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ANEXOI 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 .. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1 .. 1. Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos destinados ao atendimento das 
necessidades das Unidades GestorasdoMunidpio deFariasBrito/CE. 

2. JUSTIFICATIVA 
2 .. 1 .. A contratação de empresa para prestação de serviços gráficos visa atender as demandas das 
Unidades Gestoras Municipais, garantindo a regular execução das atividades diárias 
desempenhadas, uma vez que estes materiais são imprescindíveis para suprir as necessidades de 
fornecimento< interno dos almoxarifados,>garantindo o atendimento, de forma satisfatória, às 
constantes demandas dos órg~osedepartamentos. 

2.2 .. DIVISÃO POR LOTES 
2.2.1 •. ·Quanto à composição>~os Jot~s1 terno~ qu~ os itens foram. agrupados por "LOTE?H. em 
virtude dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididospela semelhança, 
agrupando itens similares e específicos, guardando a devida especificidade >de cada objeto1 

observando-se, íncf usive. as regras mercadorógicas para a· prestação dos serviços, de modo a .não 
prejudicar.a concorrência entre.os participantes, mantendo.a competitividade necessária à disputa. 
2.2.2 .... No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta. mais 
vantajosa, individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e 
encarece o contrato final, uma.vez que .. os licitantes possuirão unia margem de.negociação·. bem 
maior por estarem comerciaHzancio uma n1aior parceJa(LoteJ do objeto licitad(), Des9a forma, na 
divisão em lotes do objeto em tela1 há.· um grande ganho para a Admini~rê}~ã? f"lª economia . de 
escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e; consequentemente,· numa 
redução .de··preçosa.serem pagos pela Administração. 
2.2.3 .... Isto posto,acfotan10.$ o •. julgamento.do •.. tipo"MENOR PREÇO POR LOTE",por•·entendermos 
que· a contratação d~5:sa for111a será mais conveniente, aumentará a uniformidacje dos valores e 
fornecimentos, e reduzirá os riscos de conflitos. Além disso,. por se tratar de· licitação do tipo 
menor preço por lote, os vafpres unitários de cada iterri ainda assim ·. d~verão ser levados em 
consideração, evitando-se distorçõ~s ... nos .••... valores>para ··cada>item>em vistas a··· ... ·n~alidade 
mercadológica. 

3 .... ··•f:SPE·ClFICAÇÕES, •• (lUANilD~DES•·e· .. vALOR.·•·esTIMADO 
3 .. 1. A ··empresa a ser.contratada, deverá·fornecer>os produtos conforrriédescriçãó na.·planifha 
abaixo: 

Item Especificação Unid. Qtde. Valor Valor Total 
Unitário 

LOTE 01 - MATERIAIS GRÁFICOS 

1 Bloco de Requisição de Material - 15x21cm, lxO cor, tinta BI 
escala, em off-set 5 , colado. e/ 100 folhas. l oco 560 18,00 10.080100 

2 Bloco ra Anota ões de Recados - 15:x21cm, lxO cor, tinta Bloco 360 18100 6.480,00 
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escala, em off-set 56g, colado. 
Bloco personalizado, 40 folhas com marca d' água, capa Und 560 4150 2.520,00 3 colorida, 12 x 7 cm 

4 
Capa de Eletrocardiograma - 5x23cm, 1x1 cor, tinta escala, Und 1200 2,00 2.400,00 
em off-set 180CJ. 

5 
Capa de Processo e/ timbre - 44x30cm1 4x0 cor1 tinta escala, Und 3200 1,60 5.120,00 
em off-set 180g, colado e dobrado. ·.· .·.· 

Capa de processo com timbre - 47,6x32,5cm, 1x0 cor / tinta Und .··i 
. 

! 
6 5120 0190 4.608,00 

escala, em off-set 75g. 
Capa de Processo para Contabilidade - 47 ,6x32,5cm, lxO 

Und 20800 0190 18.720,00 7 cor, tinta escala, em off-set 75g. 
Envelopes Timbrados pequeno - 23x11cm, 4x0 cores, tinta 

Und 1440 0,90 1.296,00 8 escala1 em off-set 90g. 
Envefopes Timbrados Tamanho oficio - 24x34cm, 4x0 Und 4560 1,80 8.208,00 9 cores, tinta escala, em off-set 90g. 

10 
Escala de. Serviço - 21,Sx3J.,Scm, lxO corrtinta escala, ern Bloco 264 26~00 6.864,00 
off-set 56oí colado com 100 folhas. > .·· > .·. 1 

1l 
Pedido de Material ;.. 2115x31,5cm,.1x0 cou tinta escalai· em 1 

Bloco 680 1 24,00 16.320100 off ..:set 56a, colado comJOOfô1has. .· .. .· 

otário de dasse - capa: 21 cm de··comprimento.X'.29cm.de . 
12 

comprimento, contracapa colorida papel ofeste 80 g Und 1000 25,00 25~000,00 encadernado espiral, capa contendo 120 folhas preta e 
' branca . · . · .. · .·· 

. 

21cm de largura J< 29 cm de altura, •. Diáriode.classe - capa: 

1 
13 capa Colorida papel offset 80 g brochura contendo 100 Und 500 22,00 ll.000,001 .· 

,.. foH1as coloridas 
·.· 

Ficha do ahinó(bibUoteca}10x13crn, 1x1 cor tinta escala em 
• 

14 Und ... ·· 1000 0;60 600,00 offset 180g. . ·· .. 
. 

.·· .. .. 

i-· ·. _·· ·. .. . .. ·.· . 

15 
Ficha do livro O 1 (biblioteca) 8x15cm1 lxl cor tinta escala 

Und 100 1,20 120,00 em offset 180Q. .· ·. ·. > 
.··· .. . 

.• Livro de matricula. escolar padronizado, 100 folhas, ·formato . •.·.·· .· . 
1 

·.·· 

16 vertical 29,5 x < .31 {C X . A), ... Jolha papel branc:o 63g, Und 1000 o;so soo;oo 
·•· impressão offset, caoa preta cartonada 240a. .. ·.· . 

Livro de rendimento escolar ppdronizador 100 folhas, 
Und 200 1,20 240,00 17 formato vertical29,:5x3l.(CXA)1 folha papel branco63g, 

impressão offset, caoa preta cartonada 240q. 
... 1 

.·,· ... ·. ! . · . 

··. 
·· ... Pasta do aluno 46x33cm1 lxl cor tinta escala em cartofina 1 

Und 1000 4,00 4.000,00 18 120g. 
~ 

·.· ·, 
·. ·. .. 

.. 

' 12.4~376,00 
·. . 

• . .· .. · .· . . 
,· .. . 

LOTE 02- MATERIAIS GRÁFICOS .. .··· . .· .•·.· .. · .··· .. · · .. · 

Adesivó .. ···.classificação de risco amaréfo 2,10cm altura l 

3200 o;so 1.600,00 1 Bloco i• x4 ,3 Sem laroura · .. · . ·.· 

Adesivo classificação de risco azul 2,lOcm altura x4135cm Bloco 
f 

3200 0,50 1.600,00 2 largura 
Adesivo classificação de risco vermelho 2,lOcm altura Bloco 3200 0,50 1.600,00 3 x4,35cm laraura 

4 Adesivo classificação de risco verde 2,10cm altura x4,35cm Bloco 3200 0,50 1.600100 largura 
Adesivo quadrado, tamanho 16x16cm, cores 4x0, papel 

Und 2000 1,00 2.000,00 5 folha adesiva com corte " 

--
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1 Placa de identificação de porta, material PVC 2mm vinil ! ! 1 

autoadesivo. Tamanhos 30x10cm, 35x12 m, 40x16cm, 
6 45x15cm, 60x20cm. Impressão digital 1.200 DPI, latex a Und 180 

base de agua1 personalizado conforme arte a ser fornecido 
pela secretaria contratante. 
Adesivo micro perfurado para porta e janelas de vidro, 

7 colorido de alta qualidade, personalizado conforme arte a M2 110 
· ser fornecido peta ·secretaria contratante. .·. 

8 
Pfotagem de veicufos, tipo envelopamento, personalizado, M

2 58 conforme arte a ser fornecido pela secretaria contratante. 
9 Peliculia fUme tipo insulfilmes, para portas e janelas de vidro M2 320 
10 ADESIVOS QUADRADOS 10X22CM Und 400 

11 Adesivo Redondo ...;. tamanho 2· cm de. diâmetro, cores 4x0, Und 
800 papet folha adesiva com corte 

12 Adesivo Redondo - tamanho 6 cm de diâmetro, cores 4x0r Und 400 papel folha adesiva com corte . 

13 Adeshlo vinílico paradi~ulgaçãode carnpêlnha tamanho 13 X .· u d 640 
13cm1· coresAxO, pape!folha adesiva com corte ···· ·... ·· ··· · n . ·. ..... ··· 

·. ·. LOTE03-MATER1AISGRÁFICOS 
1 Cartazes A3 - 4x0 cores, tinta escala, em couchê 115g. Und 2200 

2 · Convite - 28x12cm1 4x4 coresr tinta escata, errt papel Und 1450 
tela/linho 180g. 

··· 3 Folder.A3-~·-4X4 cores, papercouchê 115Q~ .. Und 

4 

5 

Folder folha AS (21 cm de largura x 14,8 cm de altura), Und 
cotorido. 
Leques - tam 22x30cm; 4x0 coresr em papel triplex 250a. Und 

4800 

7152 

800 

·. 6 
Panfleto frente e verso 1.5x21cm. -- papel Couchê l20gr, 1 U d 
coloridos. ..· r . n l ... 5600 

90,00 

108,00 

150,00 

65,00 
2,00 

0,50 

0,85 

1,80 
.· 

.·· .. 

6,00 

3,00 

0,22 

0160 

3;00 
. 

0,.60 
·. 

7 
Panfletos. - 15x21cm, lxO cor, tinta esçala, em superbond Und 

10608 
.· ·· 

·.· cores. variadas l15g. 0130 

8 ··. Panfletos - l5x21cm, 4x0 cores, tinta escala/em papei Und 5120 
couchê usa.. .. .. .. 

9 Panfleto1 papel C:oüché,: 90g- 4x0, colorido, 200x100mm Und 4800 

10 Conv~te - 10X15cm, 4x4 cores, tinta escala, em papel , Und ••.. 560 ·.. tela/lmho 180g. .·· .. · .. · ... .. · 

11 Conv~te - 15x21cm, 4x4 cores, tinta escara/ em papel Und 560 
·. tela/lmho 180Q. . .·· ·.. .. ..··•· .·.. . ... 

12 PASTAEM PAPEL CARTÃO 250G 4XO COR.ES FORMATO Und 920 .... ABERTO 46X31,5CM,fECHADO COM BOLSO COLADO .· .· .. 
13 PASTAPERSONALIZADA. COM •ORELHA .. Und 
14 BOTONS PERSONALIZADOSADESIVOS 8X8CM Und 
15 LAMBE-LAMBE 3.0X2.0 Und 
16 r LAMBE-LAMBE 6.0X2r0 Und 

17 Cartaz Colorido Personalizado - papel couchê, 170g-4x0 cor- Und 
310 x445mm 

18 Cartaz Colorido Personalizado - papel couchê, 170g-4x0 cor- Und 
420 x 300mm 

19 cartaz Colorido Personalizado - oaoel couchê, 170g-4x0 cor- Und 

320·.•· 
1480 

12 
8 

160 

160 

160 

·. 

·.· 

0,60 
. 

0,75 

2,80: 

4,00 
.•. 

5,00 .. 
5,00 ... 1 ··· 

·. 

0,50 
450,00 
580,00 

4,80 

5,55 

24,30 

,,. 

.· 

. · .. 

< 

1. 1·· t.) 
- /.,. 

16.200,00 

11.880,00 l 

8.700100 

20.800,00 
800,00 

400,00 

340,00 

1.152,00 

68.672,00 
.· 

···. 
13.200,00 

·. 

4~3smoo 
··. 

1.056,00 

4.291,20 . 
2.400,00 

3.360,00 
· . 

3.182,40 

3.072,00 ... 
.. 

3.600;00 

L568,00 
.... 

2.240,00 

4.600,00 
.. 

1.600,00 
740,00 

5.400,00 
4 .. 640,00 

768,00 

888,00 

3.888,0Q 
- 1 

~ 
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l 700 x420mm 1 

LOTE 04- MATERIAIS GRÁFICOS 
Banner confeccionado em lona vinil 1.0 x 1.0, em cores de 
alta qualidade. 
Cartazes 0.6 x 0.5 cm, coloridos, Couchê l20qr 
Outdoor 3.0 x 9.0 em lona vinil em cores de alta qualidade 
Banner confeccionado ém lona vinil 5.0 x 1.0, em cores de 
alta qualidade. 
Banner confeccionado em lona vinil 3.40x:l.90, em cores de 
alta qualidade, com ilhoes ao redor 
Faixa em lona1 confeccionado em vinil, colorido, 3.0x0.80cm 
Banner - em lona, c~rn irnpr~ssão digital(440g/m2) 1 
acabamento em ílhós coni reforçoa cada .15 cm e apfícação 
de verniz, medida - 0,60 x 0190cm .. · . 
Banner - . em lona, com impressão \digital( 440g/m2), 1 

acabamento em ilhós com reforço a cadal5 cm e aplicação 
de verniz, medida - 3mx Or80cm .· .. .· .·. 
Banner - em lona/ com impressão digital( 440g/m2}, 

acabamento em ithós com· reforço a cada · 1s cm e. apttcação 
. · de verniz, medida - 0,90 X 1,20cm 

Banner .·"° em lona, .com impressão digitélf(440g/m2), 

acabamento em ilhós com reforço a cada 15 cm e aplicação 
de verniz, medida - 2mxlm 

Und 

Und 
Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und··.· .. 
. 

.·· .. 

Und 

Und 

1 1 1 

76 89,00 

640 9,00 
1 4 3.200,00 

8 450,00 . 
.. 

10 579,00 
. 12 212;50 

85 48,00 

.... 

25 216,00 

62 ... 97,20 

57 175,00 

... · 

·. LOTE OS - MATERIAIS GRÁFICOS ·. ·.·· .. • ... 

