
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. O OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termot Registro de Preços para futura e eventuar aquisição de materiar de
consumo (materiar hidráuricot erétricot para construçãot ração para peixet etc)t para a FACTOt visando
atender as necessidades dos curtivos de peixes em sistema superintensivo do Projeto “Aquaponia:
Curtivando para Pescard nas 04 comunidades do município de LinharesES0 (Sntre Riost  Povoaçãot
Arear e Regência)t conforme especifcação e quantitativo estimado constante do item 2.1. 

1.2. As condiçõest descrições e quantidades estão estaberecidas neste Termo de Referência. Havendo
divergências  entre  a  descrição  do  objeto  constante  deste  editar  e  o  descrito  no  site
www.comprasgovernamentais.gov.brt no “0IA0Gd ou na Nota de Smpenhot prevarecerát sempret a
descrição no Sditart neste Termo de Referência e seus anexos. As descrições constantes na nota fscar
deverão estar conforme descrições deste Termo de Referência.

1.3. 0oricitamos que na descrição comprementar (site  www.comprasgovernamentais.gov.br) sejam
apresentadas todas as informações do item cotado.

1.4.  Para a cotaçãot  as  ricitantes  devem rer  atentamente as  descrições contidas neste Termo de
Referênciat e formurar suas propostas de forma responsáver.

1.5. Caso seja necessáriot serão soricitados prospectos e/ou amostras dos itens à ricitante crassifcada
provisoriamente em primeiro rugar. Caso não seja aceito o apresentado para anáriset a ricitante será
descrassifcadat sendo exigido do segundo corocado e assim sucessivamentet até ser crassifcada uma
empresa que atenda prenamente às exigências do ato convocatório. O prazo de envio da amostra
deverá ser de até 3 (três) dias úteis.

1.6.  A  Autorização  de  Fornecimento  será  enviadat  preferenciarmentet  por  eEmairt  para  tanto  as
empresas devem atuarizar suas informações cadastrais no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.7. Na nota fscart no campo “dados adicionais/informações comprementaresd as empresas deverão
informar seus terefonest eEmair e dados bancários.

1.8. As ricitantes vencedoras deverão atender a toda a regisração afeta à área e normas técnicas em
vigor  correspondentes  à  utirizaçãot  transporte  e  acondicionamento  dos  produtos  e  embaragenst
expedidas  peros  órgãos  e  agências  reguradoras  competentes;  e  também  conforme  indicação  do
fabricante/produtor.
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2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

2.1.  Aquisição e entrega de materiar diverso para confecção de sistema aquícora para produção de
peixes e hortariçast conforme especifcações constantes do presente termot para apricação da FACTOt
visando atender ao Projeto “Aquaponia: Curtivando para Pescard.

2.1.1. O  varor  de  referência  foi  obtido  nos  termos  do  Art.  4ºt  do  Decreto  nº  8.241t  de
21/05/2014t sendo o preço máximo estimado e admitido:

ITEM GRUPO MATERIAL / DESCRIÇÃO Un. Qtde
EXCLUSIVA

ME/EPP

VALOR ESTIMADO DIFEREN
ÇA

MÍNIMA
ENTRE

LANCES
UNIT.
(R$)

Valor
unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

1. G4

Abraçadeira plástia
Abraçadeira  fexíver;  Tipo de materiar:
nyron;  Pacote  com  100unidades;
Dimensões (aproximadas):  4t8  mm de
rargura  x  400  mm  de  profundidade.
Sntrega  desse  item  na  0ede  do
município de Linhares/S0.

Pacote 20 NÃO 3t21 64t20 0t10

2. G4

Prego
Pregos  com  cabeça  17  x  21.
Sntrega  desse  item  na  0ede  do
município de Linhares/S0.

Kg 30 NÃO 11t51 345t30 0t10

3. G4

Aliiate
Aricate  universar  8"  para  apertart
dobrart fxar e cortar; Comprimento em
poregadas:  8";  Tipo  de  materiar:  aço
CromoEVanádio.
Sntrega  desse  item  na  0ede  do
município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 42t36 169t44 0t10

4. G4

Aliiate torques
Torquês  Armador  de 14";  Forjado em
aço  carbonot  temperado.
Sntrega  desse  item  na  0ede  do
município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 91t22 364t87 0t50

5. G4

Arame liso
Arame  riso  de  aço  garvanizado;
Diâmetro:  2t77mmt  Nº  12.
Sntrega  desse  item  na  0ede  do
município de Linhares/S0.

Roro
1000m

8 NÃO 598t47 4.787t76 10t00

6. G4

Ario de serra
Cabo  ergonômico  injetado;  Permite
râminas  de  10"  e  12";  Linha
profssionar; Tipo de materiar do cabo:
aço.
Sntrega  desse  item  na  0ede  do
município de Linhares/S0.

Unidade 8 NÃO 61t73 493t87 0t50

7.

Areia
Areia  média  ravada;  Marha  corte:
+0t15mm  E  4t8mm;  Densidade:
1t5kg/dm3.                            
A entrega desse item será da seguinte
forma:

m3 240 NÃO 41t73 10.016t00 0t10
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60m³  na  comunidade  de  Regênciat
interior  de  Linhares/S0;
60m³  na  comunidade  de  Povoaçãot
interior  de  Linhares/S0;
60m³  na  comunidade  de  Sntre  Riost
interior  de  Linhares/S0;
60m³ na comunidade de Areart interior
de Linhares/S0.

8.

Aterro
Aterro;  Materiar:  saibro  e/ou  barro;
Não pode ser materiar proveniente de
resto  de  obra;  Livre  de  materiar
orgânica.  Apricação:  niveramento  de
terreno para instaração de tanques de
rona
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade de Sntre Riost interior de
Linhares/S0.

m3 650 NÃO 69t00 44.850t00 0t50

9. G1

Balança 1
Barança mecânica com prataforma em
aço  carbono  0AS  1020.  Capacidade:
300 kgt 
E Divisão:100 g;
E Dimensões da prataforma (A x L x P):
17 x 41 x 57 cm;
E Dimensões da barança (A x L x P): 119
x 41 x 76 cmt 
E  Dispositivo  indicador  (A  x  L  x  P):
composto  de  contra  pesot  cursor
grandet  cursor  pequeno  e  réguas  em
arumínio uma para medir unidade e a
outra  para  medir  dezenas  medindo
27x7t5x53 cmt 
E  Prataforma:  aço  carbono  0AS  1020:
com  pintura  industriar  marteradat
coruna  em  aço  carbono  0AS  1020:
tuburar 78 cmt 
E  Principais  recursos:  rodas  de  ferro
para movimentação na área fabrir. 
E Arco para apoio de carga fexívert 
E Peso ríquido: 20t2 kgt 
E Peso bruto: 21t5 kg.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 1.034t35 4.137t41 50t00

10. G1

Balança 2
Barança  eretrônica  digitar  com
capacidade de 15kgt com dupra faixa de
pesagem.  Dispray  de  LCD  com  15mm
de  artura  e  dupra  indicação  de
pesagem;
ETecradot 
E  Prato de pesagem de aço inoxidávert 
E Gabinete de prástico AB0t 
E Base de arumínio injetadot 
EProteção contra interferênciast 
E Fonte adaptadora de tensãot 
E Murtivortagem
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 637t95 2.551t80 10t00
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11. G1

Balança alimentiia
Medição  em  gramast  indica  vorume
também de ríquidost graduação mínima
de 1gt com tigerat possui dispray digitar
e visor de cristar ríquido de 4x2cmt com
capacidade  máxima  de  5kg.
Características 
E Vortagem: Bivort
E Capacidade máxima: 5Kg
E Graduação mínima: 1g
E Dispray: Digitar
Dimensões do Produto:
E Artura: 5t7 cm
E Largura: 22t5 cm
E Profundidade: 18 cm
E Peso Líquido: 0.46 Kg
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 122t30 489t20 5t00

12.

