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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20191561 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Processo nº SRP nº 9-2019-016-SEMSA 
 
Pregão Eletrônico: nº 016/2019  

 
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde -SEMSA 
 
UASG: 456127 
 
Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP 
n.º 016/2019-SEMSA.  
 
No dia 30 de agosto de 2019, A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Saúde, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, situado na Av. Barão do Guajará, s/nº, 

Castanheira – Vigia de Nazaré-Pa, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 11.672.396/0001-30, representada 

pela Sra. ADÉLIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES e de outro lado a empresa FABRIL GRAFICA E 

MALHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 26.289.993/0001-57, estabelecida a RUA 

ESPINHEL/33, QUADRA 62 LOTE 16,AREINHA, São Luís  MA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 

da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 9-2018-016-SEMSA, RESOLVE registrar os 

preços ofertados visando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ-PARÁ, conforme quadro a seguir:  

 
LOTE ÚNICO 
 

Item Descrição do Item 

Quantidade 

Valor 
Unitário 

R$ 

Órgão 
Gerenciador e 

Órgãos 
Participantes 

Total Registrado 
e Limite por 
adesão Por 

Entidade Não 
Participante 

Limite 
decorrente de 

adesões 

01 

Folha de Produção do Coletador, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, colorido, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

300 150 600 9,90 

02 

Identificação do Paciente, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, colorido, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

500 250 1.000 9,90 

03 
Requisição de Medicamentos e 
Materiais, Tipo I, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 

500 250 1.000 7,00 
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frente, colorido, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

04 

Sinais Vitais, confeccionado em papel 
A4, 75g, impresso somente na frente, 
colorido, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

500 250 1.000 7,00 

05 

Preparo para Endoscopia, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, colorido, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

50 25 100 10,00 

06 

Produção de Enfermagem, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

500 250 1.000 9,80 

07 

Receituário de Controle Especial, 
confeccionado em papel ½ de A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

 
600 

300 1.200 5,90 

08 

Recém - Nascido, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, colorido, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 12,00 

09 

Requisição de Exames - Internados, 
confeccionado em papel 1/2 A4, 75g, 
impresso em frente, colorido, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

500 250 1.000 7,90 

10 

Requisição de Exames - Completo, 
confeccionado em papel 1/2 A4, 75g, 
impresso em frente, colorido, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

500 250 1.000 7,40 

11 

Requisição de Medicamentos e 
Materiais, Tipo II, confeccionado em 
papel 1/2 A4, 75g, impresso em frente, 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 6,00 

12 

Termo de Troca, confeccionado em 
papel 1/2 A4, 75g, impresso em frente, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 6,00 
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13 

Termo de Consentimento para a 
Realização de Teste Rápido Anti-HIV, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 9,90 

14 

Boletim de Produção Ambulatorial 
Individual, BPA-I, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, colorido, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 9,90 

15 

Atestado Médico, confeccionado em 
papel ½ A4, 75g, impresso somente na 
frente, colorido, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

1.100 600 2.400 6,00 

16 

Boletim de Produção 
Ambulatorial/BPA (Consolidado), 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, colorido, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

1.000 500 2.000 9,98 

17 

Comissão do Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, colorido, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 9,80 

18 

Controle de Materiais – Tipo I, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 7,98 

19 

Controle de Medicamentos – Tipo II, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 7,97 

20 

Declaração de Comparecimento, 
confeccionado em papel ½ de A4, 75g, 
impresso somente na frente, colorido, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

500 250 1.000 6,00 

21 

Declaração de Internação, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, colorido, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 10,00 
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22 

Ficha de Atendimento de Urgência, 
confeccionado em papel ½ de A4, 75g, 
impresso em frente, colorido, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

 
2.000 

1.000 4.000 6,00 

23 

Ficha de Prateleira, confeccionado em 
papel ½ de A4, 75g, impresso em 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

300 150 600 5,98 

24 

Ficha de Referência, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso em frente 
e verso, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

2.150  1.000 4.300 7,00 

25 

Laudo Para Solicitação de 
Autorização de Internação Hospitalar 
- AIH, confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

3.000 1.500 6.000 7,00 

26 

Termo de Recusa, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

500 250 1.000 8,00 

27 

Monitoramento das Doenças 
Diarreias Agudas (MDDA)- Impresso 
II, confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 9,00 

