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EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO nº 001/2021 

 

 

O NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - NUTEP, de direito 

privado, situado na Rua Coronel Nunes de Melo, S/N, Parangabussu, Fortaleza-CE  CEP: 60430-

270, inscrito no CNPJ sob o número 23.706.419/0001-69 torna público, a quem possa interessar que 

fará realizar a TOMADA DE PREÇO, pelo critério MENOR PREÇO GLOBAL, no âmbito do 

Termo de Fomento n. 906957 de 2020, celebrado com da SECRETARIA NACIONAL DA 

JUVENTUDE DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

(SNJ-MMFDH), com fundamento no disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; no Decreto 

nº 8.726, de 27 de abril de 2016; Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; na Lei n. 13.898, 

de 11 de Novembro de 2020 (LDO/2019); e sujeitando-se, no que couber, ao Decreto nº 93.872, de 

23 de dezembro de 1986. 

A presente Cotação Prévia de Preço será regida prioritariamente pela Portaria Interministerial n° 

424 de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, bem como pela Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, e pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, no que couber, e ficará disponível pelo prazo 

de 10 (dez) dias, ou seja, no caso dessa cotação de 23/08/2021 a 01/09/2021. 

Todas as despesas decorrentes da contratação que trata esta Cotação Prévia de Preço estão 

asseguradas pelo TERMO DE FOMENTO Nº 906957 DE 2020, celebrado entre a SECRETARIA 

NACIONAL DA JUVENTUDE DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS (SNJ-MMFDH), com valor global de R$ 997.857,87 (novecentos e 

noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos). 

 

1. OBJETIVO 

1.1 Viabilizar a execução dos objetivos estabelecidos no Programa Horizontes, instituído pela 

Portaria 2.558 de 6 de outubro de 2020, destinado, especificamente, aos jovens entre 18 (dezoito) e 

29 (vinte e nove) anos, com deficiência, que por sua vez tem por objeto  "Promover a qualificação 

profissional e inclusão de 100 jovens com Transtorno do Espectro Autista - TEA, com idade entre 

18 e 29 anos, matriculados ou egressos da rede pública de ensino, no mercado de trabalho do 

município de Fortaleza- CE.", em conformidade com a descrição e as condições previstas no anexo 

V (especificações técnicas), parte integrante desta cotação. 
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2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente contratação visa cumprir a meta e etapas, conforme consta no plano de trabalho, que 

acompanha o TERMO DE FOMENTO Nº 906957 DE 2020, celebrado entre a Secretaria 

Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNJ-

MMFDH) e o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce – NUTEP. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá participar deste edital, empresas legalmente estabelecidas no País, que atendam às 

disposições da presente Cotação e que contemplem em seu objetivo social atividades que permitam 

o desenvolvimento dos diversos itens do objeto desta Cotação Prévia. 

3.2. É vedada a participação de empresas: 

a) Na forma de consórcio de empresas; 

b) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

c) Sob processo de concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial; 

d) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos seus 

órgãos descentralizados. 

 

4. DAS INFORMAÇÕES 

4.1. Esclarecimentos relativos ao presente edital e às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestadas através do e-mail 

nutepteatrabalho@gmail.com. 

4.2. Será inabilitado o licitante que não apresentar no Envelope II a declaração formal (anexo II) 

assinada pelo seu representante, de que tem pleno conhecimento das condições e teor deste edital. 

4.3. No caso de Inabilitação do primeiro classificado, serão avaliados pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO os documentos do participante subsequente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este 

Edital. 

4.4. O presente Edital e seus Anexos encontram-se à disposição, para consulta de qualquer 

interessado, no Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce – NUTEP no endereço situado na Rua 

Coronel Nunes de Melo, S/N, Parangabussu, Fortaleza-CE, CEP: 60430-270, durante o período de 

publicação, de segunda à sexta-feira de 8:00h às 17:30h ou solicitar por e-mail 

nutepteatrabalho@gmail.com. 