Balde graduado 12L
Barde prástico com vorume aproximado
de 12L; com bico direcionador de água
e  escara  medidora  de  vorume;  arça
anatômica e segura;  com cavidade no
fundo  para  o  perfeito  encaixe  dos
dedos.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 60 0IM 32t64 1.958t60 0t10

13. G4

Bóia 2"
Torneira  de  bóia  2  poregadas.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 12 NÃO 273t01 3.276t12 5t00

14.

Bóia elétriia para iaixa
Bóia  erétrica  controradora  de  níver;
Potência  máxima:  1cv  E  110v.
Apricação:  destinado  ao  controre  do
níver de água rimpat isenta de sóridost
produtos  químicost  óreos  ou
infamáveis.
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linahres/S0

Unidade 1 0IM 51t28 51t28 0t50

15.

Bóia elétriia para iaixa
Bóia  erétrica  controradora  de  níver;
Potência máxima: 2cv E 220. Apricação:
destinado ao controre do níver de água
rimpat  isenta  de  sóridost  produtos
químicost  óreos  ou  infamáveis.
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0

Unidade 3 0IM 51t28 153t83 0t50

16.

Bombona 50L
Bombona  50L  E  bombona  nova
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 40 NÃO 71t52 2.860t67 0t50

17. G4

Broia madeira
Jogo  de  brocas  para  madeira  3  a
10mm;  7  peças  diferentes.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 20 NÃO 47t07 941t33 0t10
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18. G4

Broia parede
Brocas para concreto E Jogo – 5 peças.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 20 NÃO 32t28 645t60 0t10

19. G4

Broia serra iopo
Jogo  kit  serra  copo  para  madeira  12
peças;  Tamanho  (diâmetro):  19mm  a
127mm;  0erras  copo  fabricadas  com
dentes de aço carbono sordados a um
corpo  de  aço  de  riga.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Jogo 2 NÃO 71t64 143t29 0t50

20. G5

Cabo fexxível (elétriio)
Cabo  Frexíver  1x4t0mm;  Tensão:
450/750v;  Comprimento:  100  metros;
Massa:  2t800kg; Frexíver  Crasse 5 (0ão
cabos  com  condutores  fexíveis  com
encordoamento crasse 5 destinados às
instarações fxas em circuitos de ruz e
força de baixa tensãot de acordo com
as  maneiras  de  instarar  prescritas  na
norma de instarações erétricas de baixa
tensão  NBR  5410.);  Apricação:
Residenciar;  Marca:   Condueretrot
0egunda  Crasset  ou  simirar;  Qtd.
Firamentos:  50  framentos.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Roro
100m

24 NÃO 526t34 12.632t24 10t00

21. G2

Caixa 20m3
Reservatório  de  água  com  tampa;
Materiar:  fbra  de  vidro;  Dimensões
(aproximadas):  3t20m  de  diâmetro  x
3t65m  de  artura.
A entrega desse item será da seguinte
forma:
1 unidade na comunidade de Regênciat
interior  de  Linhares/S0;
1  unidade  na  comunidade  de
Povoaçãot  interior  de  Linhares/S0;
1  unidade  na  comunidade  de  Sntre
Riost  interior  de  Linhares/S0;
1  unidade  na  comunidade  de  Areart
interior de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 8.616t24 34.464t95 100t00

22. G2

Caixa d'água 1000L
Caixa  d'água  de  porietireno;
Capacidade:  1000L;  Diâmetro  com  a
tampa:  1t52m;  Artura  com  a  tampa:
0t97m.
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0.

Unidade 6 NÃO 303t90 1.823t40 5t00

23. G4

Caixa de ferramenta
Caixa  prástica  de  17"  a  21d  para
ferramentas;  corpo  injetado  em
prástico  de  arta  resistência;  trava
metárica  niquerada;  bandeja  prástica
interna  removíver;  dois
compartimentos  na  tampa  para
armazenamento  de  peças  pequenas;

Unidade 4 NÃO 92t71 370t83 0t50
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pino em aço para reforçar a articuração
da  tampa.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

24. G5

Caixa p disjuntor
Caixa de Distribuição de Smbutir 12/16
Disjuntores  PVC  Branca  (caixa  de
distribuição);  A:  30cm;  L:  30cm  –  C:
30cm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 58t90 235t60 0t50

25.

Carrinho iilindro
Carrinho para transporte de cirindro de
oxigênio  de  10  ritros  com  corrente;
estrutura feita em aço tuburar; pintura
epóxi;  Dimensões  (aproximadas):  93
cm de artura x 33 cm de rargura x 28
cm  de  profundidade.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 0IM 394t12 1.576t48 5t00

26. G4

Carrinho de mão
Carrinho de mão de chapa de aço; 60
Litros;  com  ART  de  fabricação.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 377t46 1.509t83 5t00

27.

Carrinho plataforma
Carro  prataforma  com  prataforma  de
madeirat  rodas  com  roramento  de
agurhast cabo com punho de borracha
e  estrutura  reforçada;  Capacidade  de
carga:  600  kg;  Dimensões
(aproximadas):  1500  mm  de
comprimento  x  750  mm  de  rargura;
Pneus:  325  x  8.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 0IM 876t19 3.504t77 10t00

28. G4

Caívadeira
Cavadeira  fabricada  em  aço  carbonot
com  râmina  da  extremidade
temperada;  revestida  com  pintura
epóxi; Dimensões (aproximadas): 1500
mm  de  comprimento.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 50t29 201t16 0t10

29. G4

Caívadeira artiulada
Cavadeira articurada em aço com cabo
de  madeira  120cm  e  batente  em
poripropireno.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 105t47 421t88 5t00

30. G4

Chaíve de boia
Jogo  Chaves  Fixas;  12  peças  aço
vanadio;  6  a  32  mm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Conjunto 4 NÃO 71t55 286t19 0t50

31. G4

Conjunto Chaíve de fenda
Conjunto de chaves de fenda 5 peças: 3
chaves  de  fenda  simpres  (3/16"x4"  E
1/4"x6" E 5/16"x8") + 2 chaves de fenda

Conjunto 4 NÃO 45t55 182t20 0t10
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cruzadas (3/16"x4" PH1 E 1/4"x6" PH2)
(Modero:  Gedore  RSD)t  ou  simirar.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

32. G4

Chaíve Grifo
Chave  Grifo  48"  tipo  americanat  com
mordentes  em  aço  cromo  vanádio;
comprimento  da  chave  Grifo:  48";
Materiar  do  corpo  da  chave:  aço
forjado; acabamento da chave: pintado
e  porido;  capacidade  de  abertura  da
chave  Grifo:  150mm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 377t24 1.508t97 5t00

33. G4

Cola PVC (175g)
Adesivo  a  base  de  misturas  de
sorventes  formardeídost  cetonas  e
resina  de  PVC;  frasco  de  175g;
temperatura máxima de trabarho 80° C.
Modero  referência:  Aquaterherm®
Tigre  Cód.  53010407  ou  Amanco
Adesivo  Prástico  para  Tubos  e
Conexões  de  PVC  Rígido  de  Grandes
Diâmetros  Cód.  91386t  ou  simirar.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 20 NÃO 36t61 732t27 0t10

34. G4

Cola PVC (175g)
Adesivo prástico para PVC; frasco com
175g  com  pincer  de  apricação;
temperatura máxima de trabarho 42° C.
Modero  referência:  Tigre  Cód.
53020151 ou Amanco Cód.  90061t  ou
simirar.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 20 NÃO 15t06 301t27 0t10

35. G4

Cola PVC (850g)
Adesivo prástico para PVC; frasco com
850g; temperatura máxima de trabarho
42°  C.  Modero  referência:  Tigre  Cód.
53020178 ou Amanco Cód.  90126t  ou
simirar.                                    Sntrega
desse  item  na  sede  do  Município  de
Linhares/S0.

