEN” EM POLEGADAS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.05", 1/16",
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0.05” A 3/8” DEVEM
SER FORNECIDAS EM FORMA DE JOGO,
AGRUPADAS EM UM ESTOJO PLÁSTICO
INDICANDO A MEDIDA REFERENTE NA
POSIÇÃO DE ENCAIXE;
E) REFERÊNCIA: MARCA GEDORE (42-
12P) OU SIMILAR DE 1a LINHA.

  03 jogo   

19

JOGO DE CHAVE SEXTAVADA TIPO
“ALLEN” EM MILÍMETROS
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MEDIDAS NOMINAIS: 0.7, 0.9, 1.3,
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: FOSFATIZADO E
ESCURECIDO;
C) PERFIL DO CORPO EM L;
D) AS CHAVES DE 0,7 MM À 10 MM
DEVEM SER FORNECIDAS EM FORMA DE

  03 jogo   
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JOGO, AGRUPADAS EM UM ESTOJO
PLÁSTICO INDICANDO A MEDIDA
REFERENTE NA POSIÇÃO DE ENCAIXE;
E) REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR DE 1a LINHA.

20

CHAVES DE FENDA
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
A) MEDIDA: 1/8 X 4'' (3 X 100 MM)
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) ACABAMENTO: HASTE NIQUELADA E
CROMADA E PONTA FOSFATIZADA;
C) CABO EM POLIPROPILENO;
D) NORMAS PERTINENTES: DIN 5265 E
DIN 5264;

  03 unid.   

21

ALICATE DE CORTE DIAGONAL
 
ALICATE CUJA FUNÇÃO PRINCIPAL SEJA
O CORTE: DIAGONAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) COMPRIMENTO TOTAL: 110MM;
B) MEDIDA NOMINAL: 7 POLEGADAS;
C) CAPACIDADE DE CORTE: ARAMES DE
COBRE COM DIÂMETRO DE ATÉ 1 MM;
D) ARAME DE AÇO MACIO CAPACIDADE
DE CORTE (DIÂMETRO NOMINAL MM ):
0,6;
E) PESO: 65 G
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) POSSUI A GEOMETRIA DO CORTE
POSICIONADA DIAGONALMENTE AO
CORPO DO ALICATE;
B) CABO EM PVC;
C) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
D) ACABAMENTO FOSFATIZADO E
FACES LIXADAS;
E) TRATAMENTO TÉRMICO E INDUÇÃO
NO CORTE;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR DE 1a LINHA;

  03 unid.   

22

ALICATE DE CORTE FRONTAL
 
ALICATE CUJA FUNÇÃO PRINCIPAL SEJA
O CORTE, ARTICULADO, DESTINADO
PARA TRABALHOS NA LINHA
ELETRÔNICA.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A)COMPRIMENTO TOTAL: 136MM;
B) CAPACIDADE DE CORTE: ARAMES DE
COBRE COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,3 MM;
ARAME DE AÇO
MACIO COM DIÂMETRO ATÉ 0,6MM
D) CORTE INCLINADO EM 48° SEM
CHANFRO;
E)PESO: 85 G
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) CABO EM PVC;
B) CABEÇA LARGA E PONTUDA.
C) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
D) ACABAMENTO FOSFATIZADO;
E) TRATAMENTO TÉRMICO E INDUÇÃO
NO CORTE;
F) COMPRIMENTO DE CORTE: 8 MM;
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU

  03 unid.   
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SIMILAR DE 1a LINHA