1 CAPS - Anamnese ~ 21,5x311Scm, lxl cor; tinta escalai em Bloco 
off-set 70g, colado com 100 folhas. .. .. .. .. ··· .. ~ .. · .. ·.· > 

. •. 

2 CAPS - Cartão de Medicação - 21r5x16Cm, 1x0 cor, tinta Und 1500 escala, em off set 180q. .. . .• ... 

3 
·. CAPS- Carteiraçle Identificação do Usuário- 21xl5cm1 1x1 Und 

1500 
.·.· 

· ·.· cor, tmta escalai emoff-set18Qg. 
··. CAPS - Controle de . Frequência Individual Intensivo -

4 21,5x31,5cm,.1x0 cor,tinta escala~ em off-set 56g, colado 1 .Bloco 
·· com 100 folhas. .· .. ·· ··· 
·. CAPS - Controle .. de ·. Freqüência Individual Jntensivo > -

5 Assinatura - 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala, em off..:set Bloco 

7 

56g" colado com 100 folhas~ .·.. ... ... .·. .. .. 
··· ·.. Endemias - . Resu.mo .... Diário/?erviços AntivetorjaJ -

.·.· 21,Sx3l;;Scm, lxl cor1 tinta escala, em off·set70g, colado Bloco 
com IOOJolhas. .. .. 
Endemias - Resumo Semanal de Borrificação - 21,5x31r5cmr Bloco 
lxl cor, tinta escafa, em off-set 70g, colado com 100 folhas. 

8 Endemias - Resumo Semanal de Captura - 21,5x31,Scm, lxl Btoco 
cor, tinta escala, em off-set 70g, colado com 100 folhas. 

9 Endemias Ficha de Visita Domiciliar - 21,Sx31,5cm, 1x1 cor, Bloco 
tinta escala, em off-set 70g, colado com 100 folhas. 
Endemias Formulário Diário de Atividades - FPCDH-01 -

10 15x21cm1 1x0 cor, tinta escala, em off-set 56g, colado com Bloco 
100 folhas. 

8 
.. 

.. 

8 

.·. 

64 .... 

.... 

16 

5 

5 

5 

1150 .··· 

25,50 

25,50
1 

. 

25,50 
. 

. 

25150 

48,90 

48,90 

48,90 

/' ,. -._, 
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64.843,60 

6.764,00 

5.760,00 
12.800,00 

3.600,00 

5.790,00 

2.550,00 

4.080,00 

5.400,00 

6.026,40 

· .. 

9.975,00 
..... 

62.745,40 

240,00 

2.250,00 
. 

l.500;00 

204100 
•· •·· 

204,00 
.. · 

l.632,00 

408,00 

244,50 

244,50 
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Fisioterapia - Avaliação Neurofuncional - 21,5x31,5cm, 1x1 [ Bloc 
cor, tinta escala, em off-set 70a, colado com 100 folhas. 

0 

Fisioterapia - Cartão Setor - 21,7x23,7cm, lxl cor, tinta Und 
escala, em off-set 180g. 
Fisioterapia - Controle de Tratamento - 15x21cm, 1x0 cor, Bloco 
tinta escala, em off-set S6g1 colado com 100 folhas. 
Fisioterapia - Prescrições .. 21,5x31,5cm, lxl cor,>tinta Bloco 
escara1 em off-set70g~ colado com 100 forhas. 
Odontológico -Ações Cofetivas - 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta Bloco 
escala, em off-set S6g1 colado com 100 folhas. 
Odontológico - Atenção a Saúde Bucal - 21,5x31,Scm, lxl Bloco 
cor, tintaescala, em off-set 70g, colado com 100 folhas. 
Odontológico - Cadastro Institucional - 21,5x31,5cm, 1x0 Bloco 
cor, tinta escara, em off"".set56g, cofadocom 100 fothas. 
Odontológico - Cartão Individual do .Paciente - 15x21cm, Und 
lxl cor, tinta escala, em off.;;set180g; .. 
Odontológico - MapaDiáriode Atenditn.ento ~21r5x31,5cm, Bloco 
1x0 cor1 tinta escala1 em off"".set 56Q, colado com 100Jolhas~ 
Odontológico - Quéstiónário para .. Visitas Domiciliares·.·~ 
2l,5x31,5cm1 lxl cor, tinta escata1 em óff-set 70g, . cotado Btoco 

.. · com 100 folhas. .· 
Odontológico - Semestre - 21,5x31,5cm, lxO cor,. tinta Bloco 
escala, em off-set 56a, colado com 100 folhas. 

22 ··Vigilância Saílitária Boletim.de.Denúncia'."' 2í,Sx31j5cm, lxO Bloco 
cor, tinta escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas. 

23 
VigHâncta Sanitária i laudo de . Inspeção - 30x3 , 
21,5x31,5cm, lxO cor, lP via: papel off-set 56g, 2ºvia: Bloco 

•· 

.· 

super bond verde 56g,·3° via:sup~rbond azul 56g, colado. ··•.·· 

24 

25 

Vigilância Sanitária Mapa de Controle de Cloro Résiduare Ph 
"". 2l,Sx311Scm, lxO cor, tinta escala/ em off-set 5691 colado Bloco 
com···lOOfolhas. 
Vigilânc~ sanitária/ Termo . d~ . Apre~nsão .. - . . 30x3, 
21,Sx31,5cm, lxO cor, lª via: papeloff-set 56g, 2ª via: 

81 super bond verde 56g1 3ª via: super bond amarela 56g1 . oco 
colado-picotado. .· .. 
Vigif~ncia Sanitária Jermo de Coleta . de Amostra .;; 30x3, ..... 

26 21,5x31,5cm, lxO cor, 1a.··via: papel off~set56~, 2ª\iia: Bloc 
. st.1per bond verde 56g1 3ª yia: super bond amêtrela 56g, 0 

.. ·· 
.···· colado,-picotado .· ... · .. · 

Vigilância Sanitár.iaTermo.de Recolhimento de Mercadoria··. -

27 · 30x4, 21,5x31,5cm, 1x0 cor, V via: papel off-set 5691 2ª Bloco 
via: super bond rosa 5691 3ª via: super bond verde, 4ª via: 
amarela 56g, colado-picotado. 

28 

29 

30 

Ficha de Referência - 211 5x31,5cm1 lxO cor, tinta escala, Bloco 
em off-set 56g1 colado com 100 folhas. 
Ficha de Referência - e contra referencia - 21,5x31,5cm, Bloco 
lxO cor, tinta escala1 em off-set 56a, colado com 100 folhas. 
Ficha alta a pedido ou abandono de tratamento 
21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala, em off-set 70g, colado Bloco 
com 100 folhas. 

. 

' 

.·· 

16 

2000 

32 

32 

16 

32 
. ... 

16 

1500 

100 

16 

24 

16 

24 

16 

16 

16 

16 

250 

200 

4 

· . 

. 

1. 
1 

.... 
•· 

·. 

....... 
. • 
.· 

. 

. 

.· 

18,00 

2,00 

18,00 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

18,00 

' 

26,00 

26,00 

26,00 

26,00 

' 
24/50 .· .. 

· .. ·• 

26,00 

26,00 

.· ..... 
•·.·.· 

26,0Q ... 

25,50 

25,50 

38,00 

114. 

288,00 

4.000,00 

576,00 

832,00 

416,00 

832,00 

416,00 

27.000,00 

2.600,00 

416,00 
• .. · .. ·· 

.· 

624,00 
..·. 

416,00 

416,00 

. 

. .. ·. 

.· 

.·. 

416,00 

6.375,00 

5.100,00 

152,00 
A /. 

~ 
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1 Ficha de Acompanhamento - Pacientes Hipertensos e/ou [ [ 
Diabéticos - 211 5x31,5cm, lxl cor, tinta escala, em off-set Bloco / 
70g, colado com 100 folhas. 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Ficha de acompanhamento transfuncional 21,Sx31,5cm1 Bloco 
lxO cor, tinta escala1 em off-set 56g, colado com 100 folhas. 
Ficha de Admissão da Clínica Cirúrgica do Hospital Geral de 
Farias Brito - 21,5x31,Sc% lxO. cor, azul tinta escala, ern Und 
off-set 180g, tipo· paSta com ficha de notificação de infecção 
22,5x33cm1 1x0 cor na contra capa. 
Ficha de Admissão da Clínica Cirúrgica do Hospital Geral de 
Farias Brito - 21,Sx31,5cm, lxO cor, tinta escala, em off-set Bloco 
56g, colado com 100 folhas. 
Ficha de Admissão âa Clínica· Médica do Hospital Geral de 
Fartas Brito - 21,5x3115cm; lXO cqr1ünta escala, em off-set 
56g, colado com 100 folhas.···· .. < •. 

Ficha de Admissão da· Clinica Médica. do Ho$pital Geral de 
Farias Brito .. - 21,SxJ1,5cm, •lxO cor, verdetinta escala, .. em .. ·. 
off-set 180g, tipo pasta comJicha de notificação de infecção 

Btoco 
.· 

.•. 

Und 

.·. 22,5x33cm, lxO coma contra caoa. .·· .. .... ·. 
Ficha de Admissão da Clínk:a Obstétrica do Hósf)ttaJ Geral de 

37 Farias Brito - 21 15x31 1Scm1 lxO cor, rosa tinta e$Cala1 em 
.. off-set 180g, tipo pasta com ficha de notificação de infecção Und 

22,5x33crn, lxO cor na contra capa. .. .. .. .·.· .· 
Ficha ~e .Admissão da Clínica Pediátrica doHospitat Geral de 

38 
·· Farias Brito - 21,5x31,5cm, lxO cor, amarela tinta escala, 

em off ~set l80g, tipo pasta com ficha de notificação de 
infecção 22,5x33cm11xo cor nacontra.caoa. 

39 

40 

41 

42 

43 

Ficha de Admissão de Recém Nasti~o do Hospital GeraLde 
Farias Brito - 21,5x31,5cm, lxl cor1 tinta escala, em off-set 
70g, colado com 100 folhas. .. 
Ficha de Admissão Paciente Hospital Geral de Ft:1rias · Brito -

···•• 2i1Sx3l1Scm1JxO.cor,tinta. esc:ala, emoff~set 56g, colado 
.. com 100 folhas... ..· .· .. 

FICHA DFAGENDAMENTOMEDICO/ENFER.MAGEM·••9 cm de 
altúra X 9 crn de· largura ... ·. .· 
FICHA DE AGENDAMENTO ODONTOLÔGICO 9 cm de altura 
X 9 cm de larqura .. . .. 
ficha de Atenção a Cria[tça/- 21,5x3l,5cm, 1X1 cor, tinta 
escala, .em off~set 70g, colado.comlOOJolhas. 

Und 

. 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 
·. 

•· 

44 
Ficha de Atenção aoAdol~scente - 2l,5x3.1,5cm, 1xr cór, 

. ·· tinta>escaia, em .off ~set 70Q1 colado com 100 folhas. .··.· Bloco.· 

45 

46 

47 

48 

49 

Ficha .. de Atenção< ao Adultcr "' 21,5x31,5cm1 · 1xl. cor, tinta 
escala1 em off-set 70g, colado com 100 folhas. 
Ficha de Atenção ao Idoso - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta 
escara, em off-set 70Q, colado com 100 forhas. 
Ficha de Atendimento a Mulher - 21,Sx31,5cm, lxl cor, 
tinta escala, em off-set 70g, colado com 100 folhas. 
Ficha de atendimento gestante 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta 
escala, em off-set 56Q, colado com 100 folhas. 
Ficha de Atendimento Médico - 21,5x311 Scm, lxO cor, tinta 

. 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

---

1 

l 

1 

100 

6 

300 

40 

40 

500 

220 

300 

. 

40 

200 

200 

100 

48 

24 

25 

320 

26,00 2.600,00 

30,00 

300,00 

. .. 

26,00 1.040,00 

26100 1.040,00 

1 

1,00 500,00 

.· 

.· 

l,00 

.·· . .. ·. 

1,00 300,00 

· .. · .· ·. . ... 
' 

•. 

26;00 ' 624,00 
.. 

. 
·• . 

·. 

·. 
t• 

26,00 l.040100 •. ·· .. 

·. •· 

26,00 5.200,00 
.. . 

25,00 5.000,00 
.. 

25,00 ·l.000,00 
· .. . .. · . 

· ... · . 
... 25,00 >, l.200,00 

.. . 
... . .·· 

25,00 2.500,00 

25,00 1.200,00 

25,50 612100 

25,00 625,00 

26,00 8.320,00 

./ ~ 
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51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

·. 58 

59 

60 

.. 