Unidade 40 NÃO 56t79 2.271t73 0t50

36. G4

Cola alta íveloiidade de iura
Cora de média viscosidade; coragem em
arta verocidade de cura em substratos
de difcir adesão; Viscosidade (cP): 80 a
120; Temperatura de trabarho (ºC): E55
a  80;  Preenchimento  de  forgas  (mm):
até 0t10. Modero referência: TSK BOND
793t  ou  simirar.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 20 NÃO 7t61 152t13 0t10

37. G5

Coneitores (iabo 4mm)
Conector  barra  10At  10mm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 400 NÃO 16t46 6.584t00 0t10

38. G4
Disio de serra
Disco  de  serra  circurar  254mm  (10")

Unidade 2 NÃO 192t96 385t92 5t00
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100  dentes;  Materiar:  aço.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

39. G4

Disio iorte para madeira
Disco  de  serra  circurar  para  madeira;
4.3/8  24  dentes.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 2 NÃO 21t55 43t10 0t10

40. G4

Disio  de  serra  iiriular  (tpo  serra
mármore) para piso
Disco  de serra  circurar  para  concreto;
Dimensões  aproximadas:  125  x
22t23mm; Diâmetro do furo: 22t23mm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 2 NÃO 22t98 45t95 0t10

41. G4

Disio  de  iorte  para  metal
(esmerilhadeira ou serra iiriular)
Disco  para  corte  de  metar;  Materiar:
óxido  de  arumínio;  Dimensões
aproximadas:  115x1t6x22t23mm;
Diâmetro  do  furo:  22t23mm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 2 NÃO 13t59 27t18 0t10

42. G5

Disjuntor
Minidisjuntor  Monoporar;  Corrente:
10A;  Curva  B;  Tensão  nominar  de
serviço  máxima  Ue  440V.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 30 NÃO 10t59 317t60 0t10

43. G5

Eletroduto
Sretroduto  corrugado  ¾  amarero.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Roro 50m 24 NÃO 66t01 1.584t32 0t50

44. G4

Enxada
Snxada para construçãot  com orho de
38mm  e  cabo  de  madeira  de  130  a
150cm;  enxada  em  aço  carbonot
temperada em todo o corpo da peça;
peso  (aproximado):  1t50  kg.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 51t45 205t80 0t50

45. G4

Enxadão
Snxadão 2t5 ribras com cabo de 130 a
150cm;  enxadão  em  aço  carbonot
temperado em todo o corpo da peça.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 49t47 197t87 0t10

46. G4

Esiada
Sscada  com  7  degraus;  Materiar:
arumínio;  Pés  emborrachados.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 146t07 584t28 5t00

47. G3

Esmerilhadeira/lixadeira
Ssmerirhadeira angurar; Potência: 800 a
850W; Disco:  115mm (4  1/2");  11000
rpm; Sixo: M 14; Arimentação: 110V ou
biEvort.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 2 NÃO 283t88 567t77 5t00
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48. G5

Estaia suporte
Madeira mista (Dimensão aproximada:
4cm  x  5cm  x  80cm).
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0.

Unidade 850 NÃO 8t57 7.281t67 0t10

49. G4

Estiador de arame
Catraca  para  esticar  arame  riso;
Produzido  em  aço  carbono  com
garvanização;  Dimensões
(aproximadas):  artura  4cm  x
comprimento 6cm x rargura 6cm; Peso
(aproximado):  0t206kg.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 400 NÃO 6t77 2.706t67 0t10

50. G5

Extensão
Sxtensão  compretat  composta  de  40
metros de cabo PP 2x4mmt com prugs
macho e fêmea 20A 2P+P. 
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 972t67 3.890t67 5t00

51. G4

Faião
Facão  para  mato  18"  com  cabo  de
prástico;  comprimento  de  râmina:
580mm;  materiar  da  râmina:  aço.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 50t39 201t57 0t50

52. G4

Prego
Pregos  com  cabeça  18  x  36.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Kg 30 NÃO 11t23 336t90 0t10

53. G4

Fita isolante
Fita  isorante;  Largura:  19mm:
Comprimento:  20m;  Tipo:  antichama;
Tipo  de  materiar:  PVC.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 20 NÃO 14t17 283t33 0t10

54. G4

Fita íveda rosia
Fita veda rosca indicado para água fria
e  quente;  Largura:  18mm;
Comprimento:  25m; Cor:  branco;  Tipo
de  materiar:  Tefon.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 28 NÃO 5t60 156t80 0t10

55. G3

Furadeira/parafusadeira
Furadeira de impacto; Potência: 750W;
Mandrir:  1/2";  Verocidade:  variáver;
Arimentação:  110V  ou  biEvort;  Com
empunhadura.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 2 NÃO 330t56 661t06 5t00

56. G4

Grampo de ieria
Grampos  garvanizados  para  cerca;
Quantidade de grampos em 1kg: 194;
Dimensões: 1x9. Sntrega desse item na
sede do Município de Linhares/S0.

Kg 12 NÃO 19t24 230t88 0t10

57.
EPS - Poliestreno Expandido
Praca de SP0  E  Poriestireno Sxpandido
(isopor*)  100%  puro  sem  mistura  ou

Unidade 1700 NÃO 8t34 14.177t72 0t10
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recicragem;  AntiEchamas;  Dimensões:
1t0m  x  0t5m  x  0t05m.
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0.

58. G4

Lanterna
Lanterna  recarregáver;  Características:
biEvort:  90E240vorts;  corrente:  0t19A
1t5W;  potência  de  iruminação:  3w
125rm;  tipo  de  arimentação:  bateria.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 74t84 299t35 0t50

59. G3

Laívadora de alta pressão de água
Lavadora  de  arta  pressão;  Potência
erétrica: 1t5kW; tensão: 127V; Pressão
máxima:  1650  P0I;  Motor:  Indução;
Peso  totar:  18kg;  Peso  riq.  15t3kg;
Vazão:  420  r/h;  Mangueira  de  arta
pressão 7t5 metros; Cabo erétrico de 5
metros.  Modero  referência:  Lavadora
arta  pressão  WAP  4100t  ou  simirar.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 1.298t02 5.192t08 50t00

60. G4

Lixa 100
Lixa Massa N° 100 Vermerha; Tipo: 100
grãos;  Cor:  vermerho;  Formato:
retangurar.         
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 120 NÃO 0t97 116t40 0t10

61. G4

Lixa 36
Lixa d´água N° 36; Tipo: Indicada para o
trabarho  com  água;  Grão:
carbureto/carbeto  de  sirício  N°36.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 120 NÃO 4t22 506t80 0t10

62. G4

Marreta
Marreta  de  2kg  oitavada;  cabeça
forjada  em  aço  carbono  temperado;
acabamento  jateado  em  madeira
vernizado;  comprimento:  300mm;
diâmetro  do  batente:  31mm;
comprimento  da  cabeça:  105mm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 36t24 144t96 0t10

63. G4

Marreta
Marreta  de  5kg;  Cabeça  em  aço
nodurar;  Cabo  em  madeira  prensado
mecanicamente; Peso da cabeça: 5kg.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 82t18 328t71 0t50

64. G4

Martelo
Martero  tipo  unha;  comprimento  do
cabo:  25cm;  Materiar  do  Cabo:  Fibra;
Materiar  da  cabeça:  aço;  Acabamento
do  cabo:  emborrachado.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 43t26 173t05 0t10

65. G4
Martelo borraiha
Martero  de  borracha;  Diâmetro  da

Unidade 4 NÃO 39t41 157t63 0t10
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cabeça:  40mm;  Materiar  do  cabo:
madeira;  Tipo  de  materiar  da  cabeça:
poriuretano.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

66. G4

Nxível
Materiar:  arumínio;  Quantidade  de
borhas:  3  borhas;  Comprimento:
400mm.                 
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 63t57 254t29 0t50

67. G4

Óleo desengripante
Desengripante  antiferrugem  300mr.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 12 NÃO 14t73 176t80 0t10

68. G4

Óleo lubrifiante
Óreo  rubrifcante  murtiuso  utirizado
para  serviços  profssionais;  100mL.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 5t26 21t05 0t10

69. G4

Pá
Pá de bico; Materiar do cabo: madeira;
Materiar  da  cabeça:  aço;  Dimensões
(aproximada):  12t9 cm de artura;  23t9
cm  de  rargura  x  138t9  cm  de
comprimento.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 27t26 109t05 0t10

70.