4.5. Os interessados não terão direito à indenização em decorrência da revogação/anulação do 

procedimento de cotação prévia de preço. 

4.6. O NUTEP reserva-se no direito de não contratar nenhuma da (s) empresa (s) que apresentar 

proposta, cuja condição não seja do seu interesse. 
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5. DA ENTREGA DA PROPOSTA COMERCIAL 

5.1. A proposta comercial deverá ser entregue em papel timbrado da empresa, não poderá ter 

emendas, rasuras ou entrelinhas, estar datada, conter nome ou razão social, endereço completo, 

telefone e e-mail, ainda ser apresentada assinada pelo representante legal da empresa devidamente 

identificado. Todos os valores da proposta deverão estar expressos em moeda nacional corrente e 

com validade por sessenta (60) dias. 

5.2. As propostas deverão acompanhar as especificações que apresentem os itens cotados. 

5.3. A proposta comercial deverá ser entregue até as 16h e 59 min do dia 01 de Setembro de 2021, 

no endereço Rua Coronel Nunes de Melo, S/N, Parangabussu, Fortaleza-CE, CEP: 60430-270, 

A/C da Comissão de Cotação de Preço. 

5.4. No envelope “A - PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL” deverá constar as seguintes 

indicações no seu anverso: 

 

ENVELOPE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O referido envelope deverá conter: 

A) Descrição do objeto; preço unitário e total de cada item estipulados em moeda nacional; prazo 

de garantia igual ou superior ao previsto nas Especificações Técnicas (Anexo IV). 

B) Prospectos e/ou manuais descritivos dos equipamentos com suas características técnicas, 

funcionais e fotos, se for o caso. 

 

5.5. No envelope “B - DOCUMENTOS SOLICITADOS” deverá constar as seguintes indicações 

no seu anverso: 

 

ENVELOPE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O referido envelope deverá conter: 

 

A) PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº. 001/2021 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

CNPJ Nº 

E-MAIL: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº. 001/2021 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA INTERESSADA 

CNPJ Nº 
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I) Para as empresas em geral: último ato constitutivo consolidado (estatuto ou contrato social), 

com o devido registro no órgão competente (Junta Comercial); 

II) Para as sociedades por ações: prova da eleição dos administradores ou diretoria em exercício; 

III) Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de autorização e 

ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

IV) Procuração com o fim específico para representação em licitação.  

V) Declaração relativa ao trabalho do empregado menor (Anexo I). 

VI) Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital (Anexo II). 

VII) Declaração de idoneidade (Anexo III). 

      

C) PARA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

II) Cadastro nacional de empresas punidas - CNEP (Portal da Transparência); 

III) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS (Portal da Transparência). 

 

D) PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL: 

I) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União; 

III) Certidão Negativa de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual; 

IV) Certidão Negativa de Débitos Tributários com a Fazenda Municipal; 

V) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 

 

A Comissão de Cotação de Preço se reserva ao direito de solicitar os documentos originais para 

conferência. 

Havendo algum documento impugnado pela Comissão de Cotação de Preço, ou omisso, esta 

comunicará o fato ao interessado, através de telefone ou e-mail indicado no envelope “A”, que 

deverá providenciar sua substituição até 48 (quarenta e oito) horas, por sua conta e risco, sob 

pena de preclusão de sua participação no certame, a critério da Comissão de Cotação de Preço. 

Todos os documentos deverão ser entregues conforme informado no item 5.3. 

 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. A Comissão de Cotação de Preço providenciará, em tempo hábil, a análise das propostas 

técnico-comerciais e, se for o caso, solicitará a amostra dos materiais e/ou detalhamento de 

alguns de seus componentes, que deverão ser entregues e instalados no prazo de 03 (três) dias 

úteis após a solicitação por e-mail ou fax. 

6.2. Será escolhida a proposta que apresentar condições equivalentes de prazo de entrega, suporte 

de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificação de desempenho e preço. 

(Lei 8666/93 – Art. 3º § 2º). 