28 

Autorização de Procedimento 
Ambulatorial Laudo de Solicitação 
/Autorização - APAC, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

600 300 1.200 7,80 

 
 
 

29 

Prontuário de Admissão Hospitalar, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

3.000 1.500 6.000 7,00 

30 

Boletim de Anestesia, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso em frente 
e verso, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 

500 250 1.000 8,00 
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do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

31 

Requisição de Histopatológico, 
confeccionado em papel ½ A4, 75g, 
impresso somente na frente, colorido, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 7,00 

32 

Controle de Medicamento Por 
Paciente, confeccionado em papel ½ 
A4, 75g, impresso somente na frente, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

1.000 500 2.000 6,00 

33 

 Receituário, confeccionado em papel 
½ de A4, 75g, impresso somente na 
frente, preto e branco, blocado com 
100 folhas, segundo os padrões do 
SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

2.300 1.150 4.600 9,33 

34 

Receituário de Controle Especial de 
Medicamentos, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso em frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 14,83 

35 

Banner Informativo, confeccionado no 
formato 90x120 cm (largura x altura) 
em lona, na cor branca, acabamento 
bastão, ponteiras brancas e com corda 
para pendurar conforme a arte 
apresentada no momento da 
solicitação. 
(Unidade) 

175 75 350 121,67 

36 

Cartaz Informativo, confeccionado no 
formato A2 420 x 620 mm, na cor 
branca, conforme a arte apresentada 
no momento da solicitação. 
(Unidade) 

3.030 1.515 6.060 3,27 

37 

Outdoor, confeccionado no formato 9 x 
3 m, em papel, com estrutura de 
madeira. 
(Unidade) 

67 33 134 600,00 

 
 

38 

Folder Informativo, confeccionado no 
papel couché no formato 210x300mm, 
na cor branca, conforme a arte 
apresentada no momento da 
solicitação. 
(Unidade) 

 
56.500 

28.250 113.000 0,15 

39 Ações atenção Básica, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso em frente, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

80 40 160 14,83 

40 O Álbum Seriado Aleitamento 
Materno, é bastante versátil, 
confeccionado de papelão grosso, 
impresso somente na frente colorido, 

14 07 28 166,67 
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com encadernação em espiral, 
composto por páginas sequenciais com 
38 páginas. O tamanho médio de um 
álbum seriado é de 50 x 70 cm para 
uma melhor visualização As páginas 
devem conter informações essenciais 
que conduzam ou roteirizem o assunto 
tratado. Caso seja possível, pode-se 
fazer um suporte para mesa com duas 
capas de papelão grosso. 
(Unidade) 

41 Autorização de Procedimento 
Ambulatorial Laudo de Solicitação 
/Autorização - APAC, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 14,83 

42 Atestado de Saúde, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

140 70 280 14,83 

43 Atestado Médico, confeccionado em 
papel ½ A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

100 50 200 9,33 

44 Boletim de Frequência Mensal, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente em frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

50 25 100 14,83 

45 Boletim de Produção Individual – 
BPA-I, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso somente na frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

 
 
 
 

150 
75 300 14,83 

46 Cartão de Matrícula - Nilson Tolosa 
Fernandes, confeccionado em papel 
coche A4, impresso em frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

 
 
 
 

100 
50 200 17,00 

47 Cartão da Gestante, confeccionado 
em papel Coche A4, 75g, impresso em 
frente e verso, colorido, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
Unidade 

15.000 7.500 30.000 0,33 

48 Cartilha Orientação Nutricional 
Gestante, confeccionado de papel  ½  
A4, 75g, impresso na frente e verso, 

5.000 2.500 10.000 0,58 
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colorido, formato de livreto, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo 
Unidade 

49 Ficha de Consulta á Puérpera - 
Nilson Tolosa Fernandes, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

 
 
 
 

20 
10 40 14,83 

50 Consulta Puérpera – Atenção Básica, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

 
 
 
 

50 
25 100 14,83 

51 Continuação do Prontuário, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

150 75 300 14,83 

52 Controle de Pacientes- Reabilitação, 
confeccionado em papel ½ de coche 
A4, 75g, impresso frente e verso, na 
cor preto e branco, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
Unidade 