23

ALICATE DECAPADOR DE FIOS 8''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A)CAPACIDADE PARA DESENCAPAR
CONDUTORES MACIÇOS E FIOS COM
ISOLAMENTO EM
PVCCOM SEÇÃO DE 0,5 MM2 À 6 MM2;
B)LÂMINAS SUBSTITUÍVEIS DE AÇO
PARA SEIS SEÇÕES NOMINAIS
DIFERENTES DE CABOS: 9
AWG,11 AWG, 13 AWG, 15AWG, 17
AWG E 18 AWG À 20 AWG;
C)COM ENCOSTO DE COMPRIMENTO
AJUSTÁVEL, PARA RETIRADA DE
COMPRIMENTO DE
ISOLAMENTO VARIÁVEL PARA
TRABALHOS EM SÉRIE;
D)COMPRIMENTO: 180 MM;
E)PESO: 410 G CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
A)POSSUI LÂMINAS TIPO GUILHOTINA;
B)POSSUI MANDÍBULA QUE MANTÉM O
FIO CENTRADO NO FURO DE DECAPE;
C)CORPO EM METAL LEVE DE ALTA
RESISTÊNCIA;
D)ACABAMENTO DA CABEÇA:
NIQUELADA;
E)POSSUI AÇÃO TIPO ALAVANCA,
DECAPA E REMOVE RETALHO DA
ISOLAÇÃO NUM ÚNICO PASSO;
F)POSSUI MOLA DE PRESSÃO QUE LEVA
O ALICATE PARA A POSIÇÃO INICIAL
APÓS O DECAPE;
G)CABOS REVESTIDOS PARA EVITAR O
ESCAPE DA MÃO;
 
REFERÊNCIA: MARCA IDAEL OU SIMILAR

  03 unid.   

24

ALICATE MEIA CANA LONGO BICO
CURVO 8''
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO
B) CABEÇA E ARTICULAÇÃO POLIDAS
C) ISOLAÇÃO ELÉTRICA 1.000V C. A.
D) SUPORTE PLÁSTICO
E) TAMANHO: 8”
F) ACABAMENTO: FOSFATIZADO

  03 unid.   

25

JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS
ISOLADA 1000V COM 6 PEÇAS
 
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES
PHILIPS: 3/16" X 3"; 1/8" X 2 ,3/8"; 1/4"
X 6"
– MEDIDAS NOMINAIS DAS CHAVES DE
FENDA: 1/8 X 4''; 3/16 X 4''; 1/4 X 6''
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
A) MATERIAL: AÇO LIGA CROMO-
VANÁDIO;
B) LARGURA DO PONTA IGUAL DA
HASTE
C) CABO ERGONOMICO;
D) CHAVES ISOLADAS ATÉ 1000V,
CONFORME A NORMA NRB9699
(atendendo à NR10);
 
REFERÊNCIA: MARCA GEDORE OU
SIMILAR;

  03 jogos   

ESTAÇÃO DE SOLDA 110V 60 W
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26

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
ESTAÇÃO DE SOLDA
CONSUMO: 60 W
TENSÃO DE SAÍDA: 24VAC
TEMPERATURA AJUSTÁVEL:
200°C/392°F ~ 480°C/896°F
DIMENSÕES: 120 X 93 X 70MM
FERRO DE SOLDAR
RESISTÊNCIA: CERÂMICA

  01 unid.   

27

JOGO DE CHAVE ESPECIAL PARA
ELETRÔNICA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) JOGO COMPOSTO POR DUAS
CHAVES PHILIPS E QUATRO CHAVES DE
FENDA;
B) MEDIDAS:B.1) PHILIPS:
B.1.1. PONTA 00;
B.1.2. PONTA 01;
B.2) FENDA:
B.2.1. LARGURA DA PONTA 1,4 MM;
B.2.2 LARGURA DA PONTA 2,0 MM;
B.2.3. LARGURA DA PONTA 2,4 MM;
B.2.4 LARGURA DA PONTA 3,0 MM

  03 jogos   

28

FERRO DE SOLDA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) POTÊNCIA: 40 W;
B) TENSÃO DE TRABALHO: BIVOLT
C) DIMENSÃO: ATÉ 20CM;
D) CABO DE ALIMENTAÇÃO: MAIOR QUE
1 MM2;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA BANCADA;

  03 unid.   

