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Com sistema vibratório, proporciona impacto de até 22 ton.Com sistema vibratório, proporciona impacto de até 22 ton.
Pneus retráteis e capa móvel para transformação em rolo patas.Pneus retráteis e capa móvel para transformação em rolo patas.
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No Brasil as compras públicas movimentam algo em torno de 
10 a 15% do PIB e para ter acesso a uma fatia destas compras, 
muitas empresas de diversos setores da economia vivem de 
vender para os órgãos público. Sendo assim, é cada vez maior 
e evidente a responsabilidade da gestão pública de usar as 
ferramentas corretas para que haja a livre-concorrência entre 
as empresas interessadas pela licitação e a busca pelo melhor 
produto/serviços pelo menor preço.

Nesta linha, nós da Compras Municipais, temos o nosso papel 
muito bem estruturado desde 2003. Oferecemos ao poder 
executivo municipal ferramentas de decisão que vão de 
apresentação de novas tecnologias, novos fornecedores e 
informações teóricas para os mais diversos assuntos correlatos 
para que a sua decisão em compras seja cada vez mais 
embasada e assertiva.

Gostaríamos de deixar nosso convite para que acessem a 
versão interativa em comprasmunicipais.com.br onde você 
conhecerá os produtos e serviços apresentados aqui, na revista 
impressa, com vídeos, links e muitas imagens. É um conteúdo 
rico, importante e complementar à revista impressa.

Desde 2003 divulgando produtos, 
alavancando negócios.
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Acesse nosso site ou SAC e saiba mais sobre 
treinamentos de operação e manutenção 
preventiva dos equipamentos Guarany. guaranyind.com.br

Soluções Integradas 
para Saúde Ambiental 

Garantia de

5 ANOS

Nebulizador 
Costal - 6L

Pulverizador Costal de 
Alavanca - 12L PRO

Pulverizadores de
Compressão Prévia
7,6L | 11,4L | 15,2L

Nebulizador 4L

Atomizador/
Granulador - 11L

Pulverizador 
de Compressão 
Prévia - 6L PRO

Pulverizador 
de Compressão 

Prévia 1,2L

Pulverizador 
de Compressão 

Prévia 4,7L

 LECO -1800E

Mini Gerador Aerossol UBV-BV

A mais completa linha de equipamentos para profissionais voltados ao controle 
de endemias e sanitização ambiental.

• Leve e portátil
• Ideal para pick-ups de pequeno porte
• Controle remoto para facilitar a operação
• Alto alcance de atomização
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Marco legal do saneamento

Em 1º de abril de 2022 foi publicado o Decreto nº 11.030, que altera o Decreto nº 10.588, 
para dispor sobre a regularização de operações e o apoio técnico e financeiro de que 
trata a Lei nº 14.026, e sobre a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos 
com recursos da União.

O recente Decreto estabelece que após 31 de dezembro de 2022, a existência de plano 
de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso 
aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou admi-
nistrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a 
serviços de saneamento básico.

Os serviços públicos de saneamento básico envolvem o abastecimento de água, esgota-
mento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.

O objetivo do Decreto, obviamente, diz respeito à gestão dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. Anteriormente, quando eram geridos pelos Estados, era 
esperado que a universalização se desse em função dos chamados subsídios cruzados. 
Uma vez municipalizados ou privatizados localmente, essa possibilidade deixa de existir, 
embora nunca tenha funcionado.

Segundo levantamento da ABCON/SINDCON (Associação e Sindicato Nacional das Con-
cessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto), 1.117 Municípios (20% do 
total) não se adequaram às normas do Decreto. Era de se esperar que fossem os Municí-
pios de menor porte demográfico, porém, entre eles se encontram 16 com mais de 200 mil 
habitantes.

Os Estados onde a situação é mais tranqüila são os do Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo; e mais 
preocupante nos do Acre, Goiás, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

Mesmo aqueles que se adequaram às normas só terão condições de universalizar os ser-
viços localmente através de subsídios cruzados.