5.000 2.500 10.000 0,32 

53 Declaração de Comparecimento, 
confeccionado em papel ½ de A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

100 50 200 9,33 

54 Declaração de Hemotransfusão, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

300 150 600 14,83 

55 Declaração dos ACS, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
Bloco 

60 30 120 14,83 

56 Devolução Material Almoxarifado 
Central, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso somente na frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

50 25 100 14,83 

57 Formulário de Eletrocardiograma, 
confeccionado em papel A4 coche, 
75g, impresso em frente e verso, na cor 

2.000 1.000 4.000 0,58 
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preto e branco, segundo os padrões do 
SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
Unidade 

58 Ficha de Acolhimento Social NASF, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente em frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

50 25 100 14,38 

59 Ficha de Acompanhamento Hiperdia, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente em frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

50 25 100 14,38 

60 Ficha de Atendimento de Teste 
Rápido, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso somente em frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

300 150 600 14,38 

61 Ficha de Nutrição Adulto, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso frente e verso, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

100 50 200 16,17 

62 Ficha de Nutrição Criança, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso frente e verso, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

100 50 200 16,17 

63 Ficha de Nutrição Gestante, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso frente e verso, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

100 50 200 16,17 

64 Ficha Fisioterapia NASF, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso frente e verso, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

50 50 100 16,17 

65 Ficha Naturóloga Acupuntura, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
Bloco 

30 15 60 14,83 

66 Ficha Naturóloga, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 

30 15 60 14,83 
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do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
Bloco 

67 Ficha do Risco Cirúrgico, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

20 10 40 14,83 

68 Ficha de Atendimento Domiciliar, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso na frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 16,17 

69 Ficha de Atividade Coletiva, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 11,17 

70 Ficha de Cadastro Domiciliar e 
Territorial, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso na frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 16,17 

71 Ficha de Cadastro Individual, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 8,00 

72 Ficha Complementar, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

150 75 300 10,00 

73 Ficha de Atendimento Individual, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 9,00 

74 Ficha de Atendimento Odontológico, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 9,00 

75 Ficha de Cadastro da Gestante, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 

200 100 400 9,00 
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conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

76 Ficha de Consulta Puérpera, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

250 125 500 8,00 

77 Ficha de Procedimentos, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 9,00 

78 Ficha de Visita Domiciliar e 
Territorial, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 9,00 

79 Ficha Perinatal, confeccionado em 
papel Coche A4, 75g, impresso em 
frente e verso, colorido, blocado com 
100 folhas, segundo os padrões do 
SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

80 Ficha do Pés Diabético, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

81 Ficha Marcadores de Consumo 
Alimentar, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso somente em frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

82 Folha de Produção do Coletor, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente em frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo  
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

83 Formulário de Visita, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
em frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

84 Formulário Padrão Pedido Posto, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, contendo 4 folhas, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 

10 05 20 10,00 
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anexo ao processo. 
(Bloco) 

85 Frequência Diária - Contratado, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente em frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

86 Frequência Diária - Concursado, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente em frente, na cor 
preto e branco blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

87 Guia de Transferência de Pacientes, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

50 25 100 10,00 

88 Laudo Médico Atenção Básica, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso na frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

20 10 40 10,00 

89 Laudo Médico TFD, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso na frente e 
verso, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

20 10 40 10,00 

90 Marcação de Consulta, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

50 25 100 10,00 

91 Material de Limpeza, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

20 10 40 10,00 

92 Medicamentos de Uso Contínuo, 
confeccionado em papel coche A4, no 
tamanho 21 cm x 15 cm impresso em 
frente e verso, na cor preto e branco, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Unidade) 

10.000 5.000 20.000 0,30 

93 Pedido de Insulina, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 

50 25 100 10,00 
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(Bloco) 

94 Prontuário do Paciente, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 8,00 

95 Prontuário Odontológico, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

96 Requisição de Mamografia, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 10,00 

97 Requisição de Exame Citopatológico 
– Colo do Útero, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso em frente e 
verso, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

300 150 600 8,00 

98 Requisição de Exames, 
confeccionado em papel 1/2 A4, 75g, 
impresso somente em frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

