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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de transporte adequado da vacina. Conservação e manutenção da vacina nas condições ideais
específicas de cada imunobiológico nas caixas de trabalho dos vacinadores

17                   R$ 27.720,00 R$ 471.240,00 Aluguel Carro - Localiza

Tendas (montagem e manutenção) 34                  R$ 6.000,00 R$ 204.000,00 Registro de preço SESI - Tendas (R$6.000,00)

Serviços de gerenciamento e descarte dos resíduos produzidos; 60                  R$ 467,00 R$ 28.020,00 Contrato descarte de resíduo

01 caixa térmica polietileno com capacidade mínima de 26 litros para ser utilizada com estoque de
1.000 doses de vacina e que garanta manter a temperatura exigida para conservação da vacina

17                   R$ 449,90 R$ 7.648,30

01 caixa térmica de polietileno com capacidade mínima de 37 litros para armazenar bobinas de gelo
reutilizáveis para manutenção das caixas térmicas das mesas de trabalho de atendimento individual para 

administração da vacina
17                   R$ 449,90 R$ 7.648,30

05 caixas térmicas de polietileno com capacidade no mínima de 12 litros para constituição das mesas
de trabalho e atendimento individual para administração da vacina

85                  R$ 449,90 R$ 38.241,50

150 bobinas de gelo reutilizáveis 2.550            R$ 5,23 R$ 13.336,50 COTAÇÃO - BOBINAS DE GELO REUTILIZAVEIS

06 termômetros de cabo extensor 102                R$ 147,70 R$ 15.065,40 COTAÇÃO - TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR

10 equipamentos eletrônicos (tabletes ou computadores portáteis com acesso à internet para que se
possa realizar o registro e as informações das aplicações em tempo real e on-line das doses administradas no sistema 

vigente (SIPNI) ou outro que vier a ser instituído pelos órgãos competentes
170                R$ 1.873,00 R$ 318.410,00 Orçamento TABLET SAMSUNG (R$1.873,00)

2 pacotes de algodão (250 gramas) 2.040            R$ 22,76 R$ 46.430,40 COTAÇÃO - PACOTE DE ALGODÃO

1.100 seringas de 3 ml sem espaço morto, ou seringas de 1 ml dependendo da exigência do imunobiológico disponível 
no ponto de vacinação

1.100.000    R$ 0,50 R$ 550.000,00 COTAÇÃO - SERINGA 3 ML

1.100 agulhas conforme via de administração recomendada por tipo de imunobiológico; 1.100.000    R$ 0,13 R$ 143.000,00 NOTA AGULHA E COLETOR - Imunne (R$ 13,00 caixa com 100)

1.100curativo pós aplicação da vacina 1.100.000    R$ 0,04 R$ 44.000,00 NOTA FISCAL CURATIVO - imune (R$17,90 caixa com 500)

15 litros álcool 70 % 15.300          R$ 5,75 R$ 87.975,00 NOTA FISCAL ALCOOL - SESI (R$5,75 l)

10 caixas coletor descartável para perfuro cortante, de 13 litros 10.200          R$ 5,89 R$ 60.078,00 NOTA AGULHA E COLETOR - Imunne (R$ 117,000 pac. com 20 caixas)

1.100 cartões de Vacinação para registro e entrega ao munícipe vacinado 1.100.000    R$ 0,22 R$ 242.000,00 Registro de preço SESI - Grafica-Cartões (R$0,22 cada)

12 Mesas para suporte passiveis de limpeza e desinfecção 204               R$ 78,60 R$ 16.034,40 Orçamento MESAS e CADEIRAS

30 Cadeiras passiveis de limpeza e desinfecção 510                R$ 78,60 R$ 40.086,00 Orçamento MESAS e CADEIRAS

máscara, jaleco,  face shield, etc 360               R$ 45,13 R$ 16.246,80 REI DAS MANGUEIRAS, VIDA MATE. HOSPIT, LEMA FERRAMENTAS E EPIS

R$ 2.349.460,60

FONTE DE CONSULTA

NOTA CAIXA TÉRMICA 45L - Imune (R$449,90)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quant. Preço Unit Preço total

TOTAL GERAL



DESCRIÇÃO - RECURSOS HUMANOS Quant. Preço Unit Preço Total FONTE DE CONSULTA - DEMONSTRATIVO DE CUSTAS