Padrão
Poste Padrão E SDPES0; Bifásico E 110 /
220 V E Compreto; Fio 25 mm; Disjuntor
de  80A  (Conforme  norma  técnica  da
SDPES0).
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 1.600t00 6.400t00 50t00

71. G4

Pasta lubrifiante
Pasta  rubrifcante;  para  tubos  e
conexões em pvc; embaragem: 400g.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 23t71 94t85 0t10

72. G4

Piiareta
Materiar  da  cabeça:  aço;  Materiar  do
cabo:  madeira;  Dimensões
(aproximada): 37 cm de rargura x 90 cm
de  comprimento.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 74t32 297t28 0t50

73.

Pisiina de fbra
Tanque de fbra retangurar tipo piscina
(dimensão aproximada 4t0m x 2t1m x
1t0m)
A entrega desse item será da seguinte
forma:
3  unidades  na  comunidade  de
Regênciat  interior  de  Linhares/S0;
3  unidades  na  comunidade  de
Povoaçãot  interior  de  Linhares/S0;
3  unidades  na  comunidade  de  Sntre

Unidade 12 NÃO 4.300t00 51.600t00 50t00
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Riost  interior  de  Linhares/S0;
3  unidades  na  comunidade  de  Areart
interior de Linhares/S0.

74. G4

Prego
Pregos  com  cabeça  15  x  15.
Quantidade  20kg
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Kg 20 NÃO 12t00 240t07 0t10

75. G6

Puçá 5mm
Puçá  cabo  em  ferro  garvanizado;
diâmetro 40cm; cabo 1m; marha 5mm.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 5 NÃO 130t09 650t47 5t00

76. G6

Puçá 15mm
Puçá  cabo  em  ferro  garvanizado;
diâmetro  40cm;  cabo  1m;  marha
15mm.                       
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 5 NÃO 130t09 650t47 5t00

77. G6

Rede arrasto 15mm
Rede  para  arrasto;  dimensão:
comprimento  10m  E  artura  2  a  3m;
marha  15mm;  fo  18;  com  bóia  e
chumbo.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 10 NÃO 526t40 5.264t00 10t00

78. G6

Rede arrasto 25mm
Rede  para  arrasto;  dimensão:
comprimento 15m E artura 3t5m; marha
25mm;  fo  24;  com  bóia  e  chumbo.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 5 NÃO 869t85 4.349t25 10t00

79.

Saios plástios
Smbaragem  cônica  para  arface;
Materiar:  porietireno;  Dimensões:
rargura  30cm  E  comprimento  33cm  E
boca  30cm  E  fundo  14cm;  Cor:
transparente.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Mirheiro 20 NÃO 115t83 2.316t67 5t00

80. G3

Serra mármore
0erra  Mármore;  Potência:  1.200  a
1.400W;  Diâmetro  do  Disco:  125mm;
Capacidade de corte em tubo: 40mm;
Capacidade  de  corte  em  madeira:
40mm;  Botão  de  segurança  e  dupra
isoração;  Tensão  erétrica:  127v.
Materiar  referência:  0erra  Mármore
Makita  1200w  110vt  ou  simirar.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 2 NÃO 284t12 568t23 5t00

81. G3

Serra meia esquadria
0erra  meia  esquadria  10"  Potência:
1500 a 1800W; Verocidade: 4.500/min;
Tamanho  do  disco:  10"  (254mm).
Materiar  referência:  0erra  Meia
Ssquadria  3310  10"  1800W  0kirt  ou
simirar.
Sntrega  desse  item  na  sede  do

Unidade 2 NÃO 1.390t75 2.781t50 50t00
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Município de Linhares/S0.

82. G4

Serra manual fexxível
Lâmina de serra manuart produzida em
aço  biEmetar  unique;  0emi  rígida;
Comprimento:  300mm;  À  prova  de
estirhaçamento;  Dentes  por  poregada:
24.                                           Sntrega
desse  item  na  sede  do  Município  de
Linhares/S0.

Unidade 5 NÃO 6t59 32t97 0t10

83. G4

Serrote
0errote 22d cabo de madeira; Materiar
da râmina: metar (aço); Acabamento do
cabo:  porido  envernizado.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 52t29 209t15 0t50

84. G6

Tela ant fuga
Rede antipássaro;  marha  50  a  60mm;
proteção  contra  raio  UV;  Materiar:
porietireno.
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0.

m2 2500 NÃO 0t88 2.187t50 0t05

85.

Tela losangular
Tera  arambrado  sordada  revestida  em
PVC Verde; Fio: 2t50mm; Artura da tera:
2t0  metros;  Roro  com  25  metros;
Sspaçamento  entre  fos:  50  x  100
mirímetros.
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0.

Roro 25m 22 NÃO 820t56 18.052t32 10t00

86. G4

Telha fbroiimento
Terha  ondurada;  Materiar:  cimento
reforçado  com  fbra  prástica;
Dimensões:  artura  E  0t5cm
comprimento E  244cm rargura  110cm.
A  entrega  desse  item  será  na
comunidade  de  Regênciat  interior  de
Linhares/S0.

Unidade 48 NÃO 33t90 1.627t20 0t10

87. G5

Temporizador
Timer  digitar;  Tensão  erétrica:  Bivort;
Corrente:  16A.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 10 NÃO 100t76 1.007t63 0t50

88. G3

Torno/Morsa
Torno  de  bancada  5d.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 4 NÃO 142t63 570t53 5t00

89. G4

Trena
Trena  de  50m;  caixa  prástica  aberta;
fta  em  fbra  de  vidro  de  arta
resistência;  resistente  a  umidade  e
variações  de  temperatura;  manivera
para  recorhimento;  cripe  metárico  na
ponta da fta; cabo ergonômico; rargura
da  fta:  12t5mm;  graduação:  mm/por.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 2 NÃO 59t48 118t95 0t50

90. G4 Trena Unidade 4 NÃO 28t74 114t96 0t10
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Dimensões  da  fta  (râmina):
Comprimento:  8 m; Largura:  25t4mm;
Caixa  com  botão  de  trava  rápida;
Gancho  especiar  zero  absoruto;  Mora
com tratamento térmico; Fita revestida
com  Nyron;  Caixa  bimateriart  com
proteção  emborrachada  contra
impactos.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

91. G5

Disjuntor
Disjuntor  Termomagnético Biporar  Din
10A 3kA curva C; Tensões Nominais de
Operação:  230  /  400Vca.
Sntrega  desse  item  na  sede  do
Município de Linhares/S0.