61 

62 
. .· 

63 

64 

65 
.. ·· 

1 

66 

67 

68 

69 

70 
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GOVERNO MUNICrPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todo$ 

escala, em off-set 56cJ, colado com 100 folhas. 
Ficha de Atestado Médico do Hospital Geral de Farias Brito -
15x21cm, 1x0 cor, tinta escala, em off-set 56g, colado com 
100 folhas. 
Ficha de Evolução Clínica - 21,5x31,5cm, 1x1 cor1 tinta 
escala, em off-set 70g, colado e picotado com 100 folhas. 
Ficha de evolução da enfermagem 2l,5x3l,5cm, 1x0 cor, 
tinta escara, em off.;;sef 56g, corado com 100 fofhas. 
Ficha de Perinatal - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta escala, em 
off-set 70g, colado com 100 folhas. 
Ficha de Registro de Ativ. Diária do Agente - 21,5x31,5cm1 

lxO cor; tinta escala, em off-set 56g1 colado com 100 
folhas. 
Ftcha de Sistema de Vigilância Alimeritare. Nutrtcionat Maior 
de 5 anos - 21,5x31,5cm, lxlcor,tihtaé$Cala, em off-set 
70g, colado com 100 fülhas. .. .· .. . ·.. . .. 
Ficha ·de Sistema deVigi'ância AlimehtareNutricion(ll.Me~or 
de S anos - 21,5x3l,5cm, lxl cor, tinta escala, em off.;.set 
ZOQ, colado.· com 100 folhas. .. .·. 
Ficha Diagnostico e prescrição· de enfermâgem 
Ficha Diagnostico e prescrição de enferrna9em ·.· em 
obstetrícia 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala~. em off-set 
56g, com 100 folhas. 
Ficha . encaminhamento- classificação·· de .. riSC:o 20 cm de 
alturax 12cm de largura .. · .. 
Ficha individual de atendimento antirrábico. humano frente e 
verso 21,5x31,5cm, J.XO cor, tinta escala, .·em off-set 56g, 

1 .. com 100 folhas. · .. ·.• · .. · · .... 
Ficha A - Cadastro Familiar - 21,5x311 Scm; lxl ·cor, tinta 
escala, em off-set 70g, colado com 100 folhas. 
Fichq A .. Cadastro Nacional de Domicílios "'. 2l,5x31;5cm, 
1x0 cor, tinta .escala/em.off .. set 56g, colado com 100Jolhas. 
Ficha A .;.Cadastro. NadonaLde Usuários,. 21,Sx3l1 5crp, lxO 
cor, tinta escala, emoff.;;set56g; colado com 100 folhas.· .. 
Ficha anestesia HGFB frente everso<2l,5x31,5cm, 1x1 cor, 
tinta escala, em off".'set 70a, colado com 100 folhas. 
Ficha B - Acompanhamento de Hipertensos - 2li5x31;5cm, 
lxl cor/ tinta escalai em off-set70g,..co1ado comJOO folhas. 
Ficha BPA I. frente e· verso> 21,5-x3115cm, lxO cor1 ... tinta 

.. escala, emoff-set56g, colado com··lOOJolhas. .. .. 
···· Ficha controle tielllodinâmico 21,5x31,Scfl1, ... ·ixo .. côr1 ·tinta 

escala, em off •set 56Q/colado com 100 folhas. 
Ficha D - Registro de Ativ. Prc. e Notificações -
21,5x31,5cm, lxl cor, tinta escala, em off-set 70g, colado 
com 100 folhas. 
Ficha de Controle de Estoque de Alimentos - 21,5x311 Scm1 

1x1 cor, tinta escala, em off-set 180o. 
Ficha de Controle de Estoque de Medicamentos - 31x21cm, 
lxl cor, tinta escala, em off-set 180g. 
Ficha de Estoaue de Material - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta 

Bloco 40 

Bloco 240 

Blóco 5 

Bloco 24 

Bloco ' 24 

Bloco 40 

Bloco 40 
i 
1 

Bloco 280 

Bloco .. 16 

Bloco 100 

.. 

Bloco 5 .·. '· 
••• 

· .... ·· ... 
.. 

• .. · 

Bloco 
.· 

.· .. 
..·. 

.. 

Bloco 120 

Bloco 200 

Bloco 8 
.. 

Bloco 15 
. 

Broco 24 . 

·.· 

1 
.. 

Bloco 
·.·· 
.. 

. ..... · .. .····· 

Bloco 15 1 

Und 1000 

Und 1000 

Und 1500 

116 

26,00 1.040,00 

26,00 6.240,00 

40,00 200,00 

26,00 624,00 
·.· . 

.. 

26;00 624,00 

26,00 1.040,00 

26,00 1.040,00 

26,00 7.280,00 

26,00 416,00 
. 

26,0Q 2.600,00 :.·.•· 

: . 
40;00 •. 200,00 
. . 

26;00 832,00, 
· . 

26,00··. 3.120,00 
.· . 

26,00 s;200/oo··, 

26,00 208,00 

26,00 390,00 
.· . .· . 

26,001 624,00 
· .. · 1 ·. 

·· .. ·•·· ·. 

26J"Off 1 130,00 
.• 

26,00 390,00 

1,00 1.000,00 

1,00 1.000,00 

0,90 

/ 
A 

1.350,00 

~ 
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Uma Farias Brito para todos 

escala, em off-set 180g. 

72 
Ficha de Evolução Multiprofissional - 21,5x31,5cm, lxO cor, Bloco 
tinta escala, em off-set 56q, colado com 100 folhas. 
Ficha de investigação atendimento antirrábico frete e verso 

73 21,Sx31,5cm, lxO cor, tinta escala, em off-set 56g, colado Bloco 1 

com 100 folhas. 1 

74 Ficha de Notificação de Infecção - 2115x31,5cm, lxO cor, BJoro 
tinta escafa, em off-sef56g, cofado com 100 folhas. 

75 
Ficha de Prescrição e Evolução Médica - 21,5x31,Scm, 1x0 Bloco 
cor, tinta escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas. 
Ficha de . Relatório de Alta Hospitalar do Hospital Geral de 

76 Farias Brito - 21,5x31,5cm, 1x0 cor1 tinta escala, em off-set Bloco 
56g, colado com 100folhas. . .. 

77 Frena· de softcitação de Exames ~21,5x3l.;5cm, lxO cor, tinta Bloco 
escala1 em off-set 56Qrcom100·fofhas. 
Ficha de Solicitação de Exames L~boratoriáis do Hospital 

78 Geral •de Félrias Brito - 2115x:H,5cm, · lx:O cor, tinta . escala, Bloco 
em. off-set 56CJ, com· .. ·100folhas. .• .. .·· .. 

200 

5 

40 

200 

40 

320 

200 

79 Ficha eletrocardiogramas { ECGs ··.) .• 21,Sx3li5tm, 1x0. cor, Bloco ·•· 5 ttrrt.a esca•a1 em off-set 56Q, com 100 fothas. 

80 Ficha laudo do resultado 21,5x31,5cm11x0 cor1tinta Bloco 
escala, em off-set 56a, com 100 folhas. .. 

81 Ficha partograma frente e verso 21,Sx31,Scm, 1XO cor, Bloco 
tinta escalai em off-set 56g, com 100 fólhas. 
Ficha planilha de caso de diarreia 2115x31,5cm, lxO cor1 Bioco 82 tinta escala; emoff,..set 5691 com 100 foJhas. 

83 Ficha protocolo de cirurgia segura 21,5x31,Scm, lxO cor, Bloco ··· 
.·· tinta escala, em off-set 56g, com 100 fülhas. . .· 

5 

5 

8 

84 Ficha sinais vitais 6,Scm altura x lOcm largura .. Bloco ····· 16 
Ficha sist~matização da assistência em enfermagem frente e 

·. 

. ... 

. ·. 

.•... 

85 verso 2l;5x3l,5cm, lxO cor, tinta escala, ern off..:set 56g, Bloco 360···.····· 
.. · ·· com 100folhas; .. .··.· ......... ·· .·. .. .. . .·.. ·.·. .·· .. 

86 Ficha verificação para parto seguro .. 21,5x31,5cm1 1x0 cor, Broco 
tinta escalai emoff-set56a, com 100 folhas. .··. 

87 Boletim de Cirurgia é Anestesia - 21,5x31,Scmr lxO corr Bibe•·····.' 
tinta escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas. > ·. · · < 

0 

88 
Boletim de Denúncia - 50x3, lªvía: 21,Sx31,5cm, papel off- ·•· .. 61 set56g, 2ª e 3ª via: papel superpand sog~ .· .. ·· .· .. oco 

. ·.· BóletiO) deProdução Ambulatorial Individualizado·-BPA-I -
89 ·.· 21,5x311Scm1 .1x0 cor1 tinta escalai ern off~set 56g, coJado Bloco 

com JOff folhas,··· .. .. ··· r .. 

90 BoletimDiáriode Produção Ambulatorial - 21,5x31,Scmr 1x0 Bloco 
cor, tinta escala, em off-set 56CJ, colado com 100 folhas. 
Boletim Mensal das Atividades de Controle da Tuberculose -

91 21,5x31,5cm1 lxO cor1 tinta escala, em off-set 56g, colado Bloco 
com 100 folhas. 
BPA-I Boletim de Produção Ambulatorial dados 

92 Individualizados - 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala, em Bloco 
off-set 56q, colado com 100 folhas. 

93 Laudo de Inspeção - 50x3, 1ª via: 21,5x31,Scm, papel off- Bloco 

2 

40 1 
... 

40 
.. · 

·.· 

320 
.. 

. · 
! 

400 

8 

40 

40 

117 

26,00 5.200,00 

40,00 200,00 

26,00 

26,00 5.200,00 

26,00 1.040,00 

26,00 
. 

.. 

26,00 5.200,00 

39,00 195,00 
.· ·. ..·. 

40,00 200,00 
.· 

40,00 200,00 .·· 
. 

26,00 208,00 
. 

. 

26,00 1 

.. •· 

· .. · . 26;00 · .. 416,00·.·· 
. . .· 

26,00.1 9.360;00 
. ··.··. . . .• 

.·· 

38,00 76,00 

26,00 1 l.040,00 
·· .. 

26,00 1.040,00 . . .... 
I• 

26,00 8.320,00 
. . ..·· . 

.· 

26,00 10.400,00 

26,00 208,00 

26,00 1.040,00 

26,00 
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Uma Farias Brita para tod-0,<; 

set 56g, 2ª e 3ª via: papel superbond SOg. 1 

94 Laudo de USG Abdominal - 21,5x31,Scm1 lxO cor1 tinta 
Bloco 1 24 26,00 624100 

escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas. 

95 
Laudo de USG Pélvica - 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala, 

Bloco 24 26100 624,00 
em off-set 56g, colado com 100 folhas. 

96 Laudo Médico Procedimentos Ambulatoriais - 21,5x15,5cm, Bloco 40 18,00 720,00 
lxO cor, tinta escala, em off-set 56grcolado com lOOfolhas~ 
Laudo Obstétrico do 1° semestre - 21,5x31,5cm1 lxO cor, Bloco 24 18,00 432,00 97 tinta escala, eni off-set 56g1 colado com 100 folhas. .·· 

98 
Laudo Obstétrico do 2º/3º semestre - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, Bloco 24 26,00 624,00 
tinta escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas. 
Laudo para Solicitação de Autorização de Internação 

99 Hospitalar - AIH - 21,5x31i5cm, lxO cor, tinta escala, em Bloco 200 26,00 5.200,00 
off-sef56g, caiado com 100 folhas. 

100 
laudo·.•··. para Solicitaç:ão/Aut9tização.i de. Mudanças de 
Procedimento( s) Especial(s)1 Diária de Acompanhamento "" Blóco 100 26100 2.600,00 
21,5x31,5cm, 1x1 cor,tinta escala . 

.. . . · .. . 

Laudo para Solicitação/Autorização . de Proce(Jiméntos ·· 
101 Ambulatoriais - . 2l,5x31,Scm,lx0 cor, tinta· escala,. em .·off- Bloco 100 26,00 2.600/00 

. 
' 

set 56Q, colado com 100.fôlhas. .. 

Mapa de cirurgia 21,5x3115cm, lxO cor, tinta>escalar ~m 
.· 

102 Bloco 2 29,90 59,80 
' off-set 56g, com 100 folhas. ·. ·. 

Mapa de Produção Mensal/Consolidado · programa de 
·. 

103 Hipertensão .·e Diabéticos··;,; 21,5x311Scm1 < JxO cor, tinta Bloco 15 26,00 390,00 
escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas~ 

·. 

.· .. '· ,. ! 

104 
Mapa de Visita. do PACS - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta 

Bloco 200 
... 

26~00 
·-

5.200,00 
' escala, em off~set56o, colado com 100 foJhas. ... · ' .. ·. •. .· 

Mapa Diário Controle de Dietas•~ 21,5x31,5cm1 lxO corytinta '· '·• 
105 Bloco 40 26,00 1.040,00 .·. 

escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas. .. ·. ' •· 

Mapa diário da clinica 2115x31,5cm, 1x0 corí tinta escala, 
.... ·. .·· . 

106 ém off-set56q, com 100 folhas. Bloco 8 .· 26;00 208,00 .... . 

107 Mapa diário da Obstetrícia .· 21,5x31,5cm1 lxO cor, tinta Broco 8 -· 26,00 208,00 
escala, em off-sêt56q" cotn 100JoJhas. . 

·, 

Mapa Diário de Medicamentos - 2l,Sx311Scm, 1x0 cor, tinta 
108 Bloco 24 26,00 624,00 escala, em off~set 56g, colado com lOOJolhas. ·. .· .· .... . 

Mapa. diário de observação 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta • .. 

109 escala, em off-set 56a,com100folhas ..... · ...••. · .. · Bloco 8 26,00 208,00 
·.· ' .·. 

rv)apa diário de produção mensal 2 ZJ,5x31,:icm, lx0 corf 
.· ' 

no Bloco 6 40,00 240,00 tinta escala, em off,.,set56g1com100>folhas ... .. 

·.· Mapa diário de produção mensal .. 3 · 21,5x311Scm,. · 1x0 ·cor, Bloco 1··· 

··1. 

111 ·.·· 6 40100 240,00 tinta escala, emoff-set56Q, com100 folhas · . . · ·.·.· . .. .. . 
Mapa diário de produção mensal 4 21,sx31,stm, lxO cor, 

.·· 

112 tinta escala, em off-set 56g, com 100 folhas Bloco 6 40,00 240,00 

113 
Mapa diário de produção mensal 1 2115x31,5cm1 1x0 cor1 Btoco 6 40/00 240,00 -
tinta escala, em off-set 56a, com 100 folhas. 

114 
Aconselhamento - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta escala, em Bloco 8 23,90 191,20 off-set 70g, colado com 100 folhas. 
Anexo 3A Planilha para Anotações dos O bitos -

115 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala, em off-set 56g, colado Bloco 8 24,50 196,00 
com 100 folhas. y 

~ 
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1 Anexo 3B Planilha para Anotações dos Nascidos Vivos - ! 
116 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala1 em off-set 56g, colado Bloco 

com 100 folhas. 
8 

Avaliação das Unidades e Serviços de Saúde - 21,5x31,5cm, 
117 1x0 cor, tinta escala, em papel jornal SOg, colado com 100 Bloco 1 100 

folhas. 

118 
Cadastro do Hipertenso e Diabético-Hiperdia-21,5x31,5crn, Bloco _ 24 
lxl cor, tínta escafa, em off-set 70g, corado com 100 foihas. 