1 Profissional Enfermeiro; 20                  R$ 27.830,00 R$ 556.600,00 CUSTO ENFERMEIRO 40h (R$5.566,00)

10 Profissionais Técnicos de Enfermagem; 170                R$ 17.568,20 R$ 2.986.594,00 CUSTO TECNICO ENFERMAGEM 40h (R$3.513,00)

5 Digitadores para triagem 85                  R$ 16.062,45 R$ 1.365.308,25 CUSTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40h (R$3.212,00)

2 Seguranças 34                  R$ 22.287,55 R$ 757.776,70 Prestação de contas - Segurança (R$4.450,00)

1 Auxiliar de limpeza 17                   R$ 20.099,63 R$ 341.693,77 Prestação de contas - Aux. de limpeza (R$4.000,00)

2 Colaboradores para organização e orientação da população; 34                  R$ 16.062,45 R$ 546.123,30 CUSTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40h (R$3.212,00)

R$ 6.554.096,02

R$ 2.349.460,60

R$ 6.554.096,02

R$ 1.076.443,38

R$ 9.980.000,00Total 

DESCRIÇÃO TOTAL DO SERVIÇOS

Sub-total (2) Serviços Recursos Humanos

Recursos Humanos - Sub-total (2) 

Serviço - Oferta Material  - Sub-total (1) 

Custos Administrativos +BDI

















































































































































SESI já apoiou vacinação de 
mais de 731 mil brasileiros 

contra a Covid 
Parceria com prefeituras e governos de 15 unidades da Federação vai da triagem da 

população à aplicação de doses. Acompanhe no vacinômetro quantas pessoas já foram 
imunizadas com apoio do SESI 

 
Equipes de vacinação atendem população em estrutura coordenada pelo SESI do Rio Grande do Norte 

Mais de 731 mil pessoas foram vacinadas, até 16 de julho, contra a Covid-19 
com apoio do Serviço Social da Indústria (SESI) em 15 unidades da federação: 
Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Gestores públicos 
interessados na parceria podem procurar o SESI no seu estado. 

Para contribuir com o país no esforço de imunização em massa da população, 
o SESI colocou à disposição do poder público sua estrutura, presente em mais 
de 2,4 mil municípios brasileiros, para apoiar o PNI e o Sistema Único de Saúde 
(SUS) na aplicação de vacinas em trabalhadores da indústria e na população, 
se for necessário. 

 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi


“Com esse apoio, o SESI reforça a contribuição da indústria brasileira com 
os esforços no combate à pandemia, ajudando a desafogar o sistema 
público de saúde ao agilizar a imunização da população, desde a 
organização de filas à própria realização do gesto vacinal”, explica o 
presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de 
Andrade. 

O apoio às secretarias de saúde está sendo feito de diferentes formas nos 
estados. Em alguns, como Amazonas e Rio de Janeiro, o SESI disponibiliza suas 
unidades para serem pontos para vacinação. No Mato Grosso e no Rio Grande 
do Norte, por exemplo, além da infraestrutura, o SESI disponibiliza profissionais 
para fazer a triagem e o acolhimento das pessoas que serão vacinadas.  

Confira no vacinômetro atualizado semanalmente pela Agência CNI quantas 
pessoas foram imunizadas em unidades do SESI. 

Chegou a vez dos trabalhadores da indústria 

A vacinação de trabalhadores da indústria como grupo prioritário do Plano 
Nacional de Imunização (PNI) já foi iniciada em algumas unidades da Federação. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 763 mil trabalhadores do setor 
já receberam a primeira dose ou dose única do imunizante como grupo prioritário 
(os dados são de 16 de julho e se referem apenas àqueles vacinados por grupo 
do PNI).  

De acordo com o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a inclusão de 
trabalhadores de setores essenciais da indústria em grupo prioritário do PNI se 
justifica pelo papel que esses brasileiros têm exercido nos esforços de 
enfrentamento à Covid-19. “Os trabalhadores de atividades essenciais da 
indústria têm permanecido em trabalho presencial, desde o início do estado de 
calamidade, para manter a população brasileira abastecida e suprida em suas 
necessidades básicas, desde a produção de alimentos ao fornecimento de 
medicamentos, oxigênio e equipamentos de proteção individual e médico-
hospitalares”, declara Robson Andrade. 
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