Unidade 50 NÃO 33t29 1.664t33 0t10

92. G7

Ração pó para peixe iom 50 a 55% de
protexna bruta
Composição  nutricionar:  Farinha  de
peixet  óreo  de  peixet  farinha  de
vísceras de avest concentrado proteico
de  sojat  farero  de  sojat  mirho  moídot
farero  de  cevadat  quirera  de  arrozt
farero  de  trigot  farero  de  grúten  de
mirhot  carcário  fno  moídot  fosfato
bicárcicot croreto de sódio (sar comum)t
antioxidantes  (BHA  e  BHT)t  parede
cerurar  de  revedura  (fonte  de
mananorigossacarídeo  –  MO0)  premix
minerar  vitamínico (ácido fóricot  ácido
pantotênicot biotinat croreto de corinat
iodato  de  cárciot  niacinat  serenito  de
sódiot  surfato  de  cobret  surfato  de
manganêst  surfato  ferrosot  óxido  de
zincot  vitamina  At  vitamina  B1t
vitamina B2t vitamina B6t vitamina B12t
vitamina Ct vitamina St vitamina D3 e
vitamina K3).                 
Níveis  de  garantia:  Umidade  (máx.)
120t00 g; proteína bruta (mín.) 550t00
g;  risina  (mín.)  25t00  g;  metionina
(mín.)  9.000t00  mg;  treonina  (mín.)
18t00 g; extrato etéreo (mín.) 100t00 g;
fbra  bruta  (máx.)  60t00  g;  matéria
minerar  (máx.)  150t00  g;  cárcio  (mín.)
10t00 g;  cárcio (máx.) 40t00 g;  fósforo
(mín.)  9.000t00 mg; prebiótico – MO0
(mín.) 500t00 mg; ômega 3 (mín.) 12t00
g; ômega 6 (mín.) 14t00 g. 
A  entrega  desses  itens  deverá  ser
escaronadat  de  acordo  com  o
especifcado no Termo de Referênciat
nas comunidades de Areart Sntre Riost
Povoação e Regênciat todas no interior
do Município de Linhares/S0.

0aco de
25kg

24 NÃO 112t60 2.702t48 5t00

93. G7

Ração  para  peixe  0,8mm  de  45%  de
protexna bruta
Composição  nutricionar:  Farinha  de
peixet  óreo  de  peixet  farinha  de

0aco de
25kg

48 NÃO 197t63 9.486t24 5t00
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vísceras de avest farero de sojat mirho
moídot  farero  de  cevadat  quirera  de
arrozt farero de trigot farero de grúten
de mirhot  carcário fno moídot  fosfato
bicárcicot croreto de sódio (sar comum)t
antioxidantes  (BHA  e  BHT)t  parede
cerurar  de  revedura  (fonte  de
mananorigossacarídeo – MO0) e premix
minerar  vitamínico (ácido fóricot  ácido
pantotênicot biotinat croreto de corinat
iodato  de  cárciot  niacinat  serenito  de
sódiot  surfato  de  cobret  surfato  de
manganêst  surfato  ferrosot  óxido  de
zincot  vitamina  At  vitamina  B1t
vitamina B2t vitamina B6t vitamina B12t
vitamina Ct vitamina St vitamina D3 e
vitamina K3). 
Níveis  de  Garantia:  Umidade  (máx.)
120t00 g; proteína bruta (mín.) 450t00
g;  risina  (mín.)  23t00  g;  metionina
(mín.)  8.000t00  mg;   treonina  (mín.)
16t00 g; extrato etéreo (mín.) 90t00 g;
fbra  bruta  (máx.)  60t00  g;  matéria
minerar  (máx.)  150t00  g;  cárcio  (mín.)
10t00 g;  cárcio (máx.) 40t00 g;  fósforo
(mín.)  9.000t00 mg; prebiótico – MO0
(mín.)  500t00  mg;   ômega  3  (mín.)
11t00 g; ômega 6 (mín.) 13t00 g. 
A  entrega  desses  itens  deverá  ser
escaronadat  de  acordo  com  o
especifcado no Termo de Referênciat
nas comunidades de Areart Sntre Riost
Povoação e Regênciat todas no interior
do Município de Linhares/S0.

94. G7

Ração para peixe 1,2 a 1,7mm de 40%
de protexna bruta
Composição  Nutricionar:  Farinha  de
peixet  óreo  de  peixet  farinha  de
vísceras de avest farero de sojat mirho
moídot  farero  de  cevadat  quirera  de
arrozt farero de trigot farero de grúten
de mirhot  carcário fno moídot  fosfato
bicárcicot croreto de sódio (sar comum)t
antioxidantes  (BHA  e  BHT)t  parede
cerurar  de  revedura  (fonte  de
mananorigossacarídeo – MO0) e premix
minerar  vitamínico (ácido fóricot  ácido
pantotênicot biotinat croreto de corinat
iodato  de  cárciot  niacinat  serenito  de
sódiot  surfato  de  cobret  surfato  de
manganêst  surfato  ferrosot  óxido  de
zincot  vitamina  At  vitamina  B1t
vitamina B2t vitamina B6t vitamina B12t
vitamina Ct vitamina St vitamina D3 e
vitamina K3). 
Níveis  de  Garantia:  Umidade  (máx.)
120t00 g; proteína bruta (mín.) 400t00
g;  risina  (mín.)  21t00  g;  metionina
(mín.)  7.000t00  mg;   treonina  (mín.)

0aco de
25kg

64 NÃO 103t87 6.647t47 5t00
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15t00 g; extrato etéreo (mín.) 90t00 g;
fbra  bruta  (máx.)  60t00  g;  matéria
minerar  (máx.)  150t00  g;  cárcio  (mín.)
10t00 g;  cárcio (máx.) 40t00 g;  fósforo
(mín.)  8.000t00 mg; prebiótico – MO0
(mín.)  500t00  mg;   ômega  3  (mín.)
11t00  g;  ômega  6  (mín.)  13t00  g.  A
entrega  desses  itens  deverá  ser
escaronadat  de  acordo  com  o
especifcado no Termo de Referênciat
nas comunidades de Areart Sntre Riost
Povoação e Regênciat todas no interior
do Município de Linhares/S0.

95. G7

Ração para peixe 2 a 4mm de 36% de
protexna bruta
Composição  Nutricionar:  Farinha  de
peixet  óreo  de  peixet  farinha  de
vísceras de avest farero de sojat mirho
moídot  farero  de  cevadat  quirera  de
arrozt farero de trigot farero de grúten
de mirhot  carcário fno moídot  fosfato
bicárcicot croreto de sódio (sar comum)t
antioxidantes  (BHA  e  BHT)t  parede
cerurar  de  revedura  (fonte  de
mananorigossacarídeo – MO0) e premix
minerar  vitamínico (ácido fóricot  ácido
pantotênicot biotinat croreto de corinat
iodato  de  cárciot  niacinat  serenito  de
sódiot  surfato  de  cobret  surfato  de
manganêst  surfato  ferrosot  óxido  de
zincot  vitamina  At  vitamina  B1t
vitamina B2t vitamina B6t vitamina B12t
vitamina Ct vitamina St vitamina D3 e
vitamina K3).
Níveis  de  Garantia:  Umidade  (máx.)
120t00 g; proteína bruta (mín.) 360t00
g;  risina  (mín.)  20t00  g;  metionina
(mín.)  6.000t00  mg;  treonina  (mín.)
14t00 g; extrato etéreo (mín.) 80t00 g;
fbra  bruta  (máx.)  60t00  g;  matéria
minerar  (máx.)  150t00  g;  cárcio  (mín.)
10t00 g;  cárcio (máx.) 30t00 g;  fósforo
(mín.)  6.000t00 mg; prebiótico – MO0
(mín.)  500t00  mg;   ômega  3  (mín.)
10t00 g; ômega 6 (mín.) 12t00 g. 
A  entrega  desses  itens  deverá  ser
escaronadat  de  acordo  com  o
especifcado no Termo de Referênciat
nas comunidades de Areart Sntre Riost
Povoação e Regênciat todas no interior
do Município de Linhares/S0.