6.3. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita obedecendo-se a 

seguinte ordem de critérios de desempate: 

I. Artigo 44 Lei complementar 123/2016; 

I. Padronização dos materiais homologados pelo NUTEP;  

II. Por proximidade de cidade entre licitante e NUTEP; 

III. Por sorteio. 

6.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Cotação Prévia de 

Preço, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais interessadas. 
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6.5. Nas propostas, será verificado se o valor unitário dos serviços e materiais se excedeu o valor 

previsto no Plano de Trabalho e, se for esse o caso, a Comissão de Cotação de Preço solicitará à 

licitante vencedora a concessão de descontos para o fim de adequar a proposta ao valor do bem 

previsto no Plano de Trabalho, sem o que a Comissão de Cotação de Preço não poderá lhe 

adjudicar o bem e, nesse caso, poderá selecionar outra proposta quanto aos itens não adjudicados. 

6.6. Será considerado o Laudo da Equipe Técnica integrante da Comissão de Cotação de Preço, 

que avaliará o desempenho de serviços e materiais similares em uso na Instituição, apontando as 

suas eventuais deficiências. 

6.7. Será observado o princípio da padronização, visando à compatibilidade de especificação 

técnica e de desempenho com os serviços e materiais em uso na Instituição. 

6.8. O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via e-mail. 

6.9. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no Item 4 (Entrega da Proposta) desta cotação; 

b) Apresentar descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

c) Oferecer vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuras ou, ainda, 

que contrariem, no todo ou em parte, a presente Cotação Prévia de Preço. 

6.10. Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência 

do resultado, sob pena de preclusão. 

 

7. PRAZO PARA FORNECIMENTO 

7.1. O prazo estimado para fornecimento dos serviços ou materiais licitados é de 60 (sessenta) 

dias, contados da formalização do pedido 

7.2. Eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, que venha prejudicar a entrega no prazo, 

deverá ser informada pela Licitante Contratada para conhecimento da Contratante, visando 

compensação e aditamento de prazo sem penalização. 

7.3. Aplicam-se, ainda, as hipóteses previstas no parágrafo 1.º, incisos I ao VI, do artigo 57, da Lei 

Federal n.º 8.666/93 para eventual prorrogação de prazo e manutenção do equilíbrio econômico e 

financeiro do contrato, devendo, em quaisquer delas, ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela Presidência do Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce – NUTEP  para 

celebração do competente aditivo. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. A CONTRATADA receberá a importância pactuada quando do relato da adjudicação da 

proposta, cujo pagamento será realizado em única parcela no prazo de até 10 (dez) dias, contados 

dos respectivos recebimentos dos materiais ou equipamentos dentro das especificações técnicas e 

validação da contratante. 

8.2. Eventual rejeição dos materiais, por estarem fora das especificações técnicas exigidas ou outro 

fato desabonador, devidamente justificado, implicará na imediata suspensão do pagamento até que 

estes bens sejam adequados ao efetivamente proposto e contratado. 

8.3. O Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce - NUTEP não se responsabiliza por atrasos 

eventuais na liberação de valores ocorridos por culpa exclusiva da “Administração Pública” a qual a 

verba é vinculada (concedente), se aplicável. 
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9. DAS PENALIDADES 

 

9.1. Caso a Licitante adjudicatária não atenda os prazos fixados no contrato, garantida prévia e 

fundamentada justificativa, será considerada inadimplente e estará sujeita às seguintes 

cominações: 

a) Multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso; 

b) Responder judicialmente por perdas e danos ocasionados direta ou indiretamente o Núcleo de 

Tratamento e Estimulação Precoce e/ou terceiros, os quais serão apurados em competente 

processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato. 

9.2. Sem prejuízo das penalidades anteriormente previstas, a Comissão de Cotação de Preço 

poderá desclassificar qualquer proposta comercial, sem direito indenizatório ou de reembolso, 

caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a 

capacidade financeira, técnica ou jurídica da mesma. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

o ANEXO I - Declaração Relativa ao Trabalho do Empregado Menor. 

o ANEXO II - Declaração de Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital. 

o  A N E X O  I I I  -  Declaração de Idoneidade. 

o ANEXO IV - Especificações Técnicas Considerações Gerais. 