119 
Cartão da Farmácia - 191 5x15cm, 1x1 cor, tinta escala, em Und 3200 
off-set 180g. 

120 Cartão da Mulher/Adolescente - 21,5x31,5cm1 lxl corr tinta Bloco 
escala,. em off-set 70g,. colado com 100 folhas. 

121 
Cartão de Controle da Pressão Arterial - 21,Sx31,5cm, lxl Und 
cor, tinta escata, em off-set 180g. 

122 Cartãocje IdentificaçãodaFamiHa-7;5xlOcft1, 1x0 cor, tinta .·.·.· Und 
escala1 em off-set 180g. .·.•· .·. .·· 

123 
Cartão de Medicação ~ 21;sxlS,5cm, lxl cor; tinta escalai Und 
em off-set 180g. ... .·. .· .·. .. .. .· .. ·.· 

•.. 124 Cartão Pré-natal - 21;5x31,5C:m,lxLcór, tinta escala, em Und 
off-set 180Q. 

125 
Cartão Teste do Pezinho - 10x615cm, 1x0 cor,.tinta·.escala, Und 

.· em off-set 180g. .·· .· .·.· 

126 Carteira de Identificação do Usuário. - Farmácia Básica · - Und 
15x2l,5crn, lx1 cor, tinta escala, em off-set180CJ. 

127 
.···· Carte~ra de Medicamentos - Farmácia Básica - 9x5,5cm, 1x1 Und 

cor, tmta escala, em off-set 180g. ··.· 

24 

2500 

1 
3000 

1 1000 

l 1000 

1000 

2500 

t 2500 
.. ·•·· 

.. 
·.· 

128 Folha de trabalhó reaUzaçãodosteste rápido . 2115x31,5cm, Bloco S 
lxO cor, tinta escalai em off-.set56tj1 com 100 folhas• ·· .. ·· .. ... .··· 

129 
Formulário Busca Ativa - PFA - 21,Sx31,Scrri, lxO cor,tinta .. ·. > ··1 lG 1 

escala, em off-set 56g, colado com 100 folhas. .. Bloco .. 
1 

130 Formulário Bus~ Ativa - Sarampo -21,5x3l,5tm, lxl cor, Bloco l 16 .·· tinta escala,, em off-set:]On., rolado com 100 folhas. 

131 ·. Laboratório de Análises Çlfnícas .,. 21,Sx31,5crl1, >lxO· cor, Bloco 200 
.. tinta escala, em off-set56g1colado com 100 folhas. . .·.· .. 

Uyro de Registro e Co11trole dê Casos de Hanseníase - ·•·· 
.. ····.··· 132 21,5x31,5cm, lxlcor, tinta escala, em off".'set 70g, colado Bloco 

com 100 folhas. . .. · .· .. .. .. · .. 
Norma oara oacientes e .~companhantes .. frente e .. verso 

133 ·.· 21,5x31;5cm, ·1xo corJ tinta escala, em off-set 56g; com 100 
.. .· folhas ... .. . .. 

134 Nota de Medicamentos Fome.cidos - 21,5x31,5crl"l, 1x1 cor, 
tinta escala1 em off .,.set70CJ, colado com 100 folhas. 

135 
Partograma - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta escala, em off-set 
70g, colado com 100 folhas. 

136 
Prontuário da Família - 2115x31,5cm, lxO cor, tinta escala, 
em off-set 56g1 colado com 100 folhas. 

>· 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 1 

5 
. ..... 

· .. 

24 

40 
. 

100 

. 

137 
Receituário - 15x21cm, lxO cor, tinta escala, em off-set 56g, 
colado com 100 folhas. 

Bloco 3000 

138 
Receituário Azul-Psicotrópico - 25x10cm, lxO cor, tinta 
escala1 em super bond 75g e/ 20 folhas, picotado, 

Bloco 800 

. 

1· 
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[ 1 

23,50 188,00 

23,50 2.350,00 

26,00 624,00 

1,50 4.800100 

60,00 1.440,00 

1!80 4.500100 
··.· 

·. 

1,80 5.400,00 

1,80 1.800,00 
.. 

1,80 1.800,00 
.· 

•· 

1,90 LQOO;OO ... · 
.·· 

•·· 

1,90 4.750f00 
.•. . 

1,90 4~750;00 
. .. 

30,00 150,00 
. . .. ·· 

.. ·. 

26;00 416,00 
•· 

... 

26,00 416,00 
..· 

·. 

24;50 4.900,00 

26,00 416,00 

30,00 150,00 

26,00 

26,00 1.040,00 

26,00 2.600,00 

18,00 54.000,00 

21,20 16. 960,00 /\ 
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grampeado, numerado e colado com 20 folhas. 
Receituário para Controle Especial - 1ª via: 15x21cm, 1x0 

139 cor, tinta escala, em auto-copiativo 75g, 2ª via: 15x21cm, Bloco 1200 21,20 25.440,00 
lxO cor, tinta escala, em auto-co 
Referência e Contra-Referência do caps para PSF -

140 21,Sx311Scm, lxO cor, tinta escala, em off-set 5691 colado Bloco 40 32,50 1.300,00 
com 100 folhas. ' 

.· 

141 
Registro Diário de Pranejamento Fammar - 21,5x31,5cm, 1x0 Bloco 1 40 26,00 1.040,00 
cor1 tinta escala, em off-set 56a, colado com 100 folhas. 
Relatório de·· alta hospitalar 21,5x31,Scm, lxO tinta 1 

. 

142 cor, Bloco 300 26,00 7.800,00 
escala, em off-set 56q, com 100 folhas 
Remanejamento/Devolução 21,5x31,5cm, lxO tinta .. ·. 

143 
- cor, Bloco 40 26,00 1.040,00 

escala/em off-set 56g, colado com 100 folhas. ·. 

Roteiro para Visita Domlcmar do <Recém-nascido do 
.· 

e 
144 Puerpera - 21,5x31,5cm,· .. ···lx3.cor1 .. tinta escala, em off-set Bloco 24 26,00 624,00 

70g; colado com 100 folhas~ .· 
.· 

.· .. •· .· 

145 Solicitação de receituário tipo B< (Azul} lScm largura. x5cm Bloco 2 48,90 97,80 
altura ·. . 

Solicitação de troca•.···de·.·Horári0>·15cm de altura x2lcm 
.• 

1 

146 Bloco 6 25,00 150,QO larqura 
SSA2 - 2l,5x31,5cm1 lxl cor, tinta escala1 em off-set 70g1 

·. 

147·· Bloco 24 26,00 624;00 colado com 100 folhas. :·. ·: 

Termo de consentimento·.·. esclarecido para procedimento 
148 cirúrgico 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta . escala,.· em off-set Bloco 100 26,00 2.600~00 

... 56g, com 100 folhas .. . . 

.·. 
:· 

Termo ·de ... consentiffiento .. : ... •nformado para· dmrg~ de 
·. .· 

·. 

1 

149 . .. esterilização voluntariéL Laqueadur~ .tubária · .· RE396frente .:e Bloco 6 ·:, 26,QO 156,00 ·.· 
verso 21,5x31,5cm, lxO cor, tinta escala, em off"'.set56g, 

. com 100 folhas .. .· ... . .. ·.· .. 

Termo de consentimento informado.:·. para cirurgia de 
.· .· 

l .·.·I 

150 vasectomia.· frente. e .verso1 21,5x31,5cm1 1xff .·.·cor, • tinta Bloco •.· 2(),00 78,00 < 

escala, .. emoff-set56q1.com 100 folhas ! . 
. 

Termo .. de < consentimento Jivre e esclarecimento 
151 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta escala, em off-set 56g,com 100 Bloco 5 26,00 130;00 

··· folhas ·· .. · .. · .. .· .. . 
..·· 

. Termo de responsabilidade ... 21,5X3l,5cm, . lxO cor, tinta 
··. .· 

152 Bloco 2 26,00 52,00 escala, em off-set 56g,com 100Jolhas .. ·.·· .. 

153 Termos Diversos - 50x31 l ª yia: 2l,5x3 l,5cm1 papel off-set Btoco··: 24 34,50 828,00 
. 56g, 2ª e3ª via: papel superbond 50g. .·. · · ·..•• . . .. · .. 

.·• .·· 
. : . . 

:·. .·· 

369.309,30 · ... 
.. ·. ... .. .. · . . : 

.· 

lOl'E 06 - MATERIAIS GRÁFICOS .. ·. 
. 

· .. .· . 

Bolsa Personalizada ·;...;.· confeccionada em poliéster 6001 1 
··.· ·. .· 

abertura superior com zíper n° 06 100% poliéster/ com 1 

1 bolso frontal, em zíper n° 06 100% poliéster, medindo 38cm Und 500 36,00 18.000100 
x 28cm x 14cm, com arte e estampa a ser fornecido pelo 

1 Município de Farias Brito. 
Bolsa retangular, Tam. 30 X 20 X 10 com bolso externo e 

2 interno, alças e braço e tranversal em tecido e acabemento Und 400 37,50 15.000,00 
lona, personalizada, na cor verde. Sujeito a alterações. 

3 Mochila de nylon com compartimento para notebook. Und 100 79,90 7.990,00 A 

-· __,/ 
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Compartimento grande com bolso interno para notebook, [ 
compartimento frontal com divisória para documentos e 
canetas. Zíperes com cordão para auxílio no manuseio, alça 
superior de nylon, alças ajustáveis para as costas - todas as 
alças são revestidas com espuma para maior conforto. 
Altura : 47 cm Largura : 35,5 cm Profundidade : 17 cm. 
Medidas aproximadas para gravação(Cxl): 25 cm x 27 cm, 
personattzado conforme a· arte a ser fornecido peio 
Municí io de Farias Brito. 
Necessaire . tipo estojo, transparente, personalizado com 
lo o oficial do munid io de Farias Brito - CE 

Und 

LOTE 07 - MATERIAIS GRÁFICOS 

Caixa em MDF com tam a,tamanhoSaltxlO lar 
Caixinha em papel carton, quadrada, 10 cm de altura e 22 
cm de curn rimento e 10 cmdefundura. 
Caneca com alça, material acrmco, 300ml, para sublimação. 
Personaliza ão a ser.definida ela contratante 

Carreta com atça, matertat cerârrrica,··300mt ou 325mt, para 
sublima ~o. Personaliza ão a ser definida fácontratante 
CANECA PERSONALIZADA DE. PORCELANA·· CROMADA 
DOURADA e ROSE PARA SUBLIMAÇÃO ""'" 325111f indui 
amostra a ser encaminhada 
Caneta Esferográfica Personalizada - cor azuli com o corpo 
braoco, parte •nferior ew.borrachada com relevo; medindo 

1 

aproximadamente 141 1.cmde.altura, 1,6·. crndelargura e 
peso de 8 gramas; aciona por dique; devendo dispor de 
uma área de impressão mínima de 4cm ·x 0,6cm {variação 
de até 10%) para impressão a ser fom~ido.pela Secretaria 
contratante. 
Caneta. metatC:om detalh~s dourados, Clip· meta.licocom anel 
dourado .·· af)àixo, esferografica . . aciona por giro. 
Personaliza ~o a ser definida la contratante 

ea.neta metal com deté)lhE!S>em.dOurado. Clip metálico•.com 
anel dourado abaixo, esferográfica aciona por giro. Largura: 
l,5 . cm, Comprimentd · : 14 cm, Medidas aproximadas para 

rava ão Cxl : 4 cm x Oi8cm. PRETO BRANCO 
CHAVEIF(Q ACR]UÇO ADESIVADO- no ta.maf)ho.4cm. x 
3cm, personalizado conforme a.· arte a serJornecido ·pelo 
Município ·.•·. de Farias Brito. Material: acrílico. Cor: 
trans arente. 
Chaveiro de metal com mosquetão (sem trava) e alça de [ 
nylon, parte frontal com chapa inox e verso brilhante liso. 
-PersonaHza ão a ser definida la contratante com caixa 

Copo liso de plástico long drink personalizado- capacidade 
aproximada 3000ml, medidas aproximadas: 6,Scm x 14cm 
(diâmetro x altura), transparente 99,9%, incolor, liso, 
acabamento erfeito e bordas totalmente lisas 

Und 
Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 
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500 22,00 11.000,00 

51.990,00 

240 19,20 4.608,00 
300 17,50 5.250,00 

400 13,00 

500 12,50 

780 23,90 

740 8,10 5.994,00 

500 6,50 3.250,00 

500 6,50 3.250,00 
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[personalizado twister1 na cor transparente em plástico, com 1 l l 
canudo e tampa, capacidade 300ml, personalizado conforme 1 

a arte a ser fornecido pelo Município de Farias Brito. 

14 
Porta-lapis, em acrílico personalizado, nas cores do Und 400 6,50 2.600,00 município com duas divisórias com tam. 10 x 6 cm 
Squeeze - material plástico ou polietileno de alta densidade[ 

15 nas cores variadas, capacidade SOO mi, personalizado Und· .. l 1400 5,50 7.700,00 
conforme a arte a ser fornecido pefa Secretaria de 
contratante 

· .. ·· 

86.798,00 

3 .. 2.. Conforme ex1genc1a legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos juntoa empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando
se como baseJegal a Instrução Normativa no 73, de 05 de Agosto de 2020. 
3 .. 3. O valor máximo admitido para esta aq9isição é de R$ 828.734,30 (oitocentos e vinte e 
oito ... mil setecentos E!. tdnta.· e>quatro>reais e trinta .. centavos). Foi utilizado como 
metodologia para.obtenção dp preço estimado para a futuracontratação o menor dos valores 
obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6° da supracitada instrução. 

4 .. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4 .. 1. O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura1 6u 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtosdéntro da vigência do mesmo. 

