BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com o disposto no art.
30, da Lei Municipal nº 3.256, de 18.12.1995, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município
de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 21.411 - 1 – REVOGAR a designação
constante da Portaria nº 20.826, de 25.09.2019;
2 – DESIGNAR, para movimentar, em conjunto, as
contas bancárias do Fundo Municipal de Assistência
Social, vinculadas ao CNPJ nº 14.864.570/0001-34,
na Agência nº 0062-0 do Banco do Brasil, os seguintes agentes públicos: José Francisco Milagres Primo
– CPF nº 210.282.576-00; Aderbal Neves Calmeto –
CPF nº 040.970.248-09; e João Paulo Toni – CPF nº
099.463.676-88; 3 – DISPOR que os expedientes bancários deverão conter no mínimo 03 (três) assinaturas,
com os poderes para: emitir cheques; abrir contas de
depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto
na forma e condições; receber, passar recibo e dar
quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes;
requisitar talonários de cheques; autorizar débitos
em conta relativos a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; sustar/contra-ordenar
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar
resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e
desbloquear senhas; efetuar saques – conta-corrente,
efetuar saques-poupança, efetuar pagamentos, efetuar transferências, consultar contas/aplic. programas
repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no
ger. financeiro, solicitar saldos/extratos, exceto investimentos, solicitar saldos/extratos de investimentos,
solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência para mesma
titularidade; encerrar contas de depósito e assinar
instrumento de convênio e contrato prestação de serviços.4 – DISPOR que a presente Portaria entre em
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 27.11.2019. Barbacena, 17 de dezembro de
2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II,
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 21.412 - 1 - DESIGNAR para compor o
Comitê de Acompanhamento de Obras no Projeto de
Trabalho Social do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II - Contrato de Repasse nº 0.350.90198/2011, tendo por objeto a construção das Estações
de Tratamento de Esgoto no Bairro Monte Mário e no
Distrito do Galego, os seguintes membros: • Padre
Roberto Moreira de Souza Neto - Paróquia de Nossa
Senhora da Penha e Obras Passionistas São Paulo da
Cruz; • Padre Túlio Otávio Filardi - Paróquia do divino
Espírito Santo; • Luiz Ângelo Gava - Conselho Comunitário de Pastoral da Paróquia do divino Espírito Santo;
• Claudio Marcelo Gava - Chácara Mantiqueira; • José
Ângelo Rissi - Comunidade do Galego, Rogério Henrique Gava; • Irmã Irene Barbosa Moreira - Associação
Mary Jane Wilson; • Flávio Dani Franco - Associação
Comercial e Industrial de Barbacena; • João Marcos
Junqueira Ribeiro - Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER/MG; • Maria Aparecida de Araújo Vaselicio - Coral Araújo de Barbacena; • José Eudes de Carvalho
- Creche Escola Irmãos do Caminho; • Otávio Augusto
Ramos Vieira - Associação Renovação Cidadã Organizada de Membros da Sociedade Civil – ARCOM-SC; •
Carlos Fábio Nogueira Rivelli - Rivelli Alimentos S/A.
2 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor
a partir da data de sua publicação. Barbacena, 17 de

dezembro de 2019.
Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

ERRATA

excedência nas escolas da Rede Municipal de Ensino
de Barbacena,conforme ordem abaixo:
DATA E HORÁRIO

CONTEÚDO

19/12/19
quinta feira
8 horas

1º – LEM - INGLÊS
2º - GEOGRAFIA
3º – CIÊNCIAS DA NATUREZA

Na Portaria nº 21.384, publicada no e-DOB - Diário
Oficial do Município do dia 12.12.2019, onde se lê
“Professora, para o nível P-2-A”, leia-se “Técnico em
Educação, para o nível T-2-A”.
Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,DESPORTO E
CULTURA - SEDEC
Secretária: Cacilda de Araújo Silva

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução nº 10/2019
A Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura, no uso de suas atribuições, tendo em vista os dispositivos legais e as normas regulamentares em vigor,
e considerando a necessidade de reorganizar a Rede
Municipal de Ensino de Barbacena para o ano letivo
de 2020, resolve:
Art.1º- Após a distribuição de aulas do Ensino Fundamental (séries finais) nas Escolas Municipais de
Barbacena, os professores em excedência ficarão à
disposição da SEDEC para a redistribuição de aulas
remanescentes.
Art.2º- O professor nível 5 que não completar sua
carga horária mínima de 18 (dezoito) aulas semanais,
de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 19
(dezenove) da Resolução nº 09/2019, publicada em
14/11/19, na escola em que estiver lotado, poderá
complementar seu cargo em outra unidade de ensino,
com o mesmo conteúdo, assumindo aulas remanescentes ainda disponíveis nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Barbacena, de acordo com o levantamento de vagas efetuado pela SEDEC para este
fim, conforme anexo I desta Resolução , seguindo os
critérios abaixo:
I- Havendo possibilidade de complementação do cargo na escola onde estiver lotado, não havendo aulas
disponíveis de seu conteúdo, o professor poderá assumir aulas de outro conteúdo, observando habilitação.
II – Não havendo aulas disponíveis do seu conteúdo
na escola onde estiver lotado, poderá assumir aulas de
outro conteúdo, em outras escolas da Rede Municipal
de Ensino de Barbacena, observando a habilitação.
Art.3º – Para a escolha de aulas remanescentes, serão
obedecidos os seguintes critérios:
I- O conteúdo para o qual foi nomeado;
II- Classificação conforme listagem por conteúdo, de
acordo com o anexo II desta Resolução.
III - Maior idade
Art 4º – Após a escolha de aulas remanescentes,
conforme o artigo 3º desta Resolução, persistindo a
existência de aulas nas escolas da Rede Municipal de
Ensino de Barbacena, estas serão atribuídas:
I – Ao o professor com maior número de aulas em
excedência, previstas para o ano de 2020.
II – Conforme a listagem de classificação, por conteúdo, constante no anexo II desta Resolução, ressalvando-se a hipótese de o professor possuir outro cargo,
em outra rede, que seja incompatível com as aulas
oferecidas, o que, nesse caso, deverá ser devidamente comprovado mediante apresentação de documento
oficial a este fim, a ser apresentado na data e horário
estabelecidos pelo artigo 5º desta Resolução.
Art. 5º – Após sorteio realizado com a participação dos
representantes de cada um dos conteúdos, fica estabelecido o dia 19/12/19, quinta feira, às 8h, no prédio
onde funciona a Secretaria Municipal de Educação,
Desporto e Cultura, para a realização da distribuição
de aulas remanescentes para os Professores P5 em