Seção Economia
por FRANÇOIS E. J. DE BREMAEKER
bremaeker@gmail.com
Bacharel em economia  bacharel e licenciado em geografia
Gestor do Observatório de  Informações Municipais
Membro do Núcleo de estudos Urbanos da Ass.Com. de São Paulo
Presidente do Conselho Mun. do Ambiente de Paraíba do Sul (RJ)

Conteúdo exclusivo que você encontrará só na versão 
on-line interativa da COMPRAS MUNICIPAIS

PORQUE ACESSAR A VERSÃO INTERATIVA?
A versão online permite que o leitor tenha acesso a vídeos mostrando os produtos e serviços em 
sua plena utilização, veja como cada produto apresentado na revista pode ser útil na gestão do 
município.
Com os links inseridos você é encaminhado diretamente para o site da empresa onde você terá 
acesso a mais informações sobre o produto de seu interesse.

Acesse: www.comprasmunicipais.com.br
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Quer reduzir o custo do plano de saúde de sua empresa 
sem comprometer o padrão de qualidade e efi ciência?

Soluções Completas e personalizadas em 
seguros e bene� cios

Sinistralidade alta? 
Colaboradores insatisfeitos? 
Reajustes incontroláveis?
Não corra riscos desnecessários!

11 5571-4860 |  contato@mathene.com.br |  www.mathene.com.br

O que podemos 
fazer por você hoje?

Vida

Odontológico

Medicamento

Vale Refeição

Vale Alimentação

Saúde
contratar Plano de Saúde Empresarial

A Ecoplast trabalha com materiais escolares e 
escritório focados principalmente na pegada 
sustentável. Grande parte de nossa linha de 
produtos escolares, utiliza como matéria prima 
o PET ou Polipropileno biodegradável (PP-bio). 
São pastas, maletas, estojos, réguas e similares. 
Além de caixas totalmente personalizadas, para 
acondicionar kits escolares ou qualquer outra 
aplicação. 

O ineditismo fica por conta do aditivo 
biodegradável, trata-se de um plástico com 
ciclo de vida útil controlado. O que é? O PP-bio 
possui aditivo granulado que, ao 
ser introduzido no processo de 
fabricação, torna este produto 
degradável e biodegradável 
em um tempo significativamente 
menor, quando comparado ao 
PP convencional. 

Este processo é tecnicamente denominado 
oxibiodegradável e está em conformidade 
com o padrão de testes ASTM 6954-04, norma 
BS 8472, entre outras. O aditivo mantém 
todas as propriedades do PP convencional e 
acrescenta mais uma boa qualidade: rapidez 
na decomposição caso seja descartado na 
natureza. Em pouco tempo irá decompor-se de 
forma segura e completa, mais rapidamente do 
que a palha e os ramos de uma árvore. 

O PP-bio pode ser reciclado e reusado e não 
altera o desempenho ou as propriedades óticas. 

O que levaria mais de 400 anos 
para desaparecer na natureza, 
vai desaparecer em menos de 4 
anos.

www.ecoplastbrasil.com

Materiais escolares biodegraveis
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Mobiliários urbanos (bancos, lixeiras, bicicletários, pergolados parquinhos e até pontos de 
ônibus) são de uso externo, estes equipamentos ficam expostos ao sol, chuva, vento, umidade, 
cupins, salinidade, calor, maresia e frio, estas intemperes causam um grande prejuízo as gestões 
publicas que precisam manter estes equipamentos funcionando. Sabemos que o processo 
de compra destes equipamentos pela gestão pública não é tão complexo e problemático 
como é o processo de manutenção destes itens adquiridos e por isso se tornam um problema 
muito recorrente.

Uma das soluções encontrada por alguns gestores é a aquisição de equipamentos produzidos 
com uma nova tecnologia, a madeira plástica, um material produzido através da reciclagem 
do lixo plástico que passa por um processo de limpeza, moagem e inserção de pigmento, 
transformando-se em um perfil termoplástico de alta resistência imune a pragas, não absorve 
água, resistente a maresia e salinidade, não solta farpas nem lascas e não é toxico. 