29

MORSA MINI TORNO DE BANCADA 4”
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) MATERIAL: FERRO NODULAR FE
42012
B) LARGURA DO MORDENTE: 100 MM
C) ABERTURA MÁXIMA: 100 MM D)
ACABAMENTO: PINTURA A PÓ
ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA

  01 unid.   

30

FERRO DE SOLDA
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) POTÊNCIA: 60 W;
B) TENSÃO DE TRABALHO: BIVOLT
C) DIMENSÃO: ATÉ 20CM;
D) CABO DE ALIMENTAÇÃO: MAIOR QUE
1 MM2;
 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA BANCADA;

  03 unid.   

31
ESPONJA VEGETAL PARA FERRO DE
SOLDA110V
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A) DIMENSÕES: 51 X 36 X 1,1MM

  03 unid.   

3.7. Nota: Sempre que se fizer necessário deverá ocorrer a
reposição das ferramentas e componentes das caixas.
 

                                                                      
Carlos Renato Inácio de Miranda, Cap. PM
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Chefe da Seção de Manutenção Predial

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 17/12/2021, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39592838 e o código CRC 6D9564FB.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 39592838
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº IV - Instrumento de Medição de Resultados/PMMG/DS/CSC-
SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28

ANEXO IV -  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADO (IMR)

1. O presente Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é um ajuste escrito
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA que define os níveis de qualidade que
se espera na prestação de serviços e critérios objetivos de mensuração de
resultados, que possibilite à Administração verificar se os resultados
contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar
o pagamento aos resultados efetivamente obtidos;

2. Os níveis de adequação do pagamento, associados à qualidade do serviço
prestado, possui amparo no Art. 7º do Decreto Estadual 46.559/2014 e não
possuem natureza sancionatória. Em razão disso, na hipótese de
comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando isoladamente uma determinada
infração às obrigações contratuais forem consideradas suficientemente graves,
a critério do Ordenador de Despesas, poderão ser aplicadas as sanções à
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório e na
legislação em vigor, observando-se sempre, no caso de aplicação de sanções,
os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal;

3. O fiscal do contrato irá acompanhar diariamente a execução do contrato,
pessoalmente ou através de seus auxiliares, notificando a empresa
mensalmente, por meio do CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE
SERVIÇOS, dando ciência à contratada das irregularidades constatadas no
âmbito do presente IMR;

4.  Na tabela abaixo estão descritos os indicadores, as metas, os critérios e os
mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade da Empresa contratada para
prestação dos serviços de mão de obra especializada, com fornecimento de
materiais e equipamentos, nas atividades de engenharia civil, engenharia elétrica,
engenharia clínica, engenharia de segurança do trabalho, técnico em eletrônica,
técnico em mecânica, técnico industrial, técnico eletromecânico, técnico em
segurança do trabalho, bombeiro hidráulico, eletricista, meio oficial eletricista,
meio oficial  de manutenção predial, oficial de manutenção, marceneiro,
serralheiro, gestor ambiental, contador, estofador, ajudante de carga e
descarga e supervisor.

5. O resultado da apuração dos 05 indicadores do IMR somados possui a
pontuação máxima de 100 pontos, que equivale a 100% do valor total do
serviço avaliado.

6. Os pontos eventualmente perdidos irão incidir proporcionalmente no valor do
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faturamento mensal.
7. Os indicadores e os critérios de medição de resultado serão os seguintes:

 
INDICADOR 1- DEIXAR DE ENTREGAR OS UNIFORMES

Finalidade
Manter a padronização e identificação dos funcionários da
Contratada no CSC-SAÚDE e Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais

Meta a cumprir Cumprir o cronograma de entrega de uniformes aprovado
pela Contratante.

Critério de
medição Recibo de entrega assinado e datado pelo funcionário.

Forma de
acompanhar

Verificação in loco e apresentação do recibo de entrega de
uniforme.

Periodicidade Semestral ou Anual, conforme Termo de referência e a data
prevista no cronograma.

Início da vigência A partir da assinatura do contrato.
Mecanismo de

cálculo Verificação do recibo de entrega e do cronograma.