1

4º - HISTÓRIA
5º – EDUCAÇÃO FÍSICA

§ 1º – Na hipótese da impossibilidade do comparecimento do Professor à lotação, o mesmo poderá ser
representado através de procuração particular específica, conforme modelo constante no anexo III desta
Resolução.
§ 2º – O não comparecimento do Professor P5 em
excedência à lotação implicará no que restar estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto
e Cultura, conforme a conveniência e oportunidade da
Administração Municipal.
Art.6º - Os casos não previstos nesta Resolução serão
analisados e normatizados pela Secretaria Municipal
de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, de acordo
com a legislação vigente.
Art.7º – Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 17 de dezembro de 2019.
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura

ANEXO I
LEM - INGLÊS
ESCOLA

Nº DE AULAS
SEMANAIS

TURNO

EM CEL CAMILO GOMES DE
ARAUJO

16A

1º

EM EMB MARTIM FRANCISCO

04A

1º

GEOGRAFIA
ESCOLA

Nº DE AULAS
SEMANAIS

TURNO

EM CRISPIM DE PAULA NESIO

06A

3º

EM SEBASTIAO FRANCISCO
DO VALE

18A

1º

EM PROFESSORA YAYA MOREIRA

18A

1º

CIÊNCIAS DA NATUREZA
ESCOLA

Nº DE AULAS
SEMANAIS

TURNO

EM CRISPIM BIAS FORTES

06A

3º

HISTÓRIA
ESCOLA

Nº DE AULAS
SEMANAIS

TURNO

EM CEL CAMILO GOMES DE
ARAUJO

12A

1º

EM CEL JOSE MAXIMO

12A

1º

EM EMB MARTIM FRANCISCO

24A

1º

ESCOLA

Nº DE AULAS
SEMANAIS

TURNO

EM CRISPIM BIAS FORTES

04A

3º

EM EMB MARTIM FRANCISCO

14A

1º

EM PROFESSORA YAYA MOREIRA

08A

1º

EM VISCONDE DE CARANDAÍ

02A

3º

ARTE

Identi�cador do plano de trabalho 0120193105603302168

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL PARCEIRO - OEEP
Razão social

SECRETARIA DO ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ

05.465.167/0001

Endereço

Rodovia Papa João II, 4143, Ed. Minas 14° andar

Bairro

Serra Verde

Cidade

Belo Horizonte

UF

MG

CEP

31.630-900

Telefone/FAX

(31) 3916-8289

E-mail

convenios@social.mg.gov.br

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II
LEM - INGLÊS

ciais, culturais, ambientais, e sociais nas demandas de
interesse do Poder Executivo. Dias e horários:02 horas
na SEMOP E 02 horas na SEAPA, limitado a 6 (seis)
horas diárias. Prazo: de 17/12/2019 a 17/12/2020.
Barbacena, 17 de dezembro 2019.

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA
MARINA ZERLOTINI DE LUCAS

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

GEOGRAFIA
CARLOS LUIS CANDIDO DA SILVA
WALDINEI DA SILVA SIQUEIRA

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

ALINE MAIA SILVA
CORINA ROSA BIANCHETTI COELHO LIMA

Diretor: Bruno Moreira Mota

EXTRATO DE PORTARIA

CIÊNCIAS DA NATUREZA
LUCIMARA MARIA PIRES

O DIRETOR GERAL DO SAS,no uso das atribuições de
seu cargo, em conformidade com as Leis em vigor, em
especial com o disposto na Lei Municipal nº 4.975, de
20 de novembro de 2019, RESOLVE:

REGINA LUCIA MORAES REIS
HISTÓRIA
LUIZ PAULO TEIXEIRA
MARIO MARCIO DE QUADROS
MARIA DA CONSOLAÇAO HENRIQUES QUINTAO
EDUCAÇÃO FISICA
ERCINO CAMPOS JUNIOR

PORTARIA Nº. 255/2019 - DESIGNAR Cristiano Rezende Ferreira,para responder cumulativamentepelo Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Licenciamento Ambiental, na Diretoria de Meio Ambiente do
Serviço de Água e Saneamento – SAS, sem quaisquer
vantagens além do seu cargo, com efeito retroativo
a 15.12.2019. Barbacena, 17 de dezembro de 2019.
Bruno Moreira Mota - DIRETOR GERAL DO SAS.

Nome completo

Elizabeth Juca e Mello Jacometti

CPF

454.965.965-49

CI/Órgao Exp.