 

10.2. O Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce – NUTEP reserva a si o direito de revogar 

a presente Cotação Prévia por razões de seu interesse devidamente justificadas, ou anulá-la, no 

todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo de sua vigência, sem que 

isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

10.3. É facultada à Comissão de Cotação de Preço, em qualquer fase da cotação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, podendo inclusive 

rever seus atos. 

10.4. Esse edital observa os princípios do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, bem como 

outros benefícios previstos na legislação esparsa. 

10.5. Quaisquer informações, dúvidas ou esclarecimentos em relação a esta Cotação Prévia de 

Preço e seus Anexos, poderão ser obtidos mediante requerimento por escrito enviado para o e-

mail nutepteatrabalho@gmail.com, aos cuidados da COMISSÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO, 

até o 3º dia útil anterior ao prazo de envio das propostas comerciais, sendo que toda informação 

relevante prestada passará a integrar o processo de cotação prévia. 

10.6. As Atas da presente cotação serão disponibilizadas através de fotocópias ou cópias 

impressas aos representantes das Licitantes que as solicitarem. 

10.7. Na hipótese de não conclusão do processo de cotação prévia dentro do prazo de validade da 

proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal da Comissão de Cotação de 

Preço, revalidá-la, por mais sessenta (60) dias, sob pena de ser declarada desistente do certame a 

critério da Comissão de Cotação de Preço. 

10.8. As intimações/notificações poderão ser feitas através de e-mail ou correspondência 

registrada, nos endereços informados pelas Licitantes e passarão a integrar o processo. 

10.9. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta Cotação Prévia de Preço 

e seus Anexos, a empresa Licitante se subordinará ao foro da Justiça Estadual ou Federal, em 

razão da competência e/ou da matéria a ser discutida, existente na comarca de Fortaleza - CE, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

mailto:nutepteatrabalho@gmail.com
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados lavrou-se a presente Cotação Prévia de 

Preço na data abaixo indicada. 

 

 

 

Fortaleza/CE, 19 de Agosto de 2021. 

 

NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - NUTEP 
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ANEXO I 

(Modelo em papel timbrado da Licitante) 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DO EMPREGADO MENOR 

 

 

 

 

______________________________, inscrito no CNPJ sob nº ________________, por 

intermédio de seu representante legal senhor ____________________________, portador da 

RG________________________________, inscrito no CPF sob o nº 

____________________________, DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V da 

LEI nº 8666/93, acrescido pela LEI nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II 

 

 

(Modelo em papel timbrado da Licitante) 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

 

 

 

 

___________________________________inscrito no CNPJ nº__________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr._____________________________ portador(a) da 

carteira de Identidade nº _________________________ e do CPF nº 

__________________________________, DECLARA,  por seu representante legal infra-

assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo deste edital, ressalvado o direito recursal, 

bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 

integral das obrigações desta cotação prévia de preço nº 001/2021. 

 

 

 

 ________________________de________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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A N E X O  I I I  

(Modelo em papel timbrado da Licitante) 

 

D E C L A R A Ç Ã O  D E  I D O N E I D A D E  

 

 

 
 

Eu ________________, abaixo assinado (a), brasileiro (a), estado cível ______, nascido (a) em, 

___/___/___ na cidade de________ UF______, documento de identidade tipo_______, 

nº____________, SSP/____, emitido em ____/___/___, residente à Rua/Avenida._______, 

Nº_____, Bairro_____, na cidade de_____ UF_____, CPF nº____, DECLARO, sob as penas da 

Lei, para o fim específico de participação no processo de Cotação Prévia de Preço  do Núcleo de 

Tratamento e Estimulação Precoce – NUTEP , que possuo bons antecedentes e comprovada 

idoneidade moral, não figurando como parte em nenhum inquérito investigatório em esfera 

administrativa ou ação penal, tendo plena ciência de que, em caso de inexatidão das informações 

ora fornecidas ficarei sujeito (a) às sanções prescritas no Código Penal e às demais cominações 

legais aplicáveis. 