Faixas de ajuste
no pagamento

- Entrega do uniforme até data descrita no cronograma = 15
pontos
- A cada 5 dias úteis de atraso na entrega dos uniformes,
redundará na perda de 1 ponto

 
INDICADOR 2- DEIXAR DE ENTREGAR EPI’S

Finalidade Garantir a saúde e segurança dos funcionários no CSC-SÚDE
e Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês
Critério de
medição

Ficha de recebimento de EPI datada e devidamente assinada
pelos funcionários;

Forma de
acompanhar

Recebimento da ficha de EPI, devidamente preenchida e
assinada pelos funcionários.

Periodicidade Diária, os EPI’s devem em perfeitas condições de uso
Início da vigência A partir da assinatura do contrato.

Mecanismo de
cálculo

Quantificação de ocorrências registradas no mês de
referência. Pontuações negativas a cada ocorrência de
funcionário sem EPI ou com EPI em más condições.

Faixas de ajuste
no pagamento

- Nenhuma ocorrência = 20 pontos
- Cada ocorrência de atraso na entrega redundará na perda
de 1 ponto

 
INDICADOR 3- DEIXAR DE FORNECER, REPARAR E SUBSTITUIR
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PREVISTOS NO CONTRATO

Finalidade Garantir a execução dos serviços de forma adequada e
satisfatória no CSC-SAÚDE e Hospital da Polícia Militar.

Meta a cumprir
Fornecimento, reparo ou substituição de ferramentas e
equipamentos previstos no contrato no prazo máximo de
dois dias úteis a partir da notificação feita pelo fiscal do
contrato ou seus auxiliares;

Critério de
medição

Desde o horário de envio da notificação pelo fiscal de
contrato ou seus auxiliares até o efetivo atendimento da
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medição notificação pela empresa.
Forma de

acompanhamento
Por meio de notificação formal por e-mail ou por escrito do
fiscal de contrato e seus auxiliares à empresa.

Periodicidade No início do contrato e sempre que houver necessidade, com
aferição mensal do resultado

Início da vigência A partir da assinatura do contrato.

Mecanismo de
cálculo

Por tempo gasto pela empresa para o efetivo atendimento
da notificação, contado a partir do envio da notificação pelo
fiscal do contrato por e-mail ou mediante ofício.

Faixas de ajuste
no pagamento

- Atendimento da notificação em até 05 dias = 15 pontos
- A cada 5 dias corridos de atraso na entrega redundará na
perda de 1 ponto

 
INDICADOR 4- DEIXAR DE FORNECER OS CURSOS E TREINAMENTOS

NECESSÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS

Finalidade
Garantir o adequado treinamento dos funcionários
contratados que atuam no CSC-SAÚDE e Hospital da Polícia
Militar.

Meta a cumprir Manter os cursos e treinamentos válidos dos funcionários,
conforme Termo de Referência.

Critério de
medição

Por meio de protocolo do certificado original diretamente na
Seção de Manutenção Predial do CSC-SAÚDE

Forma de
acompanhamento Pela data de emissão do certificado apresentado.

Periodicidade No início do contrato e sempre que houver necessidade, com
aferição mensal do resultado.

Início da vigência A partir da assinatura do contrato.
Mecanismo de

cálculo
Verificação da data da emissão do documento e da data de
entrega da documentação à Seção de Manutenção Predial.

Faixas de ajuste
no pagamento

- Entrega do certificado dentro do prazo de validade do
curso/treinamento = 10 pontos
- Entrega do certificado entre 01 e 05 dias úteis após o
vencimento curso/treinamento = 7 pontos
- Entrega do certificado entre 06 e 10 dias úteis após o
vencimento do curso/treinamento = 5 pontos
- Entrega do certificado entre 11 a 15 dias úteis após o
vencimento do curso/treinamento = 3 pontos
- Entrega do certificado com mais de 15 dias úteis da data
do vencimento do curso/treinamento = 0 pontos

 
INDICADOR 5 – VIOLAÇÃO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

NÃO PREVISTAS NOS INDICADORES ANTERIORES

Finalidade Garantir o fiel cumprimento das obrigações previstas em
contrato.