5ª DA ENTREGA E RECEBIMENTO PRODUTOS 
5.1. Os produtos serão< Jor?ecirJos de acordo . c.om .·. as solicitações ;requisitadas pela 
Secretaria/Fundo competente, devendo os rnesmos serentre.guesjunt°: à sede desta, ou onde for 
mencionado nas respectivas Ordens de Cpmpra,.ficando ·a•. Adminis~raçãcrnq direito de ·Solicitar 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega 
de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 •. Os. produtos deverão êer entregues. no prazo.· de·OS (cinco) dias, a contar do .. recebimentó qa 
respectiva OrdemdéCómpra. 
5.3 •. •A Contratada·· fisará. obrigada atracar, as suas expensas,. os .. produtos que vierem.a .ser 
recusadospor justo motivo,. sendo que oatodo.recebi.mentonãoimportará a sua aceitação. 
5.4 .. A Contratada deverá efetuar as entregas e111transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em· emqaf agens. fechadas, contendo a identificação·· da data ·de 
industriaHzação eo prazo•.de validade, quando foro caso. 
5 .. 5. Caso .. a Prefeitura ..•. venha .· optar por·· entrega ... programada a contratada devera dispor ··ae 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5 .. 6 .. O recebimento dos produtos sera efetuado nos seguintes termos: 
5.6 .. 1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5 .. 6 .. 2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. ~ 

6. ORIGEM DOS RECURSOS 
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6a1.. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. 

7. DO PAGAMENTO 
7ª1ª O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda correntei conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certfftcado pef o setor competente Hmitando-se o desembotso máxrmo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal1 em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. ·· 
7 .2ª O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

8 .. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Sal. As obrigações da CONTRATANTE.são as discriminadas na Minuta Contratual1 parte integrante 

·~ do Edital, independente de·sUatranscriçãoJ 

9" DAS OBRIGAÇÕES DA .CONTRATANTE 
9 .. 1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A} são as discriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição~ 

FARIAS BRITO/CE, 11 de abril de 2022. 

Lily Sammy Feitosa de Moraes 
Ordenadora de Despesas do Fundo Geral 

Aliomar Libera li no de· Almeida. Júnior 
Secretárjo Muni . pai de Educação 

Maria Marcleide do imento Laet Rafael 
Secretária Muni · ai de Saúde 

Antônia da P~na Pierre 
Secretária Municipal de Assistência Social 



ANEXO li 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município ds Farias Brito. Estado do Csará. 
Psla prsssnts dsclaramos intsira submissão aos prscsitos lsgais sm vigor, sspscialmsnts os do 

Oscrsto nº ID.024/20!8 B das Leis . .nº IQ;fi2D/2DH2 e B.HBS/1893, .b~m,.ggmo às cláusulas B condiçãss da 
modalidade Pregão Eletrôf1ico n!! 2022.04.13.1. 

Osclaramos ainda qus, após a smissão dos documsntos rslativos à habilitação preliminar, não ocorreu 
fato qus nos impeça ds participar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bsm B fislmente fornscer os produtos/bsns espscifü::ados no Ansxo 1, 

caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeta: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos dsstinados ao atendimento das 

necessidades das Unidades Gestoras do Municípiu<de Farias Brito/CE.inonforme especificaçãssapresentadas abaixo . 
.. 

Item Especificação · .. Unid. Iltde; Marca Valor Unitário Valor Total 
LOTE m ~MATERIAIS GRÁFICOS 

·.·. 

1 
Bloco de Requisição de Material - 15x2li::m. lxO cor. tinta escala. em off ~ Bloco 580 

· .. 

set 5Sg. colado. c/ IDO folhas. 

2 
Bloco para Anotações de Recados - 15x2lcm. lxO cor, tinta escala. em Bloco 380 
off-set 5Sg. colado. 

3 
Bloco personalizado. 40 folhas com marca d'água. capa colorida.12 x 7 

Und 580 cm .. 

Capa de Eletrocardiograma - 5x23crn. lxl cor. tinta escala. em off~set 1 

4 l80g. 
Und 1200 

5 
Capa de Processo c/ timbre - 44x30cm. 4x0 cor. tinta escala. em ofF Und 32UO ··· 
set 180g. colado e dobrado. · . 

Capa de procBsso com timbre - 47.Sx32.5cm. lxO cor; tintaesc[lla. em 
.. ... 

8 Und 5120 
.. 

off-set 75q. .···· 

7 
Capa de Processo para Contabilidade - 47.Sx32.5cm. lxO cor. tinta Und 20800 
escala. em off-set 75g. 

8 
Envelopes Timbrados pequeno - 23xllcm. 4x0 cores. tinta escala. em Und 1440 
off-set 80q. I·· 

8 Envelopes Timbrados Tamanho . oficio - 24x34cm. 4x0. cores. tinta Und 4580 
escala. em off-set 80g. .· 

Escala deServiço - 21.5x31.5crn. lxO cor. tinta escala. em off~set5Hg, .· 

m Bloco 284 :· . 

colado com mo folhas. : 
. . · . ..· . 

Pedido de Material - 2L5x3L5cm, lxO cor. tinta escala. emoff-set5Sg, : 

li colado com mo folhas. 
Bloco 880 

Diário de classe - capa: 21 cm de comprimento x 28 cm de 
12 comprimento. contracapa colorida papel ofeste 80 g encadernado Und moo 

espiral. capa contendo 120 folhas preta e branca 

13 
Diário de classe - capa: 21cm de largura x 28 cm de altura. capa Und 500 
colorida papel offset 80 g brochura contendo mo folhas coloridas 

14 Ficha do aluno (biblioteca) IOxl3cm. !xi cor tinta escala em offset 180g. Und moo 
15 Ficha do livro Ol (biblioteca) 8xl5cm. !xi cor tinta escala em offset l80g. Und mo 
IS Livro de matricula escolar padronizado, mo folhas. formato vertical Und moo 
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28.5 x 31 (C X A). folha papel branco 63g. impressão offset capa preta 
cartonada 2 40g. 
Livro de rendimento escolar padronizado. IDO folhas. formato vertical 

17 28.5 x 31 (C X A). folha papel branco 63g. impressão offset. capa preta Lind 200 
cartonada 240g. 

l8 Pasta do aluno 46x33cm. lxl cor tinta escala em cartolina 120g. Lind IODO 
Total: 

LDTE 02 -MATERIAISGRÃFICDS 
1 Adesivo classificação de risco amarelo 2.IOcm altura x4.35cm largura Bloco 3200 
2 Adesivo c:lassificação de risco azul 2.IOcm altura x4.35cm largura Bloco 3200 
3 Adesivo classificação de risco vermelho 2.IOcm altura x4.35cm largura Bloco 3200 
4 Adesivo classificação de risco verde 2.IOcm altura x4.35cm largura Bloco 3200 .. 

Adesivo quadrado. tamanho 16x1Bcm. cores 4x0, papel folha adesiva 
... 

5 com corte Lind 2000 

Placa de identificação de porta. materialPVC 2mm vinil autoadesivo. 

6 Tamanhos 30xl0cm. 35x12 m.40x!Bcm. 45xl5cm. 6Dx20cm. Impressão Lind 180 digital 1.200 DPI, latex a base de agua. personalizado conforme arte a 
ser fornecido pela secretaria contratante. 
Adesivo micro perfurado para porta e janelas de vidra. colorido de alta 

7 qualidade. personalizado conforme arte a ser fornecido pela secretaria M2 llD 
contratante. 

8 
Plotagem de ·veiculas. tipo envelopamento. personalizado. conform~ 

M2 58 
... 

arte a ser fornecido pela secretaria contratante. .. 

8 Peliculia fume tipo insulfilmes. para portas e janelas de vidro M2 320 
ID ADESIVOSJILIADRADOS IDX22CM Lind 400 

n Adesivo Redondo - tamanho 2 cm de diâmetro. cores 4x0. papel folha Lind 800 adesiva com corte 1 

Adesivo Redondo - tamanho S cm de diâmetro. cores 4x0, papel folha 1 

12 adesiva com corte Lind 400 

Adesivo vinílico para divulgação de campanha tamanho f3 x 13cm. cores 
.... 

13 4x0. papel folha adesiva com corte Lind 840 

Total: 
LOTE 03 -MATERIAIS GRÁFICOS 

1 Cartazes A3 - 4x0 cores. tinta escala. em couchê 115g. Lind . .• 2200 
2 Convite - 28xl2cm. 4x4 cores. tinta escalum papel tela/linho IBOg. Und 1450 ... 

3 Folder A3 - 4x4 cores. papel couchê 115g. Lind 4800 
.... · 

4 Folder folha A5 (21 cm de largura x 14.8 t:m de altura). colorido. Lind 7152 .. 

5 Leques - tam 22x30cm. 4x0 cores •. em papel triplex 250g. Und soa 
6 Panfleto frente e verso 15x21cm - papel Couchê 120gr, coloridos. Lind 5800 ' 

7 
Panfletos -15x2Jcm. lxO cor. tinta escala. em superbond cores variadas Und IOBDB r: 
115g. .: 

8 Panfletos - 15x21cm. 4x0 cores. tinta escala. em papel couchê 115g. Und 5120 
8 Panfleto. papel couche. 80g - 4x0. colorido. 200xl00mm Und 4800 
ID Convite -1Dxl5cm. 4x4 cores. tinta escala. em papel tela/linho IBOg. Und 580 
li Convite - 15x21cm. 4x4 cores. tinta escala. em papel tela/linho IBOg. Und 580 

12 
PASTA EM PAPEL CARTÃO 25DG 4XO CORES FORMA TO ABERTO 

Lind 820 46X31.5CM.FECHADO COM BOLSO COLADO 
13 PASTA PERSONALIZADA COM ORELHA Lind 320 
14 BOTONS PERSONALIZADOS ADESIVOS BXBCM Und 1480 
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15 LAMBE-LAMBE 3.0X2.0 Und 12 
l6 LAMBE-LAMBE 6.0X2.0 Und 8 

17 
Cartaz Colorido Personalizado - papel couchê. l70g-4x0 cor-3!0 x 

Und lBO 445mm 

18 
Cartaz Colorido Personalizado - papel couchê. 170g-4x0 cor-420 x 

Und ISO 300mm 

IS 
Cartaz Colorido Personalizado - papel couchê. 170g-4x0 cor-700 x 

Und 160 420mm .... · 

1 Total: 
LOTE 04 - MATERIAIS GRÁFICOS 

l Banner confeccionado em lona vinil 1.0 x 1.0. em cores de alta qualidade. Und 76 
2 Cartazes O.Sx 0.5 cm. coloridos. Couchê l20gr Und 640 
3 Outdoor 3.0 x S.O em lona vinil em cores de alta qualidade Und 4 

4 
Banner confeccionado em lona vinil 5.0 · x LO. em cores de alta 

Und 8 qualidade. 

5 
Banner confeccionado em lona vinil 3.40xl.SO. em cores de alta 

Und m qualidade. com ilhoes ao redor 
6 Faixa em lona. confeccionado em vinil, colorido. 3.0xO.BOcm Und 12 1 .· 

Banner - em lona. com impressão digital(440g/m2
). aüabalTJento em 

7 ilhós com reforço a cada 15 cm e aplicação de vernil. medida - 0.60 x Und 85 
0,80cm 
Banner - em lona. com impressão digital(440g/m2

). acabamento em 
8 ilhós com reforço a cada 15 cm e aplicação de verniz. medida -' 3m x Und 25 

0.80cm 
Banner - em lona. com impressão digital(440g/m2

), acabamento em 
s ilhós com reforço a cada 15 cm e aplicação de verniz. medida - U.SO x Und 62 

L20cm . 

... 

Banner - em lona. com impressão dígital(440g/ITJ2
). acabamento em 1::: ·· .. 

ID Und 57 
1:· 

ilhós com reforço a cada 15 cm e aplicação de verniz. medida ._ 2mxlm 1: 
··. ,. 

Total: 
LOTE 05 •MATERIAIS GRÁFICOS 

CAPS - Anamnese - 21.5x31fom, lxl cor. tinta escala. em omset 7Ug, 
.. 

1 Bloco 8 
. colado com mo folhas . 

2 
CAPS - Cartão de Medicação - 21.5xl6cm.1x0 cor. tinta escala. em off 

Und l5UO 
set l80g. 
CAPS - Carteira de Identificação do Usuário - 2lxl5cm. lxl cor. tinta 

. .. 

3 escala. em off-set IBOg. 
Und 1500 

4 
CAPS - Controle de Frequência Individual Intensivo - 2L5x3L5cm. lxO ... Bloco 8 
cor. tinta escala. em off-set 5Bg. colado com IDO folhas. -
CAPS - Controle de Frequência lndividúal Intensivo - Assinatura '.' 

.. 

5 21.5x3l.5cm. lxO cor. tinta escala. em off '.'set 56g. colada>riolTJ 100 Bloco 8 .. L 
... 

folhas. 

6 
Endemias - Resumo Diário/Serviços Antivetorial - 21.5x31.5cm. lxl cor. Bloco 64 
tinta escala. em off-set 70g. colado com mo folhas. 

7 
Endemias - Resumo Semanal de Borrificação - 21.5x31.5cm. lxl cor. tinta Bloco l6 
escala. em off-set 70g, colado com mo folhas. 