A presente declaração é feita, sob as penas da lei, como verdadeira. 

 

________________________de________________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 
 

Testemunha presentes: 

 

                    __________________________________________________ 

                                                             Assinatura 

Nome:________________________________________________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________ 
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ANEXO IV 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 

1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Toda a documentação técnica relativa aos bens fornecidos deverá estar disponível no momento da 

entrega dos produtos, devendo ser fornecida preferencialmente no idioma português ou, não sendo 

possível, deve ser obrigatoriamente no idioma inglês. 

 

2. GARANTIA 

Garantia total no deslocamento, com duração mínima de 72 (setenta e duas) horas, contados da data 

da qualificação e validação técnica dos materiais. 

Todos os materiais listados deverão ser novos, sendo vedado o fornecimento de materiais usados ou 

reutilizados. 

 

3. AMOSTRAS 

O critério da Contratante poderá ser solicitado às Contratadas a apresentação do bem ofertado para 

demonstração e opção técnica. 

 

4. ACEITE DEFINITIVO 

Após a verificação dos materiais entregues será emitido o documento de aceite definitivo atestando 

que os materiais foram entregues em conformidade com as especificações técnicas. 

 

 

5. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES: 

 

5.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

  DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
MÁSCARA TRIPLA PROTEÇÃO DESCARTÁVEL CAIXA 

COM 50 UNIDADES 

UNID 25 

02 PAPEL OFICIO A4 RESMA UNID 30 

03 PASTA AZ PRETA UNID 20 

04 PASTA SANFONADA POLIBRAS UNID 05 

05 BORRACHA CAIXA COM 24 UNIDADES  UNID 01 

06 PASTA SUSPENSA POLYCART UNID 15 

07 PERFURADOR 2 FUROS UNID 02 
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5.2 TESTES PSICOLÓGICOS 

08 CANETA CAIXA COM 50 UNIDADES UNID 02 

09 GRAMPEADOR UNID 03 

10 LÁPIS CAIXA COM 50 UNIDADES UNID 02 

 

  DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 KIT IHS – TESTE HABILIDADES SOCIAIS UNID 01 

02 
IHS – BLOCO DE CORREÇÃO FEM 18 A 

38 ANOS 

UNID 02 

03 
IHS – BLOCO DE CORREÇÃO MASC 18 A 

38 ANOS 

UNID 02 

04 IHS – BLOCO DE RESPOSTA  UNID 03 

05 IHS – CADERNO DE APLICAÇÃO UNID 03 

 

 

 

  DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 AIP – TESTE INTERESSES PESSOAIS MANUAL UNID 01 

02 AIP – TESTE INTERESSES PESSOAIS CRIVO  UNID 01 

03 AIP – BLOCO DE APLICAÇÃO UNID 05 

04 AIP – BLOCO DE EXERCÍCIO UNID 02 

05 AIP – BLOCO DE AVALIAÇÃO UNID 05 
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  DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 WASI (KIT) UNID 01 

02 WASI - PROTOCOLOS DE REGISTRO  UNID 140 

 

 

 

 

 

  DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 BARALHO DA ANSIEDADE UNID 02 

02 BARALHO DO MODELO COGNITIVO PARA ADULTOS UNID 02 

03 JOGO PENSAMENTOS PRÓSPEROS UNID 02 

04 BLOCO MURAL DAS CONQUISTAS UNID 02 

05 JOGO DO AUTO CONHECIMENTO (PONTOS FRACOS) UNID 02 

 

 

5.3 MATERIAIS TERAPEUTICOS 
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5.4 ALUGUEL DE SALA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

  DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 

SALA MOBILIADA COM BANHEIRO E DIVISÓRIAS 

PARA 3 AMBIENTES - RECEPÇÃO, ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL, TRABALHO ADMINISTRATIVO.  

*Mínimo requerido 

M² 

  

34 M² * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