SSP/MG 1406.836

Cargo

Secretária de Estado

Endereço residencial

Avenida José de Oliveira Vaz, 203/204, bloco 04

Bairro

Buritis

Cidade

Belo Horizonte

Estado

MG

CEP

30.575-855

Telefone Pessoal

(31) 3916-8289

E-mail Pessal

gabinetesec@social.mg.gov.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC/UNIDADE GOVERNAMENTAL
DADOS DA OSC/UNIDADE
GOVERNAMENTAL
Razão social:

UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR FREDERICO OZANAN

CNPJ:

01.451.815/0001-50

Endereço:

RUA TANCREDO NEVES N.º 05

Bairro:

BOA MORTE

Cidade:
UF:

barbacena

MG

CEP:

36200170

Telefone/FAX:

3233314994

E-mail:

lfo.sspv.bcena@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome completo:

MARIA ANTONIETA DE CASTRO MOURÃO

CPF:

08637580610

CI/Órgao Exp.:

294816

Cargo:

PRESIDENTE

Endereço residencial:

RUA JOSÉ MARTIN 160

Bairro:

ROMAN

Cidade:
Estado:

BARBACENA

MG

CEP:

36200697

Telefone Pessoal:

32999044994

E-mail Pessoal:

LFOSSVP1883@HOTMAIL.COM

Salvar

3 - ATUAÇÃO EM REDE
Atuação em Rede:

SILVIA HELENA BARBOSA

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

FERNANDA TAIS RIBEIRO E SOUZA ROCHA

Salvar

4 - IDENTIFICAÇÃO DO INTERVENIENTE

AN ALUCIA LELIS DUARTE ZANETTI
Salvar

DEBORA MARIA DE MATOS IRENO DIAS

CONSELHOS MUNICIPAIS

ERCINO CAMPOS JUNIOR

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

ANEXO III
PROCURAÇÃO

Presidente: Tadeu José Gomes

5 - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA
META 1
Custeio
Investimento
Duração

365 dias

META 2
Custeio
Investimento
Duração

365 dias

Salvar

Por este Instrumento de Procuração, EU, ...............................................................
nome

................................................................................., ............................................................,
estado civil

.............................................., ..................................................., portador(a) da Identidade
profissão

nacionalidade

............................................................., CPF .....................................................................
residente no endereço ..........................................................................................................
................................................................................................................................................
nomeio e constituo meu/minha PROCURADOR (A) o(a) sr (a) ...........................................
nome

................................................................................., ............................................................,
estado civil

.............................................., ..................................................., portador(a) da Identidade
profissão

nacionalidade

............................................................., CPF .......................................................................
residente no endereço ..........................................................................................................
outorgando poderes de representação, em reunião designada para o dia 19 de dezembro
de 2019, para a realização de lotação de professores P5 em excedência, na Secretaria
Municipal de Educação, Desporto e Cultura, atendendo ao disposto no § 1º do artigo 5º da
Resolução nº 10/2019, da SEDEC.

................................................... , .........................................
local
data
..............................................................................
Assinatura

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO - SEGOV
Secretária em exercício: Mariana Dias de Paiva

TERMO DE ADESÃO AO
SERVIÇO VOLUNTÁRIO
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
(Decretos nºs. 7.724/2015 e 8.126/2017)
Nome: Socrates Francisco Lopes de Oliveira. Órgão
ou entidade: SEMOP (Secretaria Municipal de Obras
Públicas) E SEAPA (Secretaria de Agricultura Pecuária
e Abastecimento). Tipo de serviço a ser desenvolvido:
atividades cívicas, científicas, cooperativas, assisten-

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO N.º124 CONAS - Dispõe sobre aprovação do “Termo de Adesão – Termo de Colaboração
e Plano de Trabalho” das entidades contempladas
pelos critérios de partilha dispostos na Resolução do
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS nº
677/2019. O Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
Considerando a resolução do Conselho Estadual de Assistência Social de MG – CEAS n° 677/2019; RESOLVE,
Art. 1º Aprovar a adesão ao Termo de Colaboração n°
3105603302168/2019 e Plano de Trabalho da entidade “Lar Frederico Ozanan” celebrado com Estado de
Minas Gerais, tendo como representante a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE, em
conformidade com a resolução do Conselho Estadual
de Assistência Social – CEAS n° 677/2019. Art. 2º Fica
publicado o referido Plano de Trabalho junto a esta
deliberação, sendo parte dela como anexo I. Art. 3°
Está deliberação entre em vigor na presente data, revogando disposições em contrário. Barbacena, 17 de
Dezembro de 2019. Tadeu Jose Gomes - Presidente
do Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS
Barbacena – MG.
Identi�cador do plano de trabalho 0120193105603302168

6 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Adicionar

Grupo de Despesa
K - MOBILIÁRIO
Meta

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais
Descrição do Grupo
Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.8.1 - Mesa de madeira

R$157,14

8

R$1.257,12



Especi�cação Referencial
Mesa de Madeira 4 Lugares 1555 Carraro Native
Grupo de Despesa
K - MOBILIÁRIO
Meta
Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais
Descrição do Grupo
Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.14 - k.14-Criado mudo

R$72,05

28

R$2.017,40



Especi�cação Referencial
Criado Mudo 2 Gavetas e 1 Nicho Modena Albatroz Móveis
Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.7 - Geladeira

R$3.812,33

1

R$3.812,33



Especi�cação Referencial
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 500 litros - 110V
Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.2.3.2 - Fogão industrial 6 bocas