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência de violação das cláusulas contratuais no
mês.

Critério de
medição

Aferição do quantitativo de violações de cláusulas contratuais
não incluídas nos indicadores anteriores.

Forma de
acompanhamento

Acompanhamento diário das atividades da empresa pelo
fiscal do contrato e seus auxiliares, para atestar o efetivo
cumprimento das obrigações pela empresa.

Periodicidade Diário, com aferição mensal do resultado.
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Início da vigência A partir da assinatura do contrato.

Mecanismo de
cálculo

Verificação da quantidade de ocorrências de violações de
cláusulas contratuais não incluídas nos indicadores anteriores
registradas no mês de referência. Pontuações negativas a
cada ocorrência de violação contratual.

Faixas de ajuste
no pagamento

- Nenhuma ocorrência = 40 pontos
- Cada ocorrência de violação de cláusulas contratuais não
previstas nos indicadores anteriores redundará na subtração
de 1 ponto da pontuação máxima do indicador.

 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 06/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37728132 e o código CRC 76972327.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 37728132
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº V - Check List/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28
ANEXO V - CHECK LIST PARA AVALIAR O NÍVEL DE SERVIÇO

 
CHECK LIST MENSAL PARA AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇOS

 Indicador Critério (ocorrências) Pontos

1 DEIXAR DE ENTREGAR
UNIFORMES

Entrega prevista no
cronograma 15 pts

A cada 05 dias úteis de
atraso -1 pt

2 DEIXAR DE ENTREGA EPI’S 0 ocorrências 20
Cada ocorrência sem EPI -1 pt

3
 

DEIXAR DE FORNECER, REPARAR
E SUBSTITUIR FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS PREVISTOS NO
CONTRATO

Atender a notificação com
até 05 dias corridos 15

A cada 05 dias corridos de
atraso -1 pts

4
DEIXAR DE FORNECER OS
CURSOS E TREINAMENTOS
NECESSÁRIOS AOS
FUNCIONÁRIOS

Dentro da validade do curso 10 pts
De 01 a 05 dias úteis do
vencimento do
curso/treinamento

7 pts

De 06 a 10 dias úteis
vencimento do
curso/treinamento

5 pts

De 11 a 15 dias úteis
vencimento do
curso/treinamento

3 pts

Mais de 15 dias úteis de
vencimento do
curso/treinamento

0 pts

5
VIOLAÇÃO DAS DEMAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS NÃO
PREVISTAS NOS INDICADORES
ANTERIORES

0 ocorrências 40 pts
Cada ocorrência de violação
de cláusulas contratuais não
previstas nos indicadores
anteriores

-1 pts

Pontuação total do serviço 100

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 06/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37728213 e o código CRC B97E768B.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 37728213
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº VI - Curso e Treinamentos Obrigatório/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28
ANEXO VI - CURSOS E TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS

1. CURSOS E TREINAMENTOS
1.1. A CONTRATADA deverá realizar no inicio do contrato,  periodicamente
cursos e treinamentos em atendimento as NR's,  além dos treinamentos sugeridos
pela CONTRATANTE, que serão acompanhados pela Seção de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho do HPM, Seção de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH/HPM) e PGRSS. Para tanto a CONTRATADA, após a assinatura do contrato, terá
até no máximo 30 (trinta) dias para enviar ao fiscal do contrato, que comunicará aos
representantes de cada uma das Seções mencionadas acima sobre o cronograma
anual dos treinamentos com as datas estimadas, ficando a cargo da CONTRATADA
comunicar à CONTRATANTE em caso de alterações de datas e/ou temas.
1.2. A CONTRATADA deverá enviar cópia dos certificados dos treinamentos
para a Contratante, bem como a lista de presença dos participantes.
1.3. É de responsabilidade da empresa contratada arcar com os custos com
treinamento, deslocamento e material didático para este fim.
1.4. Os treinamentos devem ser realizados conforme prazos estabelecidos na
norma regulamentadora e/ou seguindo  o cronograma estabelecido no PPRA da
empresa Contratada, atender a todos requisitos das NR's, incluindo o treinamento
prático quando houver. 
1.5. Os treinamentos poderão ser realizados na modalidade de EAD /
Virtual, desde que atenda aos requisitos da NR e seja fornecido recursos
necessários para a realização como computador, internet e local
adequado.
1.6. Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto
com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga
horária previstos na respectiva norma regulamentadora.
1.7. Os certificados dos treinamentos devem ser assinados por profissional
de segurança do trabalho.
1.8. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas
NR, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador,
conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento,
nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do
treinamento.
1.9. Os cursos e treinamentos obrigatórios de segurança do trabalho para
início de trabalho seguem conforme tabela abaixo:

 
LOTE 01
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FUNÇÃO CURSOS/TREINAMENTOS
Contador Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho.

Técnico em Segurança do
Trabalho

Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 17, NR 32 e NR 35.

Engenheiro de Segurança
Trabalho

Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 17, NR 32 e NR 35.

Tecnológo em Meio
Ambiente

Treinamento Introdutório de Segurança do
Trabalho,combate a  incêndio,  NR 6, NR 17 e NR
32.

LOTE 02
FUNÇÃO CURSOS/TREINAMENTOS

Engenheiro Eletricista Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 17 e NR 32.

Técnico em Manutenção e
Reparação de

Equipamentos Biomédicos

Treinamento Introdutório de Segurança do
Trabalho, combate a  incêndio,  NR 6, NR 10, NR 17
e NR 32.

Operador  Eletromecânico
Treinamento Introdutório de Segurança do
Trabalho, combate a  incêndio,  NR 6, NR 10, NR 17
e NR 32.

LOTE 03
FUNÇÃO CURSOS/TREINAMENTOS

Engenheiro Mecânico Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 17 e NR 32.

Engenheiro Civil Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 17, NR 32 e NR 35.

Técnico Mecânico
Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6,NR 10, NR 12, NR 17,
NR 18, NR 32 e NR 35.

Técnico em Manutenção
Industrial

Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 10, NR 12, NR 17,
NR 18, NR 32 e NR 35.

Técnico em Edificação Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6,  NR 17,  NR 32 e NR 35

Marceneiro
Treinamento Introdutório de Segurança do
Trabalho,combate a  incêndio,  NR 6, NR 12, NR 17,
NR 18 e NR 32.

Auxiliar de  Manutenção
Predial

Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 12, NR 17, NR 18,
NR 32, NR 33 e NR 35.

Oficial de Manutenção
Predial

Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 12, NR 17, NR 18,
NR 32 e NR 35.

Eletricista
Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 10, NR 12, NR 17,
NR 18, NR 32 e NR 35.

Ajudante de  Eletricista
Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 10, NR 12, NR 17,
NR 18, NR 32 e NR 35.

Bombeiro Hidráulico
Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 12, NR 17, NR 18,
NR 32, NR 33 e NR 35.

Serralheiro
Treinamento Introdutório de Segurança do Trabalho,
combate a  incêndio, NR 6, NR 12, NR 17, NR 18,
NR 32 e NR 35.
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Estofador de Móveis
Treinamento Introdutório de Segurança do
Trabalho,combate a  incêndio,  NR 6, NR 12, NR 17
e NR 32.

Ajudante de Carga e
Descarga de Mercadorias

Treinamento Introdutório de Segurança do
Trabalho,combate a  incêndio,  NR 6, NR 12, NR 17
e NR 32.