300 150 600 9,33 

99 Termo de Consentimento (Teste 
Rápido), confeccionado em papel A4, 
75g, impresso somente na frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

200 100 400 9,00 

100 Termo de Uso de Imagem, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, segundo os padrões do 
SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

150 75 300 8,00 

101 Ficha Cadastro Hipertenso e/ou 
Diabético, confeccionado em papel A4, 
75g, somente na frente, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

50 25 100 9,90 

102 O Álbum Seriado, é bastante versátil, 
confeccionado de papelão grosso, 
impresso somente na frente colorido, 
com encadernação em espiral, 
composto por páginas sequenciais com 
38 páginas. O tamanho médio de um 

80 40 160 173,33 
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álbum seriado é de 50 x 70 cm para 
uma melhor visualização As páginas 
devem conter informações essenciais 
que conduzam ou roteirizem o assunto 
tratado. Caso seja possível, pode-se 
fazer um suporte para mesa com duas 
capas de papelão grosso. 
Unidade 

103 Pedidos de Medicamento TB 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

02 01 04 37,33 

104 Ficha de Notificação SINAN – 
Violência Interpessoal/ 
Autoprovocada, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso em frente e 
verso, na cor preto e branco blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

01 01 02 14,83 

105 Cartão Vacinal Adulto, confeccionado 
em papel coche A4, impresso em frente 
e verso, na cor preto e branco, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Unidade) 

5000 2.500 10.000 0,39 

106 Pedidos de Medicamento MH 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

02 01 04 10,00 

107 Registro Diária do Serviço 
Antivetorial confeccionado em papel 
A4, 75g, impresso em frente e verso, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

100 50 200 9,90 

108 Ficha de Notificação SINAN – 
Doenças Exantemáticas Febris 
Sarampo/Rubéola, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso em frente e 
verso, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

01 01 02 16,17 

109 Ficha de Notificação SINAN – 
Gestante HIV, confeccionado em papel 
A4, 75g, impresso somente na frente, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

01 01 02 14,83 

110 Ficha de Notificação/ Investigação - 
SINAN – AIDS (paciente com 13 anos 
ou mais), confeccionado em papel A4, 
75g, impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 

01 01 02 16,17 
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o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

111 Ficha de Guia de Remessa 
Imunobiológica, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso em frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 14,83 

112 Ficha de Notificação SINAN – Sífilis 
Congênita, confeccionado em papel 
A4, 75g, impresso em frente e verso, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

01 01 02 16,17 

113 Ficha de Notificação SINAN – Sífilis 
Não Especificada, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso em frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

02 01 04 14,83 

114 Ficha de Notificação SINAN – Sífilis 
em Gestante, confeccionado em papel 
A4, 75g, impresso em frente e verso, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

01 01 02 16,17 

115 Ficha de Notificação SINAN – 
Doença Aguda pelo Vírus Zika, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

01 01 02 14,83 

116 Ficha de Notificação SINAN – 
Intoxicação Exógena, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso em frente 
e verso, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

02 01 04 16,17 

117 Ficha de Notificação SINAN – 
Dengue e Febre Chikungunya, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

03 01 06 16,17 

118 Ficha de Notificação SINAN – 
Atendimento Anti-Rábico Humano, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

10 05 20 16,17 

119 Ficha de Notificação SINAN – 
Acidentes por Animais Peçonhentos, 

05 02 10 16,17 
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confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
 
(Bloco) 

120 Cartão da Criança – Menino, 
confeccionado em papel Coche A4, 
75g, impresso em frente e verso, 
colorido, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
 (Unidades) 

20.000 10.000 40.000 0,25 

121 Cartão da Criança – Menina, 
confeccionado em papel Coche A4, 
75g, impresso em frente e verso, 
colorido, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
  (Unidades) 

20.000 10.000 40.000 0,25 

122 Cadastro de Sistema de 
Abastecimento de Água, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, colorido, 
contendo 3 folhas,  blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 27,67 

123 Cadastro de Solução Alternativa 
Individual, confeccionado em papel 
A4, 75g, impresso em frente, colorido 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 27,67 

124 Cadastro de Solução Alternativa 
Coletiva, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso frente e verso, colorido, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 27,67 