8 Endemias - Resumo Semanal de Captura - 2l.5x3l.5cm. lxl cor. tinta Bloco 5 
escala. em off-set 70g, colado com IDO folhas. 

s Endemias Ficha de Visita Domiciliar - 2l.5x31.5cm. lxl cor. tinta escala. Bloco 5 A 

~ 
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em off-set 70g, colado com IDO folhas. 
Endemias Formulário Diário de Atividades - FPCDH-Ol -15x21cm. lxO cor. 
tinta escala. em off-set 5Sg, colado com IDO folhas. 
Fisioterapia - Avaliação Neurofuncional - 2L5x3L5cm, lxl cor, tinta 
escala, em off-set 70g, colado com IDO folhas. 
Fisioterapia - Cartão Setor - 2L7x23.7cm. lxl cor, tinta escala. em off
set 180g. 
Fisioterapia - Controle deJratamento "'l5x21cm. lxDG!lr. tinta Elsriala, 
em off-set 5Sg, colado com IDO folhas. 
Fisioterapia - Prescrições -21.5x3l.5cm, lxl cor, tinta escala, em off-set 
70g, colado com IDO folhas. 
Odontológico - Ações Coletivas - 2L5x3L5cm lxO cor. tinta escala, em 
off-set 5Sg, colado com IDO folhas. 
Odontológico - Atenção a Saúde Bucal - 2L5x3L5crn, lxl cor, tinta 
escala, em off-set 70g. colado com IDO folhas. 
Odontológico - Cadastro Institucional - 21.5x3t5cm. lxD cor. tinta 
escala, em off-set 58 , coladocomlOUfolhas. 
Odontológico - Cartão Individual do Paeiente - 15x2forn,. lxl cor, tinta 
escala. em off-setl80g. 
Odontológico - Mapa Diário de Atendimento;. 2L5x3L5cm. lxO cor, tinta 
escala, em off-set 5Sg, colado com IDO folhas. 
Odontológico - Uuestionário para Visitas Domiciliares - 2L5x3f.5cm. 1XI 
cor. tinta escala, em off"set 70g, colado com IDO folhas. 
Odontológico - Semestre - 2L5x31.5cm, lxO cor, tinta escala.<em off-set 
5Sg, colado com IDO folhas. 
Vigilância Sanitária Boletim de Denúncia - 2L5x31.5cm, 1)(0 cor. tinta 
escala, em off-set 5Sg, colado com mo folhas. 
Vigilância Sanitária Laudo de Inspeção - 30x3 . 21.5x3L5cm. lxO cor. Iº 
via: papel off-set 5Sg, 2º via: super bond verde 5Sg, 3º via: super bond 
azul 5Sg, colado. 
Vigilância Sanitária Mapa de Controle de Cloro Residual e Ph ... ~ 
21.5x3L5cm, lxO cor, tinta escala, em off"set 5Sg, colado com IDO 
folhas. 
Vigilância Sanitária Termo de Apreensão - 30x3. 21.5x3L5cm lxO cor, Iª 
via: papel off-set 5Sg, 2ª via: super bond verde 5Hg, 3ª via: super bond 
amarela 5Sg, colado-picotado. 
Vigilância Sanitária Termo de Coleta de Amostra - 30x3; 21.5x31.5cm, 
lxO cor, Iª via: papel off-set 5Sg, 2ª via: super bond verde 5Sg, 3ª vía: 
super bond amarela 58g. calado-picotado 
Vigilância Sanitária Termo de Recolhimento .de Mercadoria ~ 3Ux4, 
21.5x3L5cm. lx0 cor; Iª via: papel off•set5Sg, 2ª via: super bond ·· rosà 
5Sg, 3ª via: super bond verde, 4ª via: amarela 5Sg, colado-picotado. 
Ficha de Referência - 21.5x3L5cm. lx0 cor, tinta escala, em off-set 5Sg, 
colado com IDO folhas. 
Ficha de Referência - e contra referencia - 2L5x3L5cm, lxO cor, tinta 
escala, em off-set 5Sg, colado com IDO folhas. 
Ficha alta a pedido ou abandono de tratamento 2L5x3L5cm, lxO cor, 
tinta escala. em off-set 70g. colado com IDO folhas. 
Ficha de Acompanhamento - Pacientes Hipertensos e/ ou Diabéticos -
2L5x3L5cm lxl cor, tinta escala, em off-set 70g, colado com IDO 
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folhas. 

32 
Fii::ha de acompanhamento transfuncianal 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta 

Bioca 6 escala. em aff-set 56g. colado com mo folhas. 
Ficha de Admissão da Clínica Cirúrgica do Hospital Geral de Farias Brito 

33 - 21.5x31.5cm. lxO cor, azul tinta escala. em aff-set 180g. tipa pasta com Und 300 
ficha de notificação de infecção 22.5x33cm. lxO cor na contra capa. 
Ficha de Admissão da Clínica Cirúrgica do Hospital Geral de Farias Brito 

34 - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala, em uff-set 5Bg, calada corfl mo Bioca 40 
folhas. . 
Ficha de Admissão da Clínica Médica da Hospital Geral de Farias Brita -

35 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off-set 56g, colado com IDO Bloco 40 
folhas. .· .. 

Ficha de Admissão da Clinica Médica da Hospital Geral de Farias Brito - . : .. : 
38 21.5x31.5cm. lxO cor. verde tinta escala. em off-set IBOg; tipo pasta com Und 500 

ficha de notificação de infecção 22.5x33cm. lxO cor na contra capa. 
Ficha de Admissão da Clínica Obstétrica .do Hospital Ger·Ell de Farias 

37 Brita - 2l.5x3L5cm. lxD cor; rasa tinta escala. em aff~sàtJBUg. tipo 
Und 220 

1. 

pasta com ficha de notificação de infecção 22.5x33cln, h<O cor na 
;.·· 

contra capa. 
Ficha de Admissão da Clínica Pediátrica da Hospital Geral ddarias 

38 
Brito ~ 21.5x31.5cm, lxO cor. amarela tinta escala. em aff-setlBUg,tipa 

Und 
.. 

300 pasta com ficha de notificação de infecção 22.5x33cm. lxD cor na .... 

contra capa. 
·. 

38 
Ficha de Admissão de Recém Nascido do Hospital Geral de Farras Brito -

Bloco 24 21.5x31.5cm. lxl cor. tinta escala. em off-set 70g, colado corfl mo folhas. 

40 Ficha de Admissão PacienteHospital Geral de Farias Brito - 2L5x31.5am. Bloco 40 
lxO cor. finta escala. em off-set5Hg. colado com .IHO falhas. 
FICHA OE AGENDAMENTO MEDICO/ENFERMAGEM 8 cm de altura XH cm 

. 
41 Blmm 200 ... 

de largura .. 
. ... 

42 
FICHA DE AGENDAMENTO DDDNTOLOGICO 8 cm de altura X 8 cm de 

Bloco 200 largura 

43 Ficha de Atenção a Criança - 21.5x3L5cm, lxl cor. tinta escala. em off-
Bioca 40 set 70g, colada com IDU folhas. 

44 Ficha de A tenção ao Adolescente ~ 21,5x3l.5cm, lxl cor. tinta escala. em 
Bloco 48 aff-set 70g, colado com IDO folhas. . 

1·. 

Ficha de Atenção ao Adulto -21.5x31.5cm. lxl cor. tinta escala; em off~ 
1 

45 Bloco mo •.· 

set 70g, colado com IDO folhas. ... . .. 

Ficha de Atenção ao Idoso - 21.5x3L5cm. lxl cor. tinta escala; em off-.set .. .. 
46 Bloco ·· 48 70g, colado comlOOfolhas. .. . 

Ficha de Atendimento a Mulher - 2L5x3L5cm. lxl cor. tinta escala; em 
.. 

47 Bloco 24 off-set 70g, calada com mo folhas. ... 1 ., 

Ficha de atendimento gestante 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em 
. 

48 
off-set 56g, calado com 100 folhas. 

Bloco 25 

48 
Ficha de Atendimento Médica - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em 

Bloco 320 
off-set 56g, calado com mo folhas. 

50 
Ficha de Atestado Médica da Hospital Geral de Farias Brito - 15x21cm. Bloco 40 
lxO cor. tinta escala, em off-set 56g, calado com IDO folhas. 

51 
Ficha de Evolução Clínica - 21.5x31.5cm. lxl cor. tinta escala. em aff-set Bioca 240 
70g. colada 8 picotado com mo folhas. 

52 Ficha de evolução da enfermagem 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em Bloco 5 
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off-set 56g. colado com IDO folhas. 

53 
Ficha de Perinatal - 21.5x31.5cm, lx1 cor. tinta escala. em off-set 70g, 

Bloco 24 colado com IDO folhas. 

54 
Ficha de Registro de Ativ. Diária do Agente - 21.5x31.5cm, 1x0 cor, tinta 

Bloco 24 escala. em off-set 56g. colado com IDO folhas. 
Ficha de Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Maior de 5 anos -

55 21.5x31.5cm. lx1 cor, tinta escala, em off-set 70g, colado com 100 Bloco 40 
folhas. .I· 

Ficha de Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Menor de 5 anos 
56 - 21.5x31.5cm. 1xl cor. tinta escala. em off-set 70g, colado com 100 Bloco 40 

folhas. . .. 

57 Ficha Diagnostico e prescrição de enfermagem Bloco 280 ··.· 

Ficha Diagnostico e prescrição de enfermagem em obstetrícia .·: 

58 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta est:ala. emuff-set 56g, com IUO folhas. 
Bloco 16 

59 
Ficha encaminhamento- classificação de· risco 20 clll de altura x 12cm 

Bloco 100 
de largura .· 

Ficha individual de atendimento antirrábica humano frel1fo e verso 1 

60 
2L5x31.5cm. 1x0 cor. tinta escala; em off-set 56g, com 100 folhas. 

Bloco 5 
.· .. 

61 Ficha A - Cadastro Familiar - 21.5x3l.5cm. lxl cor. finta escala. em off- Bloco 32 set 7Dg. colado com 100 folhas. 

62 Ficha A - Cadastro Nai::ional de Domicílios - 21.5x31.5cm, 1x0 cor, tinta Bloco 120 escala. em off-set 56g. colado com IDO folhas. •· 

63 
Ficha A - Cadastro Nacional de Usuários - 21.5x3L5cm. lxO tur. tinta Bloco 200 escala. em off-set 56g, colado com 100 folhas. 

64 Ficha anestesia HGFB frente e verso 21.5x31.5cm. !xi cor, tinta escala. Bloco 8 em off-set 70g, colado com IDO folhas. 

65 
Ficha B - Acompanhamento de Hipertensos - 2t5x31.5cm, lxl. cor. tinta 

Bloco 15 
esi::ala. em off-set 70g, colado com mo folhas. : ·. 

66 
Ficha BPA 1 frente e verso 21.5x31.5i::m. lxO cor. tinta escala. em off-set 

Bloco 24 ... 

56g, colado com IDO folhas. 
Ficha controle hemodinâmico 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off- . 

67 set 56g, culadoeum roo folhas. Bloco 5 

Ficha D - Registro de Ativ. Prc. e Notificações - 21.5x3l.5cm. fxl cor; : 

68 tinta escala, em off".set 7Dg. colado com !OU folhas. 
Bloco 15 

69 
Ficha de Controle de Estoque de Alimentos - 21.5x3L5om, !xi cor. tinta Lind moo 
escala. em off-set ISOg. 

70 
Ficha de Controle de Estoque de Medicamentos - 31x2fom, !xi cor. tint~ Und roou : 

escala, em off-set 180g. 
Ficha de Estoque de Material - 21.5x3t5cm. !xi cor;tinta escalá. em off- Und 1500 .. 

. .. 

71 
set 180g. . .. 

72 
Ficha de Evolução Multiprofissional - 2L5x31.5cm. lxO cor. finta escala. Bloco 200 ·. 

em off-set 56g, colado com IDO folhas. 
Ficha de investigação atendimento antirrábico frete e verso 

73 21.5x31.5cm, lxO cor, tinta escala. em off-set 56g, colado c;om 100 Bloco 5 
folhas. 

74 
Ficha de Notificação de Infecção - 21.5x31.5cm, lxO cor. tinta escala. em Bloco 40 
off-set 58g, colado com IDO folhas. 

75 
Ficha de Prescrição e Evolução Médica - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta Bloco 200 
escala, em off-set 56g, colado com IDO folhas. 

Wí 
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Ficha de Relatório de Alta Hospitalar do Hospital Geral de Farias Brito -
78 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off-set 58g. colado com IDO Bloco 40 

folhas. 

77 
Ficha de solicitação de Exames - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em 

Bloco 320 
off-set 58g. com IDO folhas. 
Ficha de Solicitação de Exames Laboratoriais do Hospital Geral de 

78 Farias Brito - 21.5x31.5cm. lxD cor. tinta escala. em off-set 5Bg. com Bloco 200 
IDO folhas. 

.. 

;. 

78 
Ficha Bletrocardiogramas ( ECGs ) 2l.5x3l.5cm. lxO cor. tinta escala. em 

Bloco 5 
... 

off-set 58g. com IDfffolhas. 

80 
Ficha laudo do resultado 21.5x31.5cm. lxD cor. tinta escala. em off-set Bloco 5 
58g. com !DO folhas. ; . 

Ficha partograma frente e verso 21.5x31.5cm, lxO cor. tinta escala. em . X 

8l off-set 58g. com !DO folhas. 
Bloco 5 

82 
Ficha planilha de caso de diarreia 2!.5x3l5cm. lxO cor, finta escala. em Bloco 8 
off-set 58g. com IDO folhas. 

83 
Ficha protocolo de cirurgia segura 2L5x3!.5cmJxD m:ir; tillta escala. ... ;· Bloco 8 

1 

em off-set58g. com IDO folhas. ' .. 
... , . ·. 

84 Ficha sinais vitais 8.5cm altura x 10cm largura 
; 

Bloco JS 
;·; .; ; 

; 
..... 

.. 

Ficha sistematização da assistêllcia em· enfermagem frente e verso ···•· .. 

85 21.5x31.5cm. lx0 cor. tinta escala. em off-set 58g. com IDO folhas; Bloco 380 

88 
Ficha verifü:ação para parto seguro 2!.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala; 

Bloco 2 .· 

em off-set 58g. com IDO folhas. 
... 

Boletim de Cirurgia e Anestesia - 2!.5x3!.5cm. lxO cor. tinta escala; em 1 

87 off-set 5Bg. colado com 100 folhas. 
Bloco 40 

88 
Boletim de Denúncia - 50x3. Iª via: 2!.5x31.5cm. papel off~set56g. 2ª e Bloco 40 I• 3ª via: papel superbond 50g. .· ; 

Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado ~ BPA~I -21.5x3l.5cm. 
;• 

.. 

ff:loco 32U 
1 

88 .. .· .. 

lxO cor, tinta escala. em off-set 58g. colado com IDO folhas. ; 

. ... 

Boletim Diário de Produção Ambulatorial - 21.5x3!.5cm. lxff cor; tinta ' 

; • 
·. 80 ·. escala. em off-set 58g, colado com mo folhas. . ... Bloco 400 

Boletim Mensal ··•das Atividades de Controle da Tuberculose ·• .. -
HI 2L5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off-set 5Bg. colado com 100 Bloco 8 

folhas. . .. 