 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 06/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37728286 e o código CRC B72E5E1F.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 37728286
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº VII - Modelo de Declarações/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28

ANEXO VII – MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, de 2018

 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 4 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

 
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
 
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
nº ____/2021, declaro que o Sr.__________________ , CPF _________, devidamente
credenciado pela empresa_________________, CNPJ: ___________, compareceu e
vistoriou irrestritamente os locais onde serão executados os serviços objeto da
licitação em apreço, e tomou plena ciência das condições locais e das dificuldades
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existentes, bem como de todos as informações e elementos técnicos, necessários à
execução dos serviços a serem licitados.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
nº ____/2021, a ____________, CNPJ nº ___________, com sede à _____________,
declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização de visita técnica,
considerando a descrição do serviço contida no Termo de Referência, Anexo do
Edital.
Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa
omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto deste pregão.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 06/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37934804 e o código CRC 7F591F88.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 37934804
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº VIII - Minuta de Contrato/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº_________, DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO
DO CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS DE
SAÚDE E A EMPRESA
________________________.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, inscrita no
CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97,
representada pelo Centro de Serviços Compartilhados de Saúde - CSC-Saúde, com
sede na Avenida do Contorno, n° 2787, bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo
Horizonte/Estado de Minas Gerais, endereço de correio eletrônico:
licitasaude@pmmg.mg.gov.br, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Sr. _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade
RG nº_____________ e inscrita no CPF sob o nº _______________ e a empresa
_______________, com endereço situado à _________________ - CEP: ______________,
inscrita no CNPJ sob o  nº ___________________,  neste ato representado pelo  senhor: 
__________________________, CPF nº   ____________________, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico
 n° 354/2021, que será regido pela Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Estadual
n° 48.012/2020, pela Lei Estadual n° 14.167, de 10 de Janeiro de 2002, e
subsidiariamente pela nº 8.666/1993, com suas alter
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos, com alocação exclusiva de mão de obra, a serem
prestados nas dependências internas e externas das Unidades apoiadas pelo Centro
de Serviços Compartilhados de Saúde (CSC-Saúde), incluindo o fornecimento de
materiais, produtos, máquinas e equipamentos, conforme condições, exigências,
quantidades e qualidades estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e Anexos, do Pregão n°
354/2021 - CSC/Saúde e à proposta vencedora, independentemente de transcrição
1.3. Discriminação do objeto:

LOTE (MENCIONAR)
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ITEM QUANTIDADE PROFISSIONAIS/FUNÇÕES CARGA HORÁRIA
01    
02    
03    

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos e horários.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., com eficácia a
partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser
prorrogado podendo por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos do art. 57, §1°, da Lei nº 8.666/93.
3.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
3.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante
celebração de termo aditivo.
3.4. Cumprir os seguintes requisitos:

3.4.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos
serviços tem natureza continuada;
3.4.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do
contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;
3.4.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;
3.4.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;
3.4.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o
interesse na prorrogação;
3.4.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições
iniciais de habilitação.

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
1251.10.302.037.2023.0001.33.90.37.02.0.49.2
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
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no início de cada exercício financeiro.
6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram- se no Edital e no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (REPACTUAÇÃO)
7.1. O reajuste de preços, por meio da análise e demonstração da
variação dos custos contratuais, a partir de um ano após a data limite para
apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e da data
vinculada ao Acordo ou à Convenção Coletiva ao qual o orçamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra, em regra, é o
mecanismo de reajustamento utilizado nas contratações de serviços continuados
com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
7.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no
prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
7.3. Após o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação da
Contratada, os preços iniciais poderão ser repactuados.
7.4. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será
contado:

7.4.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base
da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio
ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da
proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
7.4.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e
Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço
público (tarifa): data do reajuste do preço público vigente à época da
apresentação da proposta;
7.4.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do
mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite
para apresentação das propostas constante do Edital.