125 Ficha Individual de População 
Expostas a Agrotóxicos, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, na cor preto e 
branco blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

 
 

05 

02 10 14,83 

126 Ficha da Área de População 
Expostas a Agrotóxicos, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

 
 
 
 

05 
02 10 14,83 

127 Manual de Limpeza de Caixa D’Água, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, colorido, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

07 03 14 19,98 
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128 Ficha de Campo SISSOLO – Sistema 
de Informação de Vigilância em 
Saúde de População Exposta a Solo 
Contaminado, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso frente e verso, 
colorido, contendo 3 folhas, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

05 02 10 27,67 

129 Movimentação do Processo, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, colorido, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

10 05 20 19,98 

130 Boletim de Produção Ambulatorial – 
BPA (consolidado), confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

16 08 32 9,98 

131 Termo de Apreensão e Inutilização, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, colorido, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

10 05 20 20,00 

132 Termo de Intimação, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso em frente, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

 
10 

05 20 14,00 

133 Termo de Notificação, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, colorido, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

10 05 20 20,00 

134 Termo de Reclamação, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, colorido, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

10 05 20 22,33 

135 Declaração de Residência PTFD, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 14,83 

136 Documentos Obrigatórios para 
Inclusão e Renovação do PTFD, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

02 01 04 14,83 



 
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

17 

 

137 Folha de Autorização do PTFD, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 14,83 

138 Laudo Médico, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso frente e verso, 
na cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 16,17 

139 Termo de Responsabilidade do 
PTFD, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso somente na frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

05 02 10 14,83 

140 Visita Técnica, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

05 02 10 14,83 

141 Folha de Evolução PTFD, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente, na cor preto e 
branco, blocado com 100 folhas, 
segundo os padrões do SUS conforme 
o modelo anexo ao processo. 
(Bloco)  

40 20 80 14,00 

142 Ficha de Temperatura, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

20 10 40 14,00 

143 Requisição de Medicamentos e 
Materiais -Hospital, confeccionado em 
papel A4, 75g, impresso somente na 
frente, na cor preto e branco, blocado 
com 100 folhas, segundo os padrões 
do SUS conforme o modelo anexo ao 
processo. 
(Bloco) 

20 10 40 14,00 

144 Solicitação de Medicamentos e 
Materiais –Postos de Saúde, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso em frente e verso, na cor 
preto e branco, contendo 4 folhas, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

20 10 40 14,00 

145 Ficha de Prateleira – Postos de 
Saúde, confeccionado em papel A4, 
75g, impresso somente na frente, na 
cor preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 

20 10 40 14,00 
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(Bloco) 

146 Folha de Despacho, confeccionado 
em papel A4, 75g, impresso somente 
na frente, na cor preto e branco, 
blocado com 100 folhas, segundo os 
padrões do SUS conforme o modelo 
anexo ao processo. 
(Bloco) 

20 10 40 14,00 

147 Termo de Devolução de Material, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco) 

20 10 40 14,00 

148 Ficha de Entrega de Medicamentos e 
Material Médico Hospitalar, 
confeccionado em papel A4, 75g, 
impresso somente na frente, na cor 
preto e branco, blocado com 100 
folhas, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo. 
(Bloco)  

20 10 40 14,00 

149 O Álbum Seriado, é bastante versátil, 
confeccionado de papelão grosso, 
impresso somente na frente colorido, 
com encadernação em espiral, 
composto por páginas sequenciais com 
20 páginas. O tamanho médio de um 
álbum seriado é de 50 x 70 cm para 
uma melhor visualização As páginas 
devem conter informações essenciais 
que conduzam ou roteirizem o assunto 
tratado. Caso seja possível, pode-se 
fazer um suporte para mesa com duas 
capas de papelão grosso. 
(Unidade)  

50 25 100 166,67 

150 Ficha de Atendimento Ambulatorial - 
SAMU 192, confeccionado em papel 
A4, 75g, impresso em frente e verso, 
blocado com 100 folhas, na cor preto e 
branco, segundo os padrões do SUS 
conforme o modelo anexo ao processo 
 (Bloco) 

06 03 12 12,00 

151 O Álbum Seriado, é bastante versátil, 
confeccionado de papelão grosso, 
impresso somente na frente colorido, 
com encadernação em espiral, 
composto por páginas sequenciais com 
15 páginas. O tamanho médio de um 
álbum seriado é de 50 x 70 cm para 
uma melhor visualização As páginas 
devem conter informações essenciais 
que conduzam ou roteirizem o assunto 
tratado. Caso seja possível, pode-se 
fazer um suporte para mesa com duas 
capas de papelão grosso. 
(Unidade)  

05 02 10 173,33 

 
Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante do 
sistema COMPRASNET – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br, contendo o 
registro das licitantes que aceitaram cotar os materiais gráficos acima pelos preços ora registrados, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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porventura tenham havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, 
com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014.  
 
Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços Órgãos ou Entidades não participantes que por 

ventura se interessarem na adesão desta, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador respeitando 

no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Federal 

nº 7.892/13 e demais legislações relativas a Sistema de Registro de Preços. 

 
Será vedada a possibilidade de adesão separada de itens para os quais a licitante vencedora não 
apresentou o menor preço.  
 
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data 
da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.  
 
As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 9-2018-016-SEMSA, 
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria 
Municipal de Saúde e do Fornecedor Beneficiário.  
 

VIGIA DE NAZARÉ-PA, 30 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C.N.P.J nº 11.672.396/0001-30 

CONTRATANTE 
 
 
 

FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA 
C.N.P.J. nº 26.289.993/0001-57 

CONTRATADO 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                           
 

TESTEMUNHAS: 
1. __________________________________ 
CPF Nº 
 
2. __________________________________ 
CPF Nº 
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ENCARTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20191561 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VIGIA DE 

NAZARÉ  e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade 

PREGÃO Nº 9/2019-016SEMSA. 

 
  

Empresa: FABRIL GRAFICA  E  MALHARIA  LTDA;  C.N.P.J.  nº  26.289.993/0001-57,  estabelecida à RUA ESPINHEL/33, QUADRA 62 

LOTE 16,AREINHA, São Luís  MA,  (62) 3280-1208, representada neste ato pelo Sr(a). LUCIANO SOUZA MAIA, C.P.F. nº 

524.541.422-87, R.G. nº4219290 SEGUP PA.  

 

LOTE - ÚNICO                                                                                                               
  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

00001  FOLHA DE PRODUÇÃO DO COLETADOR                      BLOCO               300.00             9,900         2.970,00 

        FOLHA DE PRODUÇÃO  DO COLETADOR, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  em frente, colorido, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo.   

                                    

00002  IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE                           BLOCO               500.00             9,900         4.950,00 

        IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE,  confeccionado  em papel A4, 

        75g, impresso em  frente,  colorido,  blocado  com  100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

 

00003  REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS.             BLOCO               500.00             7,000         3.500,00 

        Requisição de Medicamentos   e   Materiais,   Tipo   I, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, colorido, blocado  com  100  folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

     

00004  SINAIS VITAIS                                       BLOCO               500.00             7,000         3.500,00 

        Sinais Vitais, confeccionado em papel A4, 75g, impresso 

        somente na frente,  colorido,  blocado  com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

 

00005  Preparo para Endoscopia                             BLOCO                50.00            10,000           500,00 

        Preparo para Endoscopia,  confeccionado  em  papel  A4, 

        75g, impresso somente  na frente, colorido, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

 

00006  PRODUÇÃO DE ENFERMAGEM                              BLOCO               500.00             9,800         4.900,00 

        Produção de Enfermagem, confeccionado em papel A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00007  RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL                    BLOCO               600.00             5,900         3.540,00 

        Receituário de Controle   Especial   de   Medicamentos, 

        confeccionado em papel  A4, 75g, impresso em frente, na 

        cor preto e  branco, blocado com 100 folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00008  RECÉM - NASCIDO                                     BLOCO               200.00            12,000         2.400,00 

        Recém - Nascido,   confeccionado   em  papel  A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  colorido, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo.                                      

     

00009  REQUISIÇÃO DE EXAMES                                BLOCO               500.00             7,900         3.950,00 

        Requisição de Exames  -  Internados,  confeccionado  em 

        papel 1/2 A4,   75g,   impresso  em  frente,  colorido, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

  