R$1.421,88

1

R$1.421,88



Especi�cação Referencial

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL PARCEIRO - OEEP

Fogão Industrial 6 Bocas Simples Baixa Pressão
Grupo de Despesa

Razão social

SECRETARIA DO ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

CNPJ

05.465.167/0001

Meta

Endereço

Rodovia Papa João II, 4143, Ed. Minas 14° andar

Bairro

Serra Verde

Cidade

Belo Horizonte

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

UF

MG

CEP

31.630-900

Telefone/FAX

(31) 3916-8289

E-mail

convenios@social.mg.gov.br

Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.17.2 - Liquidi�cador industrial

R$632,19

2

R$1.264,38

Nome completo

Elizabeth Juca e Mello Jacometti

Especi�cação Referencial

CPF

454.965.965-49

Liquidi�cador Industrial Inox 3, 5 Litros

CI/Órgao Exp.

SSP/MG 1406.836

Grupo de Despesa

Cargo

Secretária de Estado

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Endereço residencial

Avenida José de Oliveira Vaz, 203/204, bloco 04

Meta

Bairro

Buritis

Cidade

Belo Horizonte

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Estado

MG

CEP

30.575-855

Telefone Pessoal

(31) 3916-8289

2

Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários



H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.17.2 - Liquidi�cador industrial

R$632,19

Especi�cação Referencial
Impressora Multifuncional Laser Monocromática

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Especi�cação Referencial

2

R$1.264,38

Grupo de Despesa



K - MOBILIÁRIO
Meta

Liquidi�cador Industrial Inox 3, 5 Litros

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta

Descrição do Grupo

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Item

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.21 - Prateleiras

R$64,99

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.17.1 - Liquidi�cador doméstico

R$313,26

2

R$129,98

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

I.1 - Computador

R$1.939,00

2

R$3.878,00

Computador Desktop Completo Com Monitor 24" Full Hd Led Hdmi Intel Core I5 8gb Hd 2tb Com Caixas De Som Mouse E Teclado
Grupo de Despesa



Especi�cação Referencial

A - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL: SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES, QUE NÃO
IMPLIQUEM EM AMPLIAÇÕES NEM INTERVENÇÕES NO AMBIENTE CONSTRUÍDO – SEM NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.
Meta

Kit 4 Prateleira de Parede Reta em Mdf Branco 65x25
Grupo de Despesa

Melhoria e adequação do espaço físico das Unidades para garantir a proteção integral em ambiência acolhedora atendendo às
necessidades dos usuários, em espaço de moradia acessível, adequado as condições de salubridade e/ou conforto.

Especi�cação Referencial

K - MOBILIÁRIO

Descrição do Grupo

Liquidi�cador Copo de Vidro 1, 25L 600W

Meta

Grupo de Despesa

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Execução de serviços construtivos (contemplando material e mão de obra) nas edi�cações existentes necessários para manutenção e
adequação das Unidades à acessibilidade e aos regulamentos da Vigilância Sanitária e Tipi�cação Nacional dos Serviços, que não
impliquem em ampliaxões nem intervenções na estrutura, área, pavimentos e con�guração do perímetro externo. Atendendo
também às necessidades da edi�cação para a resolução de problemas construtivos ou de uso.

2

R$626,52



H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Descrição do Grupo
Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.22 - Ferro elétrico

R$97,90

1

R$97,90



Especi�cação Referencial
Ferro a Vapor 1200W 127V
Grupo de Despesa
M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.
Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

M.16.1 - - Espumadeira

R$75,28

2

R$150,56

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.9.2 - Cadeira de plastico

R$178,03



Especi�cação Referencial
Espumadeira Utility Em Aço Inox Brilhosa 63812222 Tramontina
Grupo de Despesa
M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS
Meta

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

M.16.3 - - concha

R$42,52

2

R$85,04

11

R$17.745,20

Conjunto de 4 Cadeiras Plásticas

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

K - MOBILIÁRIO

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Meta

Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Descrição do Grupo

Descrição do Grupo

10

R$1.780,30



Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.26.2 - Bebedouro

R$729,00

1

R$729,00



Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.9.3 - Cadeira de escritorio

R$519,66

6

R$3.117,96

Especi�cação Referencial

Especi�cação Referencial

Bebedouro de Pressão 110v

Cadeira Giratória Para Escritório - Modelo Presidente - Unimóvel

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

K - MOBILIÁRIO

Meta

Meta

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

M.3.1 - - Colchão Hospitalar

R$322,93

28

R$9.042,04

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades



Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.22 - Mesa para computador

R$350,46

5

R$1.752,30

Mesa Para Computador 2 Gavetas Byte Branco

Colchão D33 Solteiro Impermeável Hospitalar Courvin BF Colchões 78x188x12cm

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

Concha para Molho de Aço Inox Tramontina Essencials 16CM

K - MOBILIÁRIO

K - MOBILIÁRIO

Grupo de Despesa

Meta

Meta

M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Descrição do Grupo

Descrição do Grupo

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Descrição do Grupo
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.
Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

M.16.2 - - ralador

R$51,99

2

R$103,98



Especi�cação Referencial
Ralador Presto 4 Faces 25 cm - Home Style
Grupo de Despesa
M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

M.16.4 - - garrafa termica

R$138,93

4

R$555,72



Especi�cação Referencial
Garrafa Térmica Airpot Inox Com alavanca 1,9 Litros Mor Cinza
Grupo de Despesa
M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Descrição do Grupo