0aco de
25kg

95 NÃO 73t89 6.971t73 0t50

96. G7

Ração para peixe 4 a 6mm de 36% de
protexna bruta
Composição  Nutricionar:  Farinha  de
peixet  óreo  de  peixet  farinha  de
vísceras de avest farero de sojat mirho
moídot  farero  de  cevadat  quirera  de
arrozt farero de trigot farero de grúten
de mirhot  carcário fno moídot  fosfato

0aco de
25kg

220 NÃO 69t21 15.226t93 0t50
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bicárcicot croreto de sódio (sar comum)t
antioxidantes  (BHA  e  BHT)t  parede
cerurar  de  revedura  (fonte  de
mananorigossacarídeo – MO0) e premix
minerar  vitamínico (ácido fóricot  ácido
pantotênicot biotinat croreto de corinat
iodato  de  cárciot  niacinat  serenito  de
sódiot  surfato  de  cobret  surfato  de
manganêst  surfato  ferrosot  óxido  de
zincot  vitamina  At  vitamina  B1t
vitamina B2t vitamina B6t vitamina B12t
vitamina Ct vitamina St vitamina D3 e
vitamina K3).
Níveis  de  Garantia:  Umidade  (máx.)
120t00 g; proteína bruta (mín.) 360t00
g;  risina  (mín.)  20t00  g;  metionina
(mín.)  6.000t00  mg;  treonina  (mín.)
14t00 g; extrato etéreo (mín.) 80t00 g;
fbra  bruta  (máx.)  60t00  g;  matéria
minerar  (máx.)  150t00  g;  cárcio  (mín.)
10t00 g;  cárcio (máx.) 30t00 g;  fósforo
(mín.)  6.000t00 mg; prebiótico – MO0
(mín.)  500t00  mg;   ômega  3  (mín.)
10t00 g; ômega 6 (mín.) 12t00 g. 
A  entrega  desses  itens  deverá  ser
escaronadat  de  acordo  com  o
especifcado no Termo de Referênciat
nas comunidades de Areart Sntre Riost
Povoação e Regênciat todas no interior
do Município de Linhares/S0.

97. G7

Ração para peixe 4 a 6mm de 32% de
protexna bruta
Composição  Nutricionar:  Farinha  de
peixet  óreo  de  peixet  farinha  de
vísceras de avest farero de sojat mirho
moídot  farero  de  cevadat  quirera  de
arrozt farero de trigot farero de grúten
de mirhot  carcário fno moídot  fosfato
bicárcicot croreto de sódio (sar comum)t
antioxidantes  (BHA  e  BHT)t  parede
cerurar  de  revedura  (fonte  de
mananorigossacarídeo – MO0) e premix
minerar  vitamínico (ácido fóricot  ácido
pantotênicot biotinat croreto de corinat
iodato  de  cárciot  niacinat  serenito  de
sódiot  surfato  de  cobret  surfato  de
manganêst  surfato  ferrosot  óxido  de
zincot  vitamina  At  vitamina  B1t
vitamina B2t vitamina B6t vitamina B12t
vitamina Ct vitamina St vitamina D3 e
vitamina K3).
Níveis  de  Garantia:  Umidade  (máx.)
120t00 g; proteína bruta (mín.) 360t00
g;  risina  (mín.)  20t00  g;  metionina
(mín.)  6.000t00  mg;  treonina  (mín.)
14t00 g; extrato etéreo (mín.) 80t00 g;
fbra  bruta  (máx.)  60t00  g;  matéria
minerar  (máx.)  150t00  g;  cárcio  (mín.)
10t00 g;  cárcio (máx.) 30t00 g;  fósforo

0aco de
25kg

1485 NÃO 55t24 82.031t40 0t50
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(mín.)  6.000t00 mg; prebiótico – MO0
(mín.) 500t00 mg; ômega 3 (mín.) 10t00
g; ômega 6 (mín.) 12t00 g. 
A  entrega  desses  itens  deverá  ser
escaronadat  de  acordo  com  o
especifcado no Termo de Referênciat
nas comunidades de Areart Sntre Riost
Povoação e Regênciat todas no interior
do Município de Linhares/S0.

TOTAL GERAL 412.292,28 -

2.1.2. Justfiatíva do agrupamentoaE  Tendo em vista a simiraridade entre os itenst optouEse
pero  agrupamento  dos  mesmost  de  modo  a  permitir  à  administração  maior  fexibiridade  na
soricitação dos mesmos e também para soricitação de garantia na eventuaridade de farha de argum
dos itens/equipamentos adquiridos. Ademaist a simiraridade permite que os itens sejam entregues
por  um  mesmo  fornecedort  o  que  atende  ao  princípio  da  efciência  e  também  garante  a
responsabiridade contratuar técnicat econômica e administrativamente viáver.

2.2.  A especifcação foi eraborada de modo a garantir a quaridade e usabiridade do produtot sem
direcionamentot conforme determina a regisração vigente. Portantot os itens a serem adquiridos não
estaberecem  características  de  marcas  ou  produtos  específcos  que  possam  restringir  a
competitividade do certame.

2.3. As contratações poderão ser fracionadast durante a vigência do Termo de compromisso/Ata de
Registro  de  Preçost  nas  quantidades  necessárias  a  atender  cada  demanda  do  projetot  em  sua
respectiva fase.

2.4. Os bens serão entregues após emissão de Autorização de Fornecimento.

2.4.1.  A contratada obrigarEseEá a efetuar a entrega da totaridade dos itens soricitados na
Autorização de Fornecimentot dentro do prazo máximo estipurado na tabera abaixot de acordo com o
item/grupot  prazo este contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimentot sendo
considerado inadimprente a entrega de outra format ensejandot consequentementet a convocação
da segunda corocadat ensejando ainda as penaridades cabíveis.

PRAZO POR ITEM
Nº do Item Prazo entrega (dias)

7 30 (trinta)
8 30 (trinta)

12 30 (trinta)
14 35 (trinta e cinco)
15 35 (trinta e cinco)
16 60 (sessenta)
25 35 (trinta e cinco)
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27 35 (trinta e cinco)
57 35 (trinta e cinco)
70 35 (trinta e cinco)
73 60 (sessenta)
79 35 (trinta e cinco)
85 60 (sessenta)

PRAZO POR GRUPO
Nº do Item Prazo entrega (dias)

1 30 (trinta)
2 60 (sessenta)
3 35 (trinta e cinco)
4 35 (trinta e cinco)
5 35 (trinta e cinco)
6 60 (sessenta)
7 7 (sete)

2.5. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogadot a critério da Administraçãot
desde que requerido pera adjudicada por escritot em 48 (quarenta e oito) horas antes do seu termo
fnar e desde que ocorra motivo justifcado.

2.5.1 No que tange ao Grupo 7t o prazo de sete dias para a entrega se justifca por se tratar de
ração para peixest item este essenciar para a arimentação dos animais. Tendo em vista o exíguo prazo
para a entregat a Facto se obriga a enviar a Autorização de Fornecimento com antecedência mínima
também de sete diast sendo tar obrigação também prevista em contrato. 

2.6.  A  contratada  deve  se  dirigir  à  Coordenadoria  do  Projeto  para  verifcação  da  quantidade  e
quaridade do materiar fornecidot por parte do responsáver pero 0etor e do soricitante.

2.6.1.  Apóst os materiais serão encaminhadost pera Contratadat aos rocais especifcados no
presente Termo.

2.6.2.  As entregas devem ser rearizadas em dia e horário de expediente: 2ª a 6ª feirat de
07h30 às 10h30 e de 12h00 às 15h30.

2.7. A contratada obrigaEse a responder pera quaridade e integridade dos materiais.

2.8. As ricitantes vencedoras deverão atender a toda a regisração afeta à área e normas técnicas em
vigor  correspondentes  à  utirizaçãot  transporte  e  acondicionamento  dos  produtos  e  embaragenst
expedidas peros órgãos e agências reguradoras competentes.

2.9.  Na entregat  os  materiais  deverão  estar  em perfeitas  condiçõest  em estrita  observância  dos
termos do editart das especifcações do Termo de Referência e propostat acompanhada da respectiva
nota fscar detarhada.