00010  REQUISIÇÃO DE EXAMES - COMPLETO                     BLOCO               500.00             7,400         3.700,00 

        REQUISIÇÃO DE EXAMES  - COMPLETO confeccionado em papel 

        1/2 A4, 75g,  impresso em frente, colorido, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

00011  REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, TIPO II     BLOCO               300.00             6,000         1.800,00 

        Requisição de Medicamentos   e   Materiais,   Tipo  II, 

        confeccionado em papel 1/2 A4, 75g, impresso em frente, 

        preto e branco,  blocado  com  100  folhas,  segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 
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00012  TERMO DE TROCA                                      BLOCO               100.00             6,000           600,00 

        Termo de Troca,  confeccionado  em  papel  1/2 A4, 75g, 

        impresso em frente,  na cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

  

00013  TERMO DE CONSENTIMENTO (TESTE RÁPIDO)               BLOCO               100.00             9,900           990,00 

        Termo de Consentimento   para  a  Realização  de  Teste 

        Rápido Anti-HIV, confeccionado   em   papel   A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00014  BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL- BPA I             BLOCO               300.00             9,900         2.970,00 

        Boletim de Produção   Ambulatorial  Individual,  BPA-I, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, colorido, blocado  com  100  folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.                        

 

00015  ATESTADO MÉDICO                                     BLOCO             1,100.00             6,000         6.600,00 

        Atestado Médico, confeccionado  em  papel  «  A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  colorido, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo.                                                                                                                                                                             

 

00016  BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA (Consolidado)  BLOCO             1,000.00             9,980         9.980,00 

        Boletim de Produção   Ambulatorial/BPA   (Consolidado), 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, colorido, blocado  com  100  folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

  

00017  COMISSÃO DO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR         BLOCO               300.00             9,800         2.940,00 

        Comissão do Controle  de  Infecção  Hospitalar  (CCIH), 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, colorido, blocado  com  100  folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

 

00018  CONTROLE DE MATERIAIS - TIPO I                      BLOCO               300.00             7,980         2.394,00 

        CONTROLE DE MATERIAIS  -  TIPO I confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  na  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

00019  CONTROLE DE MEDICAMENTOS - TIPO II                  BLOCO               300.00             7,970         2.391,00 

        Controle de Medicamentos  -  Tipo  II, confeccionado em 

        papel A4, 75g, impresso somente na frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00020  DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO                        BLOCO               500.00             6,000         3.000,00 

        Declaração de Comparecimento,  confeccionado em papel « 

        de A4, 75g,   impresso  somente  na  frente,  colorido, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00021  DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO                            BLOCO               300.00            10,000         3.000,00 

        Declaração de Internação,  confeccionado  em  papel A4, 

        75g, impresso somente  na frente, colorido, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo.                                      

 

00022  FICHA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.                   BLOCO             2,000.00             6,000        12.000,00 

        Ficha de Atendimento   de  Urgência,  confeccionado  em 

        papel « de  A4,  75g,  impresso  em  frente,  colorido, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

 

00023  FICHA DE PRATELEIRA                                 BLOCO               300.00             5,980         1.794,00 

        Ficha de Prateleira,  confeccionado  em  papel « de A4, 

        75g, impresso em frente, na cor preto e branco, blocado 

        com 100 folhas,  segundo  os  padrões do SUS conforme o 

        modelo anexo ao processo.                                                                                    

    

00024  FICHA DE REFERÊNCIA                                 BLOCO             2,150.00             7,000        15.050,00 

        Ficha de Referência,  confeccionado  em  papel A4, 75g, 

        impresso em frente  e  verso,  na  cor  preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00025  LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃ  BLOCO             3,000.00             7,000        21.000,00 

        O HOSPITALAR - AIH                                 

        Laudo para Solicitação  de  Autorização  de  Internação 

        Hospitalar - AIH,   confeccionado  em  papel  A4,  75g, 
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        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.                    

 

00026  TERMO DE RECUSA                                     BLOCO               500.00             8,000         4.000,00 

        Termo de Recusa,   confeccionado   em  papel  A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.                    