Item

Quantidade Total

M.19.2 - Caçarolas

R$199,99

1

R$199,99

K.4.1 - Cama de solteiro

R$408,49

28

R$11.437,72



H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

N - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO

Meta

Meta

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de equipamentos necessários para garantir o bem estar de acolhida dos usuários de acordo com
a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Descrição do Grupo

Descrição do Grupo

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.5.3 - Microondas 32L

R$745,66

1

R$745,66

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

M.19.3 - Panela Caldeirão

R$206,30

2

R$412,60



K - MOBILIÁRIO

N - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO

Meta

Meta

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de equipamentos necessários para garantir o bem estar de acolhida dos usuários de acordo com
a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.18.6 - Armário de escritório

R$295,18

1

R$295,18

Meta

Aquisição de equipamentos para promoção do conforto e bem estar, com o aprimoramento e adequação das condições de moradia e
o atendimento às necessidades dos usuários



Especi�cação Referencial

M.18.3 - Refratários

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

R$137,58

1

R$137,58

Descrição do Grupo



Escada Mor 5104 em Alumínio com 6 Degraus e Fita de Segurança

Meta

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

M.26- - Lixeira

R$68,00

4

R$272,00



Especi�cação Referencial
Lixeira Plastica 50 Litros Tampa Basculante
Grupo de Despesa
I - EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL
Meta

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

A.3.2 - Reforma de revestimento: Revestimento em parede

R$1.201,50

7

R$8.410,50

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo e equipamentos para instalação ou ampliação de redes de
internet, entre outros, destinados à gestão ou à execução do acolhimento institucional
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

I.2.4 - Periféricos: Impressora

R$1.454,08

2

R$2.908,16



Especi�cação Referencial
Impressora Multifuncional Laser Monocromática
Grupo de Despesa
K - MOBILIÁRIO



2

R$129,98

Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários
Valor de
Quantidade Total
Investimento/

Execução de serviços construtivos (contemplando material e mão de obra) nas edi�cações existentes necessários para manutenção e
adequação das Unidades à acessibilidade e aos regulamentos da Vigilância Sanitária e Tipi�cação Nacional dos Serviços, que não
impliquem em ampliaxões nem intervenções na estrutura, área, pavimentos e con�guração do perímetro externo. Atendendo
também às necessidades da edi�cação para a resolução de problemas construtivos ou de uso.

Especi�cação Referencial

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

A.9- Reforma de portas

R$314,07

5

R$1.570,35



1

R$1.080,06



Home Theater 5.1 Canais com Blu-ray Player 3D, Smart TV, Bluetooth, Entrada USB, HDMI e Lê DVD - 1000W
Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta


Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Grupo de Despesa

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

I - EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL

H.39 - Câmera fotográ�ca

R$1.965,67

Meta

Especi�cação Referencial

Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de atendimento aos usuários, por meio da aquisição de equipamentos de
modernização da gestão, armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos, elaboração de relatórios, prontuários,
plano de atendimento individual e familiar.

Câmera Digital 18 MP, LCD 3.0, Full HD, Digic 4+, Wi-Fi

Descrição do Grupo

G - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSIBILIDADE - NBR 9050

Aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo e equipamentos para instalação ou ampliação de redes de
internet, entre outros, destinados à gestão ou à execução do acolhimento institucional

Meta

1

R$1.965,67



Grupo de Despesa

Aprimoramento da qualidade da oferta do serviço com melhoria das condições de acessibilidade visando a independência e
autonomia dos acolhidos com de�ciência ou mobilidade reduzida da Unidade.
Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos para adequação às normas de acessibilidade.

3

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

R$64,99

R$526,32

R$1.080,06

Descrição do Grupo

K.21 - Prateleiras

1

Blu-Ray Player 3D com Entrada USB e Saída HDMI Bivolt

H.34 - Home theater

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

R$526,32

Especi�cação Referencial

Item

Meta

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.35 - Aparelho leitor de DVD e Bluray

Descrição do Grupo

Reforma, troca e/ou instalação da porta, portas sifonadas, portas de correr, portões, portas corta fogo, portas acessíveis e dos
compenentes e acessórios (gradil, ferragens, fechaduras, maçanetas, puxadores, trincos, telas,molas, amortecedores, barras, alisar,
batente, etc.): Remoção de folha de porta ou janela, inclusive afastamento e empilhamento; marco em madeira de lei para pintura, l =
14 cm, 80 x 210 cm; folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 80 x 210 cm. Tabela SETOP (itens DEM-POR-015; ESQMAR-015 e ESQ-FOL-020) obras de edi�cação Região Central c/ desoneração Agosto/2019

Descrição do Grupo

Item

Melhoria e adequação do espaço físico das Unidades para garantir a proteção integral em ambiência acolhedora atendendo às
necessidades dos usuários, em espaço de moradia acessível, adequado as condições de salubridade e/ou conforto.

Especi�cação Referencial

Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de atendimento aos usuários, por meio da aquisição de equipamentos de
modernização da gestão, armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos, elaboração de relatórios, prontuários,
plano de atendimento individual e familiar.



Descrição do Grupo

Meta

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.

R$704,42

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

A - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL: SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES, QUE NÃO
IMPLIQUEM EM AMPLIAÇÕES NEM INTERVENÇÕES NO AMBIENTE CONSTRUÍDO – SEM NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.

Descrição do Grupo

2

Meta

Grupo de Despesa

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

R$352,21

Especi�cação Referencial

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Execução de serviços reforma e manutenção: Reboco com argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo
impermeabilizante, esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico, área de parede 45m2. Tabela SETOP (item REV-REB-010)
obras de edi�cação Região Central c/ desoneração Agosto/2019.