Este material tem um grande apelo sustentável pois além de retirar o lixo plástico dos aterros 
sanitário (lixões) e evitar que sejam incinerados, ele também evita a derrubada de árvores, 
pois ao se assemelhar a madeira natural ele acaba por substituí-la, evitando o desmatamento. 
Além da madeira plástica ser reciclável ela também é reciclável, ou seja, depois de seu uso 
ela não é descartada e sim moída e injetada novamente tornando-se um novo perfil.

Além de substituir a madeira natural ela também substitui perfeitamente o aço e o concreto 
nestes mobiliários urbanos, bancos e mesas de concreto e metal tem um custo muito alto e 
exigem manutenção frequente. 

Os equipamentos de madeira plástica são em torno de 20% mais baratos que os de ferro e 
concreto e possuem uma resistência muito maior, existem empresas no mercado que dão 
até 10 anos de garantia sem a necessidade de manutenção, e em suas previsões estes 
equipamentos poderem durar mais de 50 anos!

Vejam que maravilha, estamos caminhando para um futuro mais sustentável e com um custo 
a longo prazo muito mais barato, sem necessidade de passar verniz mensalmente na madeira 
ou tinta no ferro a madeira plástica veio para ficar e nas gestões públicas, também, tem a 
função de conscientizar a população da reciclagem do seu lixo demonstrando a utilização 
deles nos equipamentos distribuídos nas praças, parques, calçadas e escolas da cidade. 

Mobiliário urbano ecológico e resistente tem sido Mobiliário urbano ecológico e resistente tem sido 
uma grande alternativa para as gestões municipais!uma grande alternativa para as gestões municipais!

www.lanci.eco.br





A Flexquadra é especialista 
em pisos esportivos, tendo 
instalado mais de 170.000 m² 
deste tipo de piso em diversos 
estados brasileiros. Eles 
oferecem diversas opções de 
pisos modulares destinados a 
ginásios, quadras  poliesportivas 
descobertas, quadras de tênis 
e playgrounds. O baixo custo 
de manutenção é uma das 
principais características que 
têm feito com que os pisos 
modulares sejam cada vez 
mais utilizados em instalações 
esportivas públicas em todo o 
Brasil.

www.flexquadra.com.br

O Asfalto pronto PAVBRAS é como o 
asfalto utilizado nas ruas de todo país, 
constituído por pedra britada e CAP 
50/70. Contudo, a ele são adicionados 
polímeros que retardam a sua cura e 
aumentam a sua adesividade, fazendo 
com que seja dispensado o uso de 
pintura de ligação. Ele é uma solução 
prática e eficiente nas operações 
de tapa-buraco, com facilidade na 
aplicação, liberação imediata do 
trânsito, estocável por até 24 meses 
e não necessita de mão de obra 
especializada.

www.pavbras.com.br
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A SPIL tem expertise de mais de 25 anos e é especilista em soluções em mobiliário urbano, 
sempre com projetos com usabilidade e design.
Entre seus principais produtos estão ou abrigos de ônibus, bancos, estações e terminais, 
estruturas metálicas e lixeiras. Além de produtos prontos de seu portfólio, eles também 
desenvolvem uma solução customizada às necessidades dos clientes.

www.spil.com.br

A FLEX EQUIPAMENT fabrica equipamentos para academias 
ao ar livre, academia inclusiva para deficientes, mobiliário 
urbano e playground infantil. Seus os produtos passam por 
testes de qualidade, biomecânica, ergonomia e resistên-
cia. Certificados e aprovados conforme as mais rigorosas 
normas ABNT NBR. Os produtos estão sempre em constante 
atualização pela equipe de profissionais de educação físi-
ca, engenheiros e fisioterapeutas próprios da empresa.
Ao comprar com a FLEX você não terá trabalho para mon-
tar os equipamentos, uma equipe própria e especializada 
se encarregará deste trabalho, e o melhor, sem nenhum 
custo adicional.

www.flex.ind.br

Produtos que seu município precisa!12 - Compras Municipais
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