BPA-1; Boletim de Produção Ambulatorial dados Individualizados ··~ 
. ; ... > 

82 2l.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off-set 5Bg, colado com IDO Bloco 40 ;. 

folhas. 

83 
Laudo de Inspeção - 50x3. Iª via: 2t5x31.5cm. papel off-set 5Bg. 2ª e 3ª 

Bloco 40 via: papeLsuperbond 50g. 1 

84 
Laudo de USB Abdominal - 21.5x31.5cm, lxO cor. tinta escala. em off-set Bloco 24 1 

58g. colado com IDO folhas; .· 

Laudo de USG Pélvica - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off-set 
1 

85 58g. colado com IDO folhas. 
Bloco 24 

88 
Laudo Médico Procedimentos Ambulatoriais - 21.5xl5.5cm. lxO cor. tinta Bloco 40 
escala. em off-set 58g. colado com IDO folhas. 

87 
Laudo Obstétrico do Iº semestre - 2!.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em Bloco 24 off-set 58g. colado com IDO folhas. 

88 
Laudo Obstétrico do 2º/3º semestre - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta Bloco 24 
escala. em off-set 58g. colado com 100 folhas. 

88 Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar - AIH - Bloco 200 
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21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em aff-set 56g, calada com IDO 
folhas. 
Lauda para Solicitação/Autorização de Mudanças de Procedimenta(s) 

IDO Especial(s). Diária de Acompanhamento - 21.5x31.5cm, lxl cor, tinta Bioca IDO 
escala 
Lauda para Solicitação/ Autorização de Procedimentos Ambulatoriais -

IDI 2L5x3L5cm, lxO cor, tinta escala, em aff-set 56g, calada com IDO Bioca IDO 
folhas. . .. ;,;, 

. 
. .. 

Mapa de cirurgia 21.5x31.5cm, lxO cor. tinta escala, em aff-set 5Sg, '1; 

ID2 com IDO falhas. Bioca 2 

Mapa de Produção Mensal/Consolidada Programa de Hipertensão e 
!03 Diabéticas - Zl.5x31.5cm, lxO i::or, tinta escala, em off-set 5Sg, calada Bloco 15 

com IDO falhas. , .. 

!04 Mapa de Visita da PACS - 21.5x31.5cm, lxO cor, tinta escala, em aff-set Bloco 200 
56g, colado com IDO folhas. 

ID5 
Mapa Diária Controle de Dietas - 2L5x3L5cm fxO cor. linfa escala, em 

Bioca 40 aff-set 56g. calada com IDO falhas. ., ' 

IDB 
Mapa diário da clinica 2L5x3L5cm, lxO cor. tinta escala, 8m ,off-sHt 

Bioca 8 1· 

56g, com IDO falhas. 1 

Mapa diária da Obstetrícia 2L5x3L5cm, lxO cor, tinta escala, em off-
.. 

ID7 Bioca 8 set.58g, i::om IDO folhas. ·. .; 

Mapa Diário de Medicamentas - 21.5x31.5cm, lxO cor, tinta esl::ala, elTI 
.· 

ID8 aff-set 56g, calada com IOff falhas. Bloco 24 ..... , 

IDS 
Mapa diário de observação 21.5x31.5i::m, lxO cor, tinta escala, em aff-

Bioca 8 set 56g. com IDO falhas. 

110 
Mapa diária de produção mensal 2 21.5x31.5cm, lxO cor. tinta escala, Bloco s 1 

' 

em aff-set 56g, com IDO falhas 
Mapa diária de produção mensal 3 2L5x31.5cm. lx0 cor. tinta escala. .;; 

Ili em aff-set 56g, com IDO folhas 
Blm:o B 

! 
·. 

! 

'' > !, ·. 

Mapa diária de produção mensal 4 2L5x31.5cm, lxO cor, Unta escala, ··· 
.. ·. 

112 
em off-set 5Hg. com IDO falhas ' Bloco B 

·. 

113 
Mapa diária de produção mensal 1 2L5x3t5cm, lxO cor, tinta escala; 

Bloco 6 em off-set 56g, com IDO folhas~ 

114 
Aconselhamento - . 2L5x3L5cm; lxlcar. tinta escala; ·em aff-set 70g, 

Bioca 8 .. · 

colada com IDO falhas. 
. .. 

Anexa 3A Planilha para Anotações das Obitas - 21.5x31.5.c:m, lxUcor. ' Bioca 
1 

115 tinta escala, em aff-set 56g, colado com mo falhas, 8 

116 
Anexo 3B Planilha para Anotações dos Nascidos Vivos '- 2L5x31.5cm. lxD Bloco 8 
cor, tinta esi::ala. ernoff-set 5Sg, i::nlado com IOO,folhas, ;. 

117 
Avaliação das Unidades e ServiÇos de Saúde -21.5x3L5cm, lxH i::or, tinta Bloco IDO .. 

escala, em papel jornal 5Ug, colado i::om IDO falhas. .; 

118 
Cadastro da Hipertenso e Diabético-Hiperdia - 2L5x31.5cm, lxl cor, tinta 

Bloco 24 
escala, em off-set 70g, colado com IDO folhas. 

119 Cartão da Farmácia - IS.5xl5cm, lxl cor, tinta escala, em off-set IBOg. Und 3200 

120 
Cartão da Mulher/Adolescente - 21.5x3L5cm, lxl cor. tinta escala, em Bloco 24 
off-set 70g, calado com IDO falhas. 

121 
Cartão de Controle da Pressão Arterial - 21.5x31.5cm, lxl cor, tinta Und 2500 
escala, em off-set IBOg. 

122 
Cartão de Identificação da Família - 7,5x1Di::m, lxO cor, tinta escala, em Und 3000 
aff-set 180g. 
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123 Cartão de Medicação - 21.Sxl5.5cm. !xi cor. tinta escala. em off-set 
Und IDDD 18Dg. 

124 Cartão Pré-natal - 21.5x31.5cm. !xi cor. tinta escala. em off-set 18Dg. Und IDDD 

125 Cartão Teste do Pezinho - 1DxB.5cm. lxD cor. tinta escala. em off-set 
Und IODO 180g. 

128 Carteira de ldentific:ação do Usuário - Farmácia Básica - 15x21.5cm. lxl 
Und 2500 cor. tinta escala. em off-set 18Dg. 

Carteira de Medicamentos - Farmácia Básica ~ Sx5.5cíll. lxl cor. finta 
... ,. 

127 
escala. em aff-set 180g; Und 2500 · .... 

128 
Folha de trabalho realização dos teste rápido 21.5x31.5cm. lxO cor. 

Bloco 5 tinta escala. em off-set 5Bg. com IDO folhas. 

128 Formulário Busca Ativa - PFA - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em 
Bloco IS [•. 

off-set 5Bg. colada com IDO folhas. I• 

130 Formulário Busca Ativa - Sarampo - 21.5x31.5cm. lxloor. tinta escala. 
Bloco IS em off-set 70g. colado com IDO folhas. 

131 Laboratório de Análises Clínicas - 21.5x31;5cm; lxD cor. tíntaesi::ala. em 
Bloco 

.. 

200 off-set 58!:1. i::olado i::om IDO folhas. . .. 
•••••• 1 

132 
Livro de Registro e Controle de Casos.de Hanseníase- 21.5x31.5cm. lxl 

Bloco IS 
•··.··•· cor. tinta escala. em off-set 70g. colado com mo folhas. 

.... 

·· . 
.. 

Norma para pacientes e acompaílhantes frente e verso 21.5x31.5crn. 133 
lxD cor. tinta escala. em off-set 5Bg. com IDO folhas Bloi::o 5 

134 Nota de Medicamentos Fornecidos - 21.5x31.5cm. lxl cor. tinta escala. 
Bloco 24 1 

em off-set 70g. colado com IDO folhas. 

135 
Partograma - Zl.5x31.5cm. lxl cor. tinta escala. em off-set 70g. colado 

Bloi::a 40 com IDO folhas. 

138 Prontuário da Família - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off~set 
Bioca IDO : . 

5Bg. colada com IDO folhas. 
.... 

.··· 
;; ····· .. ·.· . 

Receituário -15x21crn. lxO cor. tinta escala. emoff;;set 5Bg, calado .com 
1 

... 
.... .. 

137 Bloco 3000 ... . 

IDO folhas. ... 1 
·. . 

Receituário Azul-Psicotrópico - 25x1Dcm. lxD cor. Untá escala. em 
·. 

138 super bond 75g e/ 20. folhas. pii::otado. grampeado, numerado.e e.alado Bloi::o 800 
com 20 folhas. 
Receituário para Controle Especial · ~. Iª via: 15x21cm. lxD i::or. tinta 

. 

139 escala. em auta-i::opiativo 75g. 2ª via: 15x21i::m. lxO i::or.tinta escala. em Bloco 1200 
auto-i::o 

.. · .. ; 
.. ·.;· . 

Referência e Contra-Referência do Caps para PSF .. 21.5x3l;fü:m. lxO • 
140 

cor. tinta escala. em off-set 5Bg. colado com IDO folhas. 
Bloi::o •· 40 

Registro Diário de Planejamento Familiar - 21.5x31;5cm. lxff cor. tinta 
.. .. 

141 escala, em off ~set 56g, i::olado com IDO folhas. Bloco 4U 1 

-· 
Relatório de alta hospitalar .. 2t5x31.fü:m. fxO cor. tinta escala; em .off~ Bloco 300 I\ 

.· 

142 
set 5Hg. com IDO folhas 
Remanejamento/Devolução - 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off- ' 

143 set 5Bg. colado com IDO folhas. 
Bloco 40 

Roteiro para Visita Domiciliar do Recém-nascido e do Puerpera -
144 21.5x31.5cm. lx3 cor. tinta escala. em off-set 70g, colado com IDO Bloco 24 

folhas. 
145 Solicitação de receituário tipo 8 (Azul) 15cm Largura x5cm altura Bloco 2 
148 Solicitação de troca de Horário 15cm de altura x 21cm Largura Bloco B 
147 SSA2 - 21.5x31.5cm. lxl cor. tinta escala. em off-set 70g. colado com IDO Bloco 24 



148 

148 

150 

151 

152 

153 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

folhas. 
Termo de consentimento esclarecido para procedimento cirúrgico 
21.5x31.5cm, lxO cor. tinta escala. em off-set 56g, com IDO folhas 
Termo de consentimento informado para cirurgia de esterilização 
voluntaria Laqueadura tubária RE386 frente e verso 21.5x31.5cm. lxD 
cor. tinta escala, em off-set 56g, com IDO folhas 
Termo de consentimento informado para cirurgia de vasectomia frente 
e versa. 21.5x31.5cm. lxO cor. tinta escala. em off-set 58g. com IUO 
folhas 
Termo de i::onsentimento livre e esclarecimento 21.5x31.5 cm, lxO cor. 
tinta escala, em off-set 5Sg, com IDO folhas 
Termo de responsabilidade 21.5x31.5cm. lxD cor. tinta escala. em off
set 56g, com IDO folhas 
Termos Diversos - 50x3. Iª via: 21.5x31,5cm. papel off-set5Sg, 2ª e 3ª 
via: papel superbond 50g. 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

Bloco 

LOTE UG - MATERIAIS IJRÁFICDS 
Bolsa Personalizada - confeccionada em poliéster SOU, >abertura 
superior com zíper nº OS IU0% poliéster. com bo!So fronta!. em zíper 
nº 06 IDO% poliéster. medindo 38cm x 28cm x 14cm. com arte e 
estampa a ser fornecido pelo Município de Farias Brito. 
Bolsa retangular. Tam. 30 x 20x ID com bolso externo e interno; alças e 

Und 

braço e tranversal em tecido e acabemento lona, personalizada, na cor Und 
verde. Sujeito a alterações. 
Mochila de nylon com compartimento para notebook. Compartimento 
grande com bolso interna para notebook. compartimento fronta[ com 
divisória para documentos e canetas; Zíperes com cordão para auxílio 
no manuseio, alça superior de nylon. alças ajustáveis para as costas".'.' Und 
todas as alças são revestidas com espuma para maior conforto. Altura 

1 

: 47 cmlargura : 35.5 cm Profundidade : 17 cm. Medidas aproximadas 
para gravação (Cxl): 25 cm x 27 cm. personalizadoconforme aarte a 
ser fornecido pelo Municfpio de Farias Brito. 
Necessaire tipo estojo, transparente. personalizado com logo offüialdo 
município de Farias Brito - CE 

Und 

LDTED7 - MATERIAIS GRÁFICOS 
Caixa em MDF com tampa, tamanho IUaltx 20 larg Und 
Caixa em MDF com tampa, tamanho 5 alt x IO larq Und 
Caixinha em papel cartan. quadrada, IO cm ds altura e 22 t:m de Lind 
cumprimento e IO cm de fundura. 
Caneca com alça. material acrilico. 300ml. para sublimação. Und 
(Personalização a ser definida pela contratante) 
Caneca com alça, material cerâmica, 300ml ou 325ml. para Und 
sublimação. (Personalização a ser definida pela contratante) 
CANECA PERSONALIZADA DE PORCELANA CROMADA DOURADA e ROSE Und 
PARA SUBLIMAÇÃO - 325ml. inclui amostra a ser encaminhada 
Caneta Esferográfica Personalizada - cor azul. com o corpo branco, 
parte inferior emborrachada com relevo; medindo aproximadamente Und 
14.1 cm de altura. l.S cm de largura e peso de 8 gramas; aciona por 
clique; devendo dispor de uma área de impressão mínima de 4cm x 

IDO 

6 

3 ·. 

5 

24 

Total: 

500 

400 

·. 

IDO . 

500 

Total: 

240 
300 .. 

400 

780 

400 

1200 



D.Bem (variação de até !0%) para impressão a ser fornecido pela 
Secretaria contratante. 
Caneta metal com detalhes dourados. clip metalico com anel dourado 

8 abaixo. esferografica aciona por giro. (Personalização a ser definida Und 240 
pela contratante) 
Caneta metal com detalhes em dourado. Clip metálico com anel 

8 dourado abaixo. esferográfica aciona por giro. Largura : 1.5 cm. Und 300. Comprimento : 14 cm. Medidas aproximadas para gravação (Cxl): 4 cm x 
... .. 