M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.27.1 - Aparelho de barbear

Grupo de Despesa

Especi�cação Referencial

Grupo de Despesa

Item

Barbeador 3 Lâminas Bivolt

Execução de serviços construtivos (contemplando material e mão de obra) nas edi�cações existentes necessários para manutenção e
adequação das Unidades à acessibilidade e aos regulamentos da Vigilância Sanitária e Tipi�cação Nacional dos Serviços, que não
impliquem em ampliaxões nem intervenções na estrutura, área, pavimentos e con�guração do perímetro externo. Atendendo
também às necessidades da edi�cação para a resolução de problemas construtivos ou de uso.





Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Especi�cação Referencial

Descrição do Grupo

R$122,10

R$598,60

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Descrição do Grupo

1

2

Meta

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.

R$122,10

R$299,30

Especi�cação Referencial

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Melhoria e adequação do espaço físico das Unidades para garantir a proteção integral em ambiência acolhedora atendendo às
necessidades dos usuários, em espaço de moradia acessível, adequado as condições de salubridade e/ou conforto.

Especi�cação Referencial

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

N.3 - Climatizador

Grupo de Despesa

Meta

Quantidade Total

Item

Climatizador De Ar 127V

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Valor de
Custeio/



Descrição do Grupo

A - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL: SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES, QUE NÃO
IMPLIQUEM EM AMPLIAÇÕES NEM INTERVENÇÕES NO AMBIENTE CONSTRUÍDO – SEM NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.

M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

R$367,18

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

2

Ventilador De Parede Oscilante 60Cm Preto 127V

Conjunto de Refratários Marinex - 10 Peças

Jogo de Caldeirão Panela Grande Linha Hotel Industrial Nº 30,32 e 34

Quantidade Total

R$183,59

Grupo de Despesa

Item

Especi�cação Referencial

Valor de
Custeio/

N.4.2 - Ventilador de parede

Micro-ondas 32 Litros Inox 110V

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.

Item

Especi�cação Referencial

Descrição do Grupo

Descrição do Grupo

M.25- - Escada



Especi�cação Referencial

Item



Aquisição de equipamentos para promoção do conforto e bem estar, com o aprimoramento e adequação das condições de moradia e
o atendimento às necessidades dos usuários

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

R$3.665,61

Grupo de Despesa

Meta

Meta

9

Estofado em Madeira Maciça de Pinus 3 Lugares Imbuia

Grupo de Despesa

M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

M - ARTIGOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS

R$407,29

Cama de Solteiro Madeira Maciça Rebeca Cor Honey - Marrom

Grupo de Despesa

Grupo de Despesa

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.1.2 - Sofá de Madeira
Especi�cação Referencial

Armário Alto Politorno Limeira com 2 Portas e Rodízios - Castanho

Jogo De Caçarola Aluminio Industrial Restaurante, Buffet. - Nacional

Item

Especi�cação Referencial

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Especi�cação Referencial

Item

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades



Descrição do Grupo

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.
Valor de
Custeio/

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Descrição do Grupo
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.



Especi�cação Referencial

Especi�cação Referencial

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.



Descrição do Grupo

Especi�cação Referencial

Meta



Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.



Quantidade Total

R$1.613,20

Especi�cação Referencial

Descrição do Grupo
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários, por meio da aquisição de utensílios para a organização do
cotidiano da unidade.

Valor de
Custeio/

A.2.3 - Reforma de piso: Demolição e execução de piso cerâmico

Execução de serviços manutenção e reforma de instalação, troca e/ou substituição de piso: Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
hidráulico, inclusive afastamento e execução de piso em revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado,
ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive
rejuntamento, área 20m2. Tabela SETOP (itens DEM-PIS-010 e PIS-CER-010) obras de edi�cação Região Central c/ desoneração
Agosto/2019.

Descrição do Grupo

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Item

Especi�cação Referencial

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Descrição do Grupo



Especi�cação Referencial

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Descrição do Grupo

Item



Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

G.3.5 - Equipamentos para acessibilidade: Elevador de Assento Sanitário com Alças

R$157,15

Especi�cação Referencial

6

R$942,90



atendimento às necessidades dos usuários
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.34 - Home theater

R$1.080,06

1

R$1.080,06

salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais
Descrição do Grupo

Especi�cação Referencial

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Home Theater 5.1 Canais com Blu-ray Player 3D, Smart TV, Bluetooth, Entrada USB, HDMI e Lê DVD - 1000W

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.18.4 - Armário de medicamentos

R$349,87



Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

4

R$1.399,48



Especi cação Referencial

Meta

Armário 2 Portas 1 Prateleira Aço Pandin Móveis

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Descrição do Grupo

Meta

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.39 - Câmera fotográ�ca

R$1.965,67

1

R$1.965,67

Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Câmera Digital 18 MP, LCD 3.0, Full HD, Digic 4+, Wi-Fi

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.31.3 - Televisão 50

R$2.341,40

Grupo de Despesa
G - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSIBILIDADE - NBR 9050

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.38.1 - Telefone sem �o

R$266,30

1

R$266,30



Especi�cação Referencial

Especi�cação Referencial



Item

3

R$7.024,20

Telefone sem Fio Digital com Secretária Eletrônica
Grupo de Despesa
I - EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL


Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de atendimento aos usuários, por meio da aquisição de equipamentos de
modernização da gestão, armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos, elaboração de relatórios, prontuários,
plano de atendimento individual e familiar.