7.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços
da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
7.6. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o
aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
7.7. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação,
independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
7.8. As repactuações a que a Contratada fizer jus e que não forem
solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
7.9. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada,
nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno
mínimo de 1 (um) ano, contado:
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7.9.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior,
em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
7.9.2. a data do último reajuste do preço público vigente, para os
insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
7.9.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação
da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do
mercado;

7.10. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido
celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda
não tenha sido possível à Contratante ou à Contratada proceder aos cálculos
devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para
resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
7.11. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional,
com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas
parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das
categorias envolvidas na contratação.
7.12. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força
de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo
de Trabalho.
7.13. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício
da atividade.
7.14. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a
CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da
apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.
7.15. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos
custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da
mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice
de reajustamento com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12
meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº
8.666/93.
7.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão
suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

7.16.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à
repactuação;
7.16.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem
prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou
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7.16.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente
quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o
próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva,
ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo
esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

7.17. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.
7.18. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos
comprovantes de variação dos custos.
7.19. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
Contratante para a comprovação da variação dos custos.
7.20. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento,
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão
ser formalizadas por aditamento ao contrato.
7.21. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual
anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco
por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação.
7.22. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIA
8.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

8.1.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
8.1.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência
contratual.
8.1.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

8.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
8.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
8.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e
8.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

8.1.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.
8.1.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em
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conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.
8.1.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
8.1.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
8.1.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.
8.1.9. Será considerada extinta a garantia:

8.1.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
8.1.9.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

8.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

8.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias -
produtos duráveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Representante/Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo
de Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de
Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no
Termo de Referência e no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
E DA CONTRATADA

11.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados,
observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos
contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa
disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento
ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um
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agente público no processo de licitação ou execução do contrato;
12.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;
12.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre
os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos
benefícios da competição livre e aberta;
12.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de
influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a
execução de um contrato;
12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente
provas materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de controle sobre alegações de
corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a
liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para
a investigação; ou
12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício
do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de controle de investigar e
auditar.

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou
por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias
ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim
como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009,
deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção
das medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  com agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, salvo se
investidos por concurso público.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas
no Edital e no Termo de Referência.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
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15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA
com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual,
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.
15.8. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS
poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
16.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores
sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
16.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de
controlador, nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a
CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei
nº 13.709/2018.
16.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados
exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe
vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa
autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma
incompatível com as finalidades e prazos acordados.
16.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em
até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas
atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
16.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar
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os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de
órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
16.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador,
para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
16.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes
à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
16.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As
diretrizes aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que
envolva a presente contratação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES
17.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo
art. 65 de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

17.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
17.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS.
18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
19.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

 
CONTRATANTE:      
 
CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 06/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Michelle de Medeiros,
Assessora Jurídica, em 06/12/2021, às 14:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37934664 e o código CRC B350DA61.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 37934664
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº IX - Minuta da Ordem de Serviço/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0006690/2021-28

ANEXO IX - MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO

 

Ordem de Serviço: _______
 
Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______
 
Órgão ou entidade: _______
            CNPJ:  _______
            Unidade de Compra: _______
Dados do empenho

 

Nº e ano
do
empenho

Data do
empenho

Unid.
Contábil/executora

Unid.
Orçamentária

Nº do
contrato ou
instrumento
equivalente

     

           
Elemento-Item de despesa: _______
Fornecedor:   CNPJ: _______
                         Razão Social: _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Telefones:      _______
Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______
Agência: _______                            
Conta Corrente: _______
Unidade de Pedido: _______
Endereço de Entrega: _______
Item de serviço: _______
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Especificação: _______
Demais informações necessárias para contratação: _______
 

Unid.
aquisição /
fornecimento

Frequência
De
Entrega

Qtd. Valor unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

 
 

    

 
Valor Total da Ordem de Serviço:      R$ _______ (Valor total por extenso)
SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.
 
CONDIÇÕES GERAIS
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:
Nome: _______
CNPJ:  _______                    
Telefones: _______ ou _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Observações:
_______
 
Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________
 
 

_________________________________
Aprovação do Emitente

 
 

_________________________________
Assinatura do Fornecedor

 
 

Data: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 06/12/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37934966 e o código CRC 17CABC23.

Referência: Processo nº 1250.01.0006690/2021-28 SEI nº 37934966
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