                            

00027  MONITORAMENTO DAS DOENÇAS DIARRÉIA AGUDA / MDDA     BLOCO               100.00             9,000           900,00 

        Monitoramento das Doenças   Diarreias   Agudas  (MDDA)- 

        Impresso II, confeccionado  em  papel A4, 75g, impresso 

        somente na frente,  na  cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00028  AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL LAUDO DE   BLOCO               600.00             7,800         4.680,00 

        SOLICITAÇÃO /AUTORIZAÇÃO - APA                     

        Autorização de Procedimento   Ambulatorial   Laudo   de 

        Solicitação /Autorização - APAC, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  na  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.                

  

00029  PRONTUÁRIO DE ADMISSÃO HOSPITALAR                   BLOCO             3,000.00             7,000        21.000,00 

        Prontuário de Admissão   Hospitalar,  confeccionado  em 

        papel A4, 75g, impresso somente na frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

 

00030  BOLETIM DE ANESTESIA                                BLOCO               500.00             8,000         4.000,00 

        Boletim de Anestesia,  confeccionado  em papel A4, 75g, 

        impresso em frente  e  verso,  na  cor  preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                                 

00031  REQUISIÇÃO DE HISTOPATOLÓGICO                       BLOCO               200.00             7,000         1.400,00 

        Requisição de Histopatológico, confeccionado em papel « 

        A4, 75g, impresso  somente na frente, colorido, blocado 

        com 100 folhas,  segundo  os  padrões do SUS conforme o 

        modelo anexo ao processo.                               

                                

00032  CONTROLE DE MEDICAMENTOS POR PACIENTES              BLOCO             1,000.00             6,000         6.000,00 

        Controle de Medicamento  Por Paciente, confeccionado em 

        papel « A4,  75g,  impresso  somente  na frente, na cor 

        preto e branco,  blocado  com  100  folhas,  segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.     

  

00033  RECEITUÁRIO                                         BLOCO             2,300.00             9,330        21.459,00 

        Receituário, confeccionado em   papel  «  de  A4,  75g, 

        impresso somente na frente, preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

 

00034  RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DE MEDICAMENTOS    BLOCO               200.00            14,830         2.966,00 

        Receituário de Controle   Especial   de   Medicamentos, 

        confeccionado em papel  A4, 75g, impresso em frente, na 

        cor preto e  branco, blocado com 100 folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.     

                                

00035  BANNER INFORMATIVO                                  UNIDADE             175.00           121,670        21.292,25 

        Banner Informativo, confeccionado  no formato 90x120 cm 

        (largura x altura)  em  lona, na cor branca, acabamento 

        bastão, ponteiras brancas  e  com  corda  para pendurar 

        conforme a arte apresentada no momento da solicitação. 

  

00036  CARTAZ INFORMATIVO                                  UNIDADE           3,030.00             3,270         9.908,10 

        Cartaz Informativo, confeccionado  no  formato A2 420 x 

        620 mm, na  cor  branca, conforme a arte apresentada no 

        momento da solicitação.  

 

00037  OUTDOOR 9 X 3M                                      UNIDADE              67.00           600,000        40.200,00 

        Confeccionado no formato   9   x   3m,  em  papel,  com 

        estrutura de madeira.  

                                                                 

00038  FOLDER INFORMATIVO                                  UNIDADE          56,500.00             0,150         8.475,00 

        Folder Informativo, confeccionado  no  papel  couché no 

        formato 210x300mm, na   cor  branca,  conforme  a  arte 

        apresentada no momento da solicitação.                  
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 00039  AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA                                BLOCO                80.00            14,830         1.186,40 

        Ações Atenção Básica,  confeccionado  em papel A4, 75g, 

        impresso em frente,  na cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00040  O ÁLBUM SERIADO ALEITAMENTO MATERNO                 UNIDADE              14.00           166,670         2.333,38 

        O Álbum Seriado   Aleitamento   Materno,   é   bastante 

        versátil, confeccionado de   papelão  grosso,  impresso 

        somente na frente   colorido,   com   encadernação   em 

        espiral, composto por   páginas   sequenciais   com  38 

        páginas. O tamanho  médio de um álbum seriado é de 50 x 

        70 cm para  uma  melhor  visualização  As páginas devem 

        conter informações essenciais     que    conduzam    ou 

        roteirizem o assunto   tratado.   Caso  seja  possível, 

        pode-se fazer um  suporte  para  mesa com duas capas de 

        papelão grosso. 

 