Especi cação Referencial

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Meta

TV LED 50 UHD 4K com HDR, Processador Quad-core, Wi-Fi, Miracast, Ginga, TV Remote App, HDMI e USB

Aprimoramento da qualidade da oferta do serviço com melhoria das condições de acessibilidade visando a independência e
autonomia dos acolhidos com de�ciência ou mobilidade reduzida da Unidade.

Grupo de Despesa

Descrição do Grupo

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Aquisição de equipamentos para adequação às normas de acessibilidade.

Meta

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

G.3.5 - Equipamentos para acessibilidade: Elevador de Assento Sanitário com Alças

R$157,15

6

R$942,90

Descrição do Grupo

Aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo e equipamentos para instalação ou ampliação de redes de
internet, entre outros, destinados à gestão ou à execução do acolhimento institucional

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.


Especi�cação Referencial

Descrição do Grupo

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

H.13.2 - Apirador de pó Industrial

R$488,65

Meta

Especi cação Referencial

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Aspirador de Água e Pó 1400w 220v

Grupo de Despesa

Descrição do Grupo
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.13.2 - Apirador de pó Industrial

R$488,65

1

R$488,65

Especi�cação Referencial

2

R$977,30

Aquisição de materiais pedagógicos, educativos e utensílios destinados a práticas esportivas e diversões.

Valor de
Quantidade Total
Investimento/
R$199,99

G.3.6 - Equipamentos para acessibilidade: Bancos Para Banho

R$216,54

6

R$1.299,24

2

R$399,98

Banco para Banho 38x20x51cm Metal e Plástico

Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Aprimoramento das condições de estudo, lazer, esporte e convivência por meio da aquisição de materiais que estimulem o processo
de desenvolvimento e fortalecimento gradativo da autonomia condizentes com o desenvolvimento físico e psicológico dos acolhidos,
nas diferentes faixas etárias, garantindo tecnologia assistiva quando necessário, de forma garantir a segurança de desenvolvimento
da autonomia dos acolhidos, conforme Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Grupo de Despesa

Descrição do Grupo

K - MOBILIÁRIO

Aquisição de materiais pedagógicos, educativos e utensílios destinados a práticas esportivas e diversões.

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.16 - Balança

R$83,26

3

R$249,78

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.18.2 - Armário de banheiro

R$314,77

2

R$629,54

Grupo de Despesa

Descrição do Grupo

L - VESTUÁRIOS E ARTIGOS INDIVIDUAIS E DE USO COMUM

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Promoção do acesso ao atendimento personalizado e individualizado por meio da aquisição de vestuário e artigos diversos, conforme
necessidades especí�cas, de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, conforme Tipi�cação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais.

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.7 - Quadro de aviso

R$115,38

Descrição do Grupo

Especi�cação Referencial

Aquisição de itens de uso pessoal para a promoção do acesso ao atendimento personalizado e individualizado que ofereça apoio,
proteção e cuidado.

Quadro de Avisos em Cortiça com Moldura em Alumínio - Tamanhos 60x40cm, 90x60Cm e 200x120

Quantidade Total

L.1.2.3 - Calçado masculino: Botas

R$143,32

5

R$716,60

2

R$230,76

K - MOBILIÁRIO

Aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo e equipamentos para instalação ou ampliação de redes de
internet, entre outros, destinados à gestão ou à execução do acolhimento institucional

Meta

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

I.2.17 - Periféricos: Estabilizador

R$63,84

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

K.18.4 - Armário de medicamentos

R$349,87

4

R$1.399,48

Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de registro de atendimento dos usuários, por meio da aquisição de artigos de
escritório e/ou contratação de serviços que subsidiem o armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos,
elaboração de relatórios, prontuários, plano de atendimento individual e familiar, de forma a garantir o trabalho social essencial ao
serviço, conforme Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

2

R$127,68

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

J.2.7 - Materiais e utensilios de papelaria: Caneta esfereográ�ca azul (caixa)

R$37,45

1

R$37,45



Especi�cação Referencial
Caneta Esferogra�ca 1.0 Azul 50 Unidades
Grupo de Despesa
J - ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Meta


Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de registro de atendimento dos usuários, por meio da aquisição de artigos de
escritório e/ou contratação de serviços que subsidiem o armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos,
elaboração de relatórios, prontuários, plano de atendimento individual e familiar, de forma a garantir o trabalho social essencial ao
serviço, conforme Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
Descrição do Grupo
Aquisição de materiais de consumo necessários à gestão, atividades administrativas e operacionalização do serviço

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS
Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Item

Valor de
Custeio/

Quantidade Total

J.2.11 - Materiais e utensilios de papelaria: Clips para Papel - 2/0

R$2,68

5

R$13,40



Especi�cação Referencial
Clips Galvanizado 2/0 - Com 100 Unidades

Descrição do Grupo

Armário 2 Portas 1 Prateleira Aço Pandin Móveis



Meta


Grupo de Despesa

Especi cação Referencial

R$56,96

J - ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Protetor Eletrônico 500va



1

Grupo de Despesa

Especi�cação Referencial

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Quantidade Total

R$56,96

Aquisição de materiais de consumo necessários à gestão, atividades administrativas e operacionalização do serviço

Descrição do Grupo

Descrição do Grupo

Valor de
Custeio/

I.2.7.3 - Periféricos: Pendrive 64GB

Pen Drive Twist 64gb

Meta

Bota masculina confeccionada em material sintético, palmilha revestida em PU e o solado de borracha tratorada

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Item

Descrição do Grupo

Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de atendimento aos usuários, por meio da aquisição de equipamentos de
modernização da gestão, armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos, elaboração de relatórios, prontuários,
plano de atendimento individual e familiar.