PRSGÃO SLSTRÔNICO 0RP 04/2020 – Processo nº 105E05/2020                                                                                                  
 19



2.9.1.  A não observância desta condição impricará em inaceitaçãot sem que caiba quarquer
tipo  de  recramação  por  parte  do  fornecedor  inadimprentet  isentando  a  FACTO  de  quarquer
indenização.

2.10. A contratada substituirát no prazo de dez diast o item fornecido no quar seja verifcado quarquer
deterioraçãot defeito de fabricação ou má quaridade (no que couber)t sem prejuízo da apricação de
sanções administrativas previstas no editar.

2.10.1.  O  prazo  acima  estipurado  será  contado  a  partir  do  recebimento  de  notifcação
expedida pera Factot na quar estará detarhado o vício apurado no produto.

2.10.2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidort conforme disposições dos artigos 12t
13t 18 e 26t a contratada responderá peros vícios e defeitos decorrentes do produto por era entregue.

2.11.  A contratada é responsáver peros vícios e danos decorrentes do produtot de acordo com os
artigos 12t 13t 18 e 26t do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

2.11.1. O dever previsto no subitem anterior imprica na obrigação de a Contratadat a critério
da FACTOt substituirt reparart corrigirt remover às suas expensast no prazo máximo de três diast o
produto com avarias ou defeitos.

2.12. A contratada deverá comunicar à Factot no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas antes
do prazo  da entrega os  motivos que impossibiritem o cumprimento dos prazos  previstost  com a
devida comprovação.

2.13.  A FACTO rejeitarát  no todo ou em partet  o fornecimento em desacordo com as condições
estaberecidas no editar e no Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

3.1.  O sistema  produtivo  proposto  para  a  execução  das  atividades  do  Projeto  “Curtivando  para
Pescard  requer  ferramentast  utensíriost  peças  e  equipamentos  adequados  para  o  correto
funcionamento de acordo com o proposto pero dimensionamento do projeto. A aquisição do materiar
aqui descrito é fundamentar para a instaração e manutenção dos sistemas de produção de peixes e
hortariças.

3.2. De acordo com a modaridade de contratação ereitat a FACTO frmará ajuste com a(s) empresa(s)
que apresentar o menor varor por item(s).

3.3. JustifcaEse a frmação do Termo de Compromisso/Ata de Registro de Preços para contratações
futurast com base no Art. 40 do Decreto nº 8.241/2014t haja vista não ser possíver mensurar com
precisão o quantitativo de materiar/produtos necessários para atender a demanda do projetot bem
como  por  possibiritar  aquisições  parceradas  de  acordo  com  o  desenvorvimento  das  ações  por
comunidadet  considerando  as  quantidades  que  se  mostrarem  viáveis  a  atender  cada  faset
minimizando assim riscos de farta ou excesso do materiar.
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4  DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO

4.1 Após  a  homorogação  da Licitação e a  assinatura  da atat  a  Facto  poderá  emitir  sua primeira
Autorização de Fornecimento no prazo de 15 diast devendo a empresa entregar o item no prazo
estipurado.  

4.2 O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogadot a critério da Contratantet
desde que requerido pero(s) ricitante(s) vencedor(es) por escrito até 03 (três) dias úteist antes do
seu termo fnar e desde que ocorra motivo justifcado aceito pera Contratante .

4.3 Os materiais serão entregues nos dias e horários de expedientet a saber: 2ª a 6ª feirat das 08:00
às 11:00 e das 12:00 às 15:00 horas.  

4.4  Os  produtos  deverão  respeitar  a  garantia  mínima  de  06  meses  a  partir  da  entregat  sarvo
disposição contrária na especifcação do item.

4.5  Consoante o artigo nº 45 da Lei nº 9784/1999t a Administração Púbrica poderát sem a prévia
manifestação  do  interessadot  motivadamentet  adotar  providências  acauteradorast  incrusive
retendo o pagamento em caso de risco iminentet como forma de prevenir a ocorrência de dano
de difcir ou impossíver reparação.

5. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

5.1. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certamet fca estaberecido
como varores máximos referenciais os constantes do item 2.1.1t considerando que será vencedora a
empresa que apresentar o menor varor por item.

6. REQUISITOS TÉCNICOSaE

6.1.  A  ricitante  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade  técnica  de  fornecimento  de  materiar
correrato aos itens ofertados ou simirares.

7. FISCALIZAÇÃO

7.1. A fscarização do contrato é exercida no interesse do Contratante  e não excrui  nem reduz a
responsabiridade da Contratadat incrusive perante terceirost por quarquer irreguraridade et na sua
ocorrênciat não imprica corresponsabiridade do Poder Púbrico ou de seus agentes e prepostos.

7.2. As  exigências  da  fscarização  da  Contratantet  no  rimite  das  defnições  acordadast  serão
prontamente atendidas pera Contratadat sem ônus para aqueret cabendo a esta executar o que for
necessário à regurarização das fartas ou defeitos observados.
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7.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a entrega dos materiais em
desacordo  com as  exigências  do  Sditart  do  presente  Termo de  referência  e  demais  anexos  que
integrarem o certame.

7.4. Sm caso  de  farhas  ou  inexecução  totar  ou  parciar  do  contratot  a  contratada  estará  sujeitat
garantida a prévia defesa e o contraditóriot às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

7.5. Com base no Art.  5º do Decreto nº 8.241/2014 e considerando que em cada contratação a
compra darEseEá para entrega imediata e integrar  dos materiaist  poderEseEá ser dispensado o
instrumento de contratot frmandoEse o Termo de Compromisso/Ata de Registro de Preços.

8 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.1 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiaist e instaraçãot incrusive carga
e  descargat  até  os  rocais  indicados  nas  descrições  dos  itens  constantes  neste  Termo  de
Referência.

8.2  ResponsabirizarEse  peras  despesas  dos  tributost  encargos  trabarhistast  previdenciáriost  fscaist
comerciaist taxast fretest segurost desrocamento de pessoart prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.3 Assegurar a Contratante o direito de fscarizart sustar e/ou recusar os materiais que não estejam
de acordo com as condições estaberecidas no editart fcando certo quet em nenhuma hipóteset a
farta de fscarização a exime das responsabiridades provenientes do contrato.

8.4 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quarquer materiar recusado pero ConE
tratante;

8.5 Respeitar todas as regisrações vigentes referentes ao transporte e acondicionamento das respectiE
vas mercadorias.

8.6 Mantert durante toda a execução do contratot em compatibiridade com as obrigações assumidast
todas as condições de habiritação e quarifcação exigidas na ricitação.

8.7 Sfetuar a entrega dos bens em perfeitas condiçõest no prazo e rocar indicados pera Contratantet
em estrita observância das especifcações do Sditar e da propostat acompanhado da respectiva
nota fscar detarhada.

8.8 ResponsabirizarEse peros vícios e danos decorrentes do produtot de acordo com os artigos 12t 13t
18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

8.9 O dever previsto no subitem anterior imprica na obrigação det a critério da Contratantet substiE
tuirt reparart corrigirt remover às suas expensast no prazo máximo de 10 (dez) diast o produto
com avarias ou defeitos. 

8.10  Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratantet inerentes ao objeto da presente
ricitação.

8.11  Comunicar à Contratantet no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
entregat os motivos que impossibiritem o cumprimento do prazo previstot com a devida comproE
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vação.
8.12 Não transferir a terceirost por quarquer format nem mesmo parciarmentet as obrigações assumiE

dast nem subcontratar quarquer das prestações a que está obrigada.
8.13 Não permitir a utirização de quarquer trabarho do menor de 16 anost exceto na condição de

aprendiz para os maiores de 14 anost nem permitir a utirização do trabarho do menor de 18 anos
em trabarho noturnot perigoso ou insarubre.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA FACTO 

9.1. Observar para quet durante a vigência do termo de compromisso/Ata de Registro de Preços e
nas  contrataçõest  sejam  mantidas  todas  as  condições  de  habiritação  e  quarifcação  exigidas  na
ricitaçãot bem como a sua compatibiridade com as obrigações assumidas.