0.8 cm. PRETO BRANCO 
CHAVEIRO ACRILICDADESIVADO - no tamanho 4cm x 3cm. personalizado 

ID conforme a arte a ser fornecido pelo Município de Farias Brito. Und 500 
Material: acrílico. Cor: transparente. !< 

Chaveiro de metal com mosquetão (sem trava) e alça de nylon. parte : 

li frontal com chapa inox e verso brilhante liso. (Personalização a ser Und 740 
definida pela contratante) com caixa 
Capa liso de plástica long drink personalizada-capacidade aproximada .. 

12 
300Dml. medidas aproximadas: 6.5cm x l4cm (diâmetro i altura). 

Und 500 ..... 
transparente 88,8%, incolor, lisa, acabamento perfeito e bordas I 
totalmente lisas 

.. •· 

... ... 

·· Copos Personalizados plástico com tampa e canudo - Capo 

13 
personalizado twister. na cor transparente em plástica. com canudo e 

Urid 500 
tampa. capacidade 300ml. personalizada conforme a arte a ser 
fornecido pelo Município de Farias Brito. .. 

·.· 

14 
Porta-lapis. em acrílica personalizado. nas cores do município com 

Und 400 
duas divisórias com tam. ID x 6 cm 
Squeeze - material plástico ou polietilenode alta densidade. nas core~ 

15 variadas. capacidade 50Dml. personalizada conforme a arte a ser Und 1400 • fornecido pela Secretaria de contratante .. ... 
. 

.. . 

Valor T atai da Proposta: R$ ....... ; .................... (.. ......................................................... ) 

Proponente: ..................................................................... ;.; ............................ .. 
Endereço: ..................................................................................................... .. 
CNPJ: ............................................. . 
Data da Abertura: .......................................... . 
Horário de Abertura: .................................... .. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 80 {sessenta)dias. 

Data: ..................................................... . 

Assinatura do Proponente 

134 

. 

.... 

.. · 

. . 

Total: 
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ANEXD Ili 
MDDELD DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAf UUAUF1CA ffFORNECEOOR}. GEGLARA. para as devidos Jins de direita, especialmente 
para fins de prova em prm:esso lir::itatório, Pregão Eletrônico n.! 2022.04.13.1, junto ao Município de Farias 
Brita/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de f8 (dezoito) anos.em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição d.e aprendiz a partir 
de 14 (quatorze)anos, nos termos do incisoXXXlll, do Art. 7º da Constituição Federal. 

Pelo que, par ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

DECLARANTE 
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ANEXDIV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINA LUUAUFICA U FORNECEDOR), OEGLARA, paraus devidos fins de direito, especialmente 
para fins de prova ern processa licitatório, Pregão Eletrônico n.'! 2022.04.13.1, juntrr ao Município de Farias 
Brito/CE, que cumprELintegralmente os requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VIL do artigo 4º, 
da Lei n.º 10.520 de>l7 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nas casas de descumprimento. 

Pelo que, por ;ser a expressãoda verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

DECLARANTE 

136 



GOVERNO /\4UNICíPAL 

FARIAS BRITO 
U11w Farias Brno para todos 

ANEXD V 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRA TD N. g ......................... .. 

Contrato que entre sr cetehram, de um tado a Munrcfpro de 
Farias Brito/GE, através do(a} .................................... , e do outra 

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direita público interno. inscritll.no CNPJ/MF sob o 
n.º 07.595.572/0001-00, através do .................. ~; ............... ,neste ato representado pefo(a) ...................................................... , 
o(a) Sr( a) .......................................... n .......... ;,Jnsêrito(a} no CPF n.º ...................................................... , apenas denominado de 
CONTRATANTE, e de outra/ lado ... ,.,.., ........... , ............................................... :--., ......... , ............... ., estabelecida na 
................................................................................. ; .......... , inscrita. na CNPJ/MF sob .. n n.º ........................................... ,. neste ato 
representada. pnr ...... .,, ................. u ........................... ;.•; ........ ~7,. inscrito(~} mr. GPF. n.º ......... m .............. ,. ........ ,. apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vistan resultado da Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n.!! 2022.04.13.1, tudo de acordo co111as normas gerais da Lei n .. º 8.SSS/H3re su~s 
alterações posteriores, bem como.com a Lei n.º ID.520/0Z'"'"Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas 
e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA .... DO FUNDAMENTO LEGAL 
LI. Processo.··.de Licitação ria ·modalidadePregãoEletrônico•···n.º 202Z.U4;13.J, de.• acord.acnm.·as normas .. gerais da Lei 
n.º 8.BBB/93, e suas alterações posteriores, bem coma com a Lei n.º l0:520/H2 --lei queRegulamenta o Pregão, 
devidamente homologado pelo(a) .................................. ; .. ; ................ ,a(a).Sr(a) ...................... ;., ............... ., ................... . 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO DBJETD 
2.t D. presente lnstrument[l te~ cumo objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços gráficas 
destinadas ao atendimento. das neces~idadesdas Unidades Gestoras da .Municfpja de Farias Brita/CE, conforme 
espedfü:ações constantes no Anexo 1 do EditaJ Gonvm::atório, nos· quais a Ci:mtratada sagrou-se vencedora, conforme 
discrirninadona quadro abaixo: 
1 1 f t j t f i"I 41' l.t 1f•t'S11lG111 1 i f 1l.111fff111.1fr111~1111.1lt-.:l1J.111i11.11 f J 1 1·1f~1.1 111 ~ J 

CLÁUSULA TERCEIRA ~no VALOR, DllREAJUSTE Eªª REEIIUILÍBRID ECONÔMICO-FINANCEIRO 
3.f. a objeto contratuaf tem o vaf ar total de R$ .................. ( .......................................... .). 
3.2. O valor do presente contrato não será reajustado. 
3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratada e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômica-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
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força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea aconâmica extraordinária e extracontratual, nas 
termos do Art. 85, Inciso li, alínea 11d11 da Lei 8.SSS/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preça(s) da item(ns) que se fizer(em) 
necessária(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) 
nota(s} fiscal (is} de entrada da(s) mercadoria(s}, dnperfodocompreendida entre a data da contratação e da 
solicitação, que será formalízado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo .• em forma resumida, deverá 
ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 6L da Lern.º 8.666/83. 

CLÁUSULA flUARTA - DD PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1. O presente Contrato terávigência até 31112/2022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o 
fornecimento das produtos dentro da vigência dnmesmo. 

CLÁUSULA llUINTA- DA ENTREGAERECEBIMENID.DDSPRDDUTDS 
51 .ns. produtos serão .fornecidas• tle acordo comas solicitações .reqUisitadas.•pela Secretaria/Fundocompetente, 
devendo us mesmos. ser entregues junto à sede desta,· ou onde for mencionado nas respectivas Drdemrde.Domµra, 
freando a Administração na direito de solicitar apenas aquela quaptidade que lhe for estritamente necessária, sendo 
as despesas com a entrega de responsabilidade da empresaContratada. 
5.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo de Q5{cfoco) dias, a cantar da recebimento da respec:tivaOrdem 
deGompra. 
5.3. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, as produtos que vierem a ser recusados par jllsto 
motivo, sendo.que o ato do recebímento não importará a sua aceitação. 
5.4. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adéquado.para tanto. sendo que us produtos deverão 
e.star todas em embalagens fechadas, contendo a identifü::açãa da data de industrialização e o prazo de validade, 
quando for o caso. 
5.5. Caso a Prefeitura venha aptar porehtrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e 
campatíveis ... Para a guarda earfüazenamentudos•produtos. 
5.6. o recebimento das produtos será efetuada nos seguintes termos: 
5.6.t Pruvisortamente, para efeito deposteriarveflficaçãodacanformidadedo produto com a especificação; 
5.6.2. Definitivamente, após verificação da .quafidade e .quantidade. da produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e· cansequentemente·. át:éitaçã a. 

CLÁUSULA SEXTA-UADRIGEMDDSRECURSDS 
6.f. As despesas deste Gontrato correrão por conta de recursas oriundas do(e} Tesauro MunícípaL previstas nas 
seguintes Dotações Orçamentárias: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DD PAGAMENTO 
7.1. D pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as 
requisições, em moeda corrente, conforme a valar apresentada na fatura correspondente e certificada pelo setor 
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competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesauro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

CLÁUSULA DITAVA ... DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer a{s) produto{s)/bem(ns), abjeta da presente Contrato, abrigar-se-á a: 
8.1.f. Cumprir integralmente.asdispasiçães deste Instrumenta e da ·Editaf Convocatória. 
8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danospessoais ou materiais, inclusive contra terceiros. ocorridos durante seufornecimenta. 
B.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular no que. se .refere às contribuições devidas .à Previdência Social, Obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos áFazendaPública em geral. 
8.1.4. Man.ter, durante toda a execuç.ão deste Cantrato, .em compatihilirlad~ com as obrigações por ele assumidas, 
todas.as condições de habilitação e qualificaçãr1 exigidasna. licitação. 
8.1.5. Fornecer com presteza e. dignidade o(s) prnduto(s)/hem(ns) objeto deste Contrato. 
SJ.6. Aceitar nas mesmas ·candrçãescnntratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários n~ forma 
estabeJe~ida no ArtS5, § fº da Lei nº 8.SSS/83, alteradaEtconsolidada. 
B.1.7. fotregar no prazo máximo de 05 {cinco) dias, a contar da recebimento da respectiva Ordem de Compra, os 
produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da <Secretaria/Fundo 
competente, ou no tocai indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua 
responsabilidade. 
BJ.B. T racar; .. as suas expensas,. o{s) prndutn(s)/bem(ns) ·que vier(em}aser<recusada(s) pdrjusto motivo, sendo 
que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 
B.1.9. Efetuar a entrega do(s) produto(s)/bem(nsJ.em transporte adequadnparalanto, send.a que os mesmos 
de.verão estar todos em ernhala~ens fechadas, cont1mdn a identificação da data de industriaJjzaçãn e o prazo de 
validade, quando for o caso. 
BJ.10 .. Caso a Contratante venfra nptar por entrega programada ª<Contratada deverá dispor de instalações 
condizentes e compatíveís para a guarda e armazenamento dos produtos/bens pondo-os a salva de possível 
deterioração. 

C:LÁUSULANDNA·.·~ DAs .• aBRIGAÇÕES··DA· CONTRATANTE 
8.1. A· Contratante ohrigar-se~áa: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Editar e deste Contrato, bem como zelo no fornecimentfr e o cumprimento dos 
prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) praduto(s) objeto deste 
Contrato. 
B.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/fundo Municipal contratante, a execução do 
objeto contratual. 
S.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1. À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei n. º 
8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2. O Atraso injustificado na execução da contrato, inadimplementa, sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 
t - advertênr::ra, sanção de que trata a incisa 1 da art. 87, da lei n. º B.SSS/93, µaderá ser aptir:ada nos seguintes 
casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, 
por meio de Om:umento de ArrecadaçãuMunicipal- DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas 
pela Contratante); 
a) de 1% (umpor cento) sobre o valor contratualtotaFdu exercício, por dia de atraso na prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmar llmit~da al0%do mesmo valnr; 
b)·de 2%.(dais par cento} sabre o·valar contratual total·do··exercício, por infração a qualquer<dáusulêlOUcOndiçªo 
do contrato, não especificada nas demais alíneas desteinuiso, aplicada em dobro na.reincidência; 
e) de 5% (cinco por cento) dovalar contratual total do exerdcfü,.pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não SEL .efêtivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da 
comunicação formal da rejeição; 
IH- suspensãatempnráriade participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Farias Brito, 
pnr prazo não superior a2 (rlo1s)anos; 
IV - dedaraçãa de inidaneidade para Hcitar ou contratar com a Administração P.úhHca, enquanto perdurarem os 
motivos determin~ntes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante ªiauturidade/ que aplicou a 
penalidade, depois. doressardmento à Administração. pelos prejuízos resultantes e depois de decmrrido o prazo da 
sa.nçãa··.aplicada com ··base no1ncisnanterinr. 
10.3. A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo das sançfies·.·aplicáveis, reterá crédito, .. promoverá 
cobrança judicial ou extrajudicial; a fim de receber multas aplicadas e resgua['dar-se dus danos e perdas que tiver 
sofrida por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DEClMA PRIMEIRA.DA RESCISÃO 
11J. Este contrata poderá ser rescindido unilateralmente ·pêla. Contratante,·.por conveniência administrativa ou por 
infringência de qualquer das condições pactuadas. 
tt.2. ü não cumprimento das disposições especificadas neste Contrata impfü:ará automaticamente em quebra de 
Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei federal 8.6BH/S3, reconhecidos desde já os 
direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. 
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, 
nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
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11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer urna das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acorda por iniciativa de uma das partes, medíante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de 
antecedência, sem ônus para ambas as partes. -
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada 
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no 
subrtem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1. Duaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas medianteJermo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1. Este contrato deverá ser publicada pur afixação em local de costume, até a 5º (quinta} dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura: 

CLÁUSULA DÉCIMA DUARTA - DOS ANEXOS 
14.L Integram a presente contrato todas as peças queformaram o procedimento licitatário, a proposta apresentada 
pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA DUINTA - DO FORD 
15.t O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente cnntratn á o da Comarca dBfarias 
Brita - CE. 

Declaram .ªs partes que este Contrato corresponde à manifestação final. complefaeexdusivàde acordo entre e.las 
celehrarln e, por assim estarem .de acordo, assinam .. o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Farias ·Brito/CE, : .... ;.; ..... ~ .. ; ............................... . 

• , •• ,, ........ ., .................... .-•• • ••••••• ., ...... .-.,. ........... :.< ••• ""''-'.••!•t•i·····-· 

CONTRATANTE 

C:DNTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) .......................................................................... CPF ....................................... .. 

2) .......................................................................... CPF ........................................ . 
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