Grupo de Despesa

Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de atendimento aos usuários, por meio da aquisição de equipamentos de
modernização da gestão, armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos, elaboração de relatórios, prontuários,
plano de atendimento individual e familiar.

Especi�cação Referencial

I - EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL

Especi�cação Referencial

Item

Meta

Grupo de Despesa





Aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo e equipamentos para instalação ou ampliação de redes de
internet, entre outros, destinados à gestão ou à execução do acolhimento institucional

Balança Digital em Vidro

Valor de
Custeio/

R$35,41

Descrição do Grupo

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi�cação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Item

1

I - EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL



Meta

Meta

R$35,41

Grupo de Despesa

K - MOBILIÁRIO

Especi�cação Referencial

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

P.6.5 - Flauta

Flauta Doce Soprano Barroca Yamaha YRS24B

Grupo de Despesa



Item

Especi�cação Referencial

Armário Suspenso Para Banheiro Florença 60x60CM

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários



Meta

Especi�cação Referencial

Descrição do Grupo

R$77,80

Espelho de Parede Retangular Esmeralda 169x63cm Dourado

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

2

P - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTUDO, LAZER, ESPORTE E CONVIVÊNCIA



Descrição do Grupo

Grupo de Despesa

R$38,90

Grupo de Despesa

Meta

Especi�cação Referencial

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

P.6.4 - Gaita

Gaita Swan a�nação em dó (C) blues

Especi�cação Referencial



Item

Especi�cação Referencial

Descrição do Grupo

K.15.3 - Espelho de Parede Retangular

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

Meta

Descrição do Grupo

Item

Item

P - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTUDO, LAZER, ESPORTE E CONVIVÊNCIA

Meta

G - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSIBILIDADE - NBR 9050

Aquisição de equipamentos para adequação às normas de acessibilidade.



Grupo de Despesa



Aprimoramento das condições de estudo, lazer, esporte e convivência por meio da aquisição de materiais que estimulem o processo
de desenvolvimento e fortalecimento gradativo da autonomia condizentes com o desenvolvimento físico e psicológico dos acolhidos,
nas diferentes faixas etárias, garantindo tecnologia assistiva quando necessário, de forma garantir a segurança de desenvolvimento
da autonomia dos acolhidos, conforme Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Grupo de Despesa

Descrição do Grupo

R$37,01

K - MOBILIÁRIO

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário para aprimorar o
atendimento às suas necessidades

Aprimoramento da qualidade da oferta do serviço com melhoria das condições de acessibilidade visando a independência e
autonomia dos acolhidos com de�ciência ou mobilidade reduzida da Unidade.

1

Grupo de Despesa

Aspirador de Água e Pó 1400w 220v

Meta

R$37,01

Caneta Laser Apresentação Slides Controle Wireless Usb Wi�

Aprimoramento e adequação das condições de moradia dos usuários por meio da aquisição de mobiliário em geral, necessários para
adequação das condições da unidade de acolhimento de forma a garantir a segurança de acolhida dos usuários, com condições de
salubridade e conforto, espaços de convívio e respeito à individualidade, identidade, integridade e história de vida preservadas,
conforme Tipi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais


Valor de
Quantidade Total
Investimento/

I.2.12 - Periféricos: Caneta Ótica
Especi�cação Referencial

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Assento Sanitário Elevado c/ Alças Fixas

Item

Total R$100.000,00

Grupo de Despesa
H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.38.1 - Telefone sem �o

R$266,30

Descrição do Grupo

Especi�cação Referencial

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Telefone sem Fio Digital com Secretária Eletrônica

Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

H.31.3 - Televisão 50

R$2.341,40

3

R$7.024,20

1

R$266,30

Grupo de Despesa



Grupo de Despesa

Descrição do Grupo

H - EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

Aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos de áudio e vídeo e equipamentos para instalação ou ampliação de redes de
internet, entre outros, destinados à gestão ou à execução do acolhimento institucional
Item

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

I.2.12 - Periféricos: Caneta Ótica

R$37,01

Descrição do Grupo

Especi�cação Referencial

Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos para aprimoramento e adequação das condições de moradia e o
atendimento às necessidades dos usuários

Caneta Laser Apresentação Slides Controle Wireless Usb Wi�

Valor de
Quantidade Total
Investimento/

Mês

Valor

2019

Dezembro

R$100.000,00

Finalizar e Enviar Para a Sedese

Atenção: �nalizar apenas após ter preenchido e enviado o termo de colaboração junto aos outros documentos

Aprimoramento da gestão do serviço e do atendimento aos usuários por meio da adequação das condições da unidade de
acolhimento, por meio da aquisição de eletrodomésticos e utensílios em geral, necessários para garantir a segurança de acolhida dos
usuários de acordo com a Tipi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Item

Ano

Meta
Aprimoramento da gestão do serviço e das atividades de atendimento aos usuários, por meio da aquisição de equipamentos de
modernização da gestão, armazenamento e registro de dados, acompanhamento dos casos, elaboração de relatórios, prontuários,
plano de atendimento individual e familiar.

Meta

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

Imprimir

I - EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EM GERAL

TV LED 50 UHD 4K com HDR, Processador Quad-core, Wi-Fi, Miracast, Ginga, TV Remote App, HDMI e USB

Especi cação Referencial



4

Grupo de Despesa
P - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTUDO, LAZER, ESPORTE E CONVIVÊNCIA

1

R$37,01
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