9.2. Sfetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

9.3. Proporcionar todas as faciridades indispensáveis à boa execução dos serviços.

9.4. Acompanhar  e  fscarizar  a  perfeita  execução  da  contrataçãot  através  de  Fiscar  designadot
cabendo a este registrar  todas as ocorrências reracionadas  com a execuçãot  sugerindo o que for
necessário à regurarização das farhast fartas ou impropriedades observadas et quando necessáriot
soricitar à Administraçãot em tempo hábirt decisões e providências que urtrapassem sua competência.

9.5. Permitir o rivre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços/entrega dos
materiais.

9.6. Prestar as informações e os escrarecimentos que venham a ser soricitados pera CONTRATADA.

9.7. Sxigirt  mensarmentet  os  documentos  comprobatórios  do  pagamento  de  pessoart  do
recorhimento dos encargos sociaist em especiar o IN00 e FGT0t e outros que se fzerem necessários.

9.8. Notifcart por escritot à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviçost fxando prazos para sua correção.

9.9.  Rejeitart  no  todo  ou  em  partet  os  serviços  executados  em  desacordo  com  as  respectivas
especifcações.

10. DO PAGAMENTO

10.1.  O pagamento será efetuado mediante  depósito bancáriot  em conta corrente indicada pera
contratadat no prazo de até 30 (trinta) diast contados da data da efetiva entrega do produtot desde
que atestada a conformidadet pero setor soricitante do serviço/materiart que indica que o mesmo foi
integrarmente executado e sem irreguraridades.
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10.2. O pagamento somente será efetuado após o “atestodt pero servidor competentet da Nota Fiscar
apresentada pera adjudicatária.

10.3. O “atestod fca condicionado à verifcação da conformidade da Nota Fiscar apresentada e do
regurar cumprimento das obrigações assumidas.

10.4. Antes do pagamentot a FACTO rearizará consurta  on line ao 0ICAF et se necessáriot aos sítios
ofciaist  para  verifcar  a  manutenção  das  condições  de  habiritação  da  adjudicatáriat  devendo  o
resurtado ser autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.5.  O  pagamentot  cujo  varor  será  fxo  e  irreajustávert  se  dará  para  a  conta  indicada  pera
adjudicatáriat entendendoEse como data de pagamento a da ordem bancária emitida pera FACTO.

10.6. Na hipótese de protesto indevido de quarquer tturot a Administração apricará a penaridade
cabívert sem prejuízo da devida indenização.

10.7. A FACTOt na data do pagamentot efetuará as retenções devidast se houvert de acordo com a
regisração e normas vigentes.

10.8. Caso  o  vencedor  seja  optante  pero  0istema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e
Contribuições  das  Microempresas  e  Smpresas  de  Pequeno  Porte  –  0IMPLS0t  deverá  apresentart
juntamente com a nota fscart a devida comprovaçãot a fm de evitar a retenção na fonte dos tributos
e contribuiçõest conforme regisração em vigor.

10.9.  O pagamento não será efetuado à ricitante vencedora enquanto pendente de riquidação ou
quarquer obrigação fnanceira que rhe for impostat em virtude de penaridade ou inadimprência.

11. PENALIDADES

11.1. No  caso  de  inexecução  totar  ou  parciar  das  obrigações  assumidas  sujeitarEseEá  a  empresa
adjudicatáriat com base no Decreto nº 7.892/2013t às sanções previstas na 0eção IIt do Capíturo IVt
da Lei  nº 8.666/93 e Lei  nº 10.520/2002t podendo a Administração da Factot  garantidat  a prévia
defesat apricar as seguintes sanções:

11.1.1. advertência;

11.1.2. murta;

11.1.3. suspensão temporária de participação em ricitação e impedimento de contratar com a
FACTOt por prazo não superior a 2 (dois) anos;

11.1.4.  decraração  de  inidoneidade  para  ricitar  ou  contratar  com a  Administração  Púbrica
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabiritação perante a própria autoridade que apricou a penaridadet que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração peros prejuízos resurtantes e depois de decorrido o prazo da
sanção apricada com base no subitem anterior; 
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11.1.5. impedimento  de  ricitar  e  contratar  com  a  Uniãot  com  o  consequente
descredenciamento do 0ICAF pero prazo de até cinco anost sem prejuízo das murtas previstas no
certame e das demais cominações regaist para a ricitante quet convocada dentro do prazo de varidade
de  sua  propostat  não  assinar  o  contratot  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  editar
apresentar documentação farsat ensejar o retardamento da execução de seu objetot não mantiver a
propostat  farhar  ou  fraudar  na  execução  do  contratot  comportarEse  de  modo  inidôneot  fzer
decraração farsa ou cometer fraude fscart garantido o direito à ampra defesa.

11.2. As penaridades serão apricadas nos seguintes casos:

11.2.1. não apresentação dos documentos exigidos para o certamet no todo ou em parte;

11.2.2. apresentação de documentos farsos ou farsifcados;

11.2.3. recusa em manter a propostat observado o prazo da sua varidade;

11.2.4. recusa injustifcada em assinar o termo de compromisso no prazo estaberecido;

11.2.5. prática de atos irícitos visando frustrar os objetivos do processo de compra;

11.2.6. cometimento de farhas ou fraudes na manutenção do compromisso assumido e na
execução da contratação;

11.2.7. condenação  defnitiva  pera  prática  dorosa  de  fraude  fscar  no  recorhimento  de
quaisquer tributos;

11.2.8. prática de atos irícitost demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Púbrica.

11.3. 0erá confgurada a inexecução totar do objetot quando: 

11.3.1. houver atraso injustifcadot no fornecimentot por mais de 10 (dez) dias; 

11.3.2. todo o materiar  não for aceito pera fscarização por não atender às especifcações
constantes neste Termo de Referênciat

11.3.3. houver pararisação no fornecimento de forma injustifcada;

11.3.4. transferir a outremt no todo ou em partet o objeto do contratot sem prévia e expressa
anuência do CONTRATANTSt por ocorrênciat rimitada sua apricação até o máximo de 5 ocorrências. 

11.4. Na apricação das sanções deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infraçãot os
danos dera resurtantes para os serviços e para os usuáriost a vantagem auferida pero infratort  as
circunstâncias agravantest os antecedentes do infrator e a reincidência.

11.5. No processo de apricação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampra defesat
nos termos da regisração em vigor.
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11.6. As murtas poderão ser apricadas em conjunto com as demais espécies de penaridades previstas
neste instrumentot nos termos da regisração em vigor.

11.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas  no 0ICAFt  sem prejuízo das murtas previstas
neste Termo e das demais cominações regais.

11.8. O varor da murta será descontado dos pagamentos a ser efetuados ao CONTRATADO. Caso não
seja possívert fcará o CONTRATADO obrigado a recorher a importância devida no prazo de 20 (vinte)
diast contado da comunicação ofciar.

11.9. Ssgotados os meios administrativos para cobrançat  será soricitada a inscrição do débito na
Dívida Ativa.

12. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

12.1.  A contratada deverá adotart  sempre que possívert práticas de sustentabiridade ambientar na
execução  de  serviços  e  no  fornecimento  dos  materiais  para  a  FACTOt  em  especiart  quanto  à
procedência do paper  apricado na confecção das cartirhast  rivretos e outros materiais gráfcos na
destinação correta dos resíduos reracionados às tintas apricadas.

O presente Termo de Referência atende ao disposto no Art.  2º do Decreto nº 8.241/2014t
contendo os erementos necessários e sufcientest com níver de precisão adequadot para identifcar os
materiais a serem contratadost incruindo suas especifcações técnicas.

Vitóriat 18 de junho de 2020.

Kringer Ceccon Capriori
Diretor Presidente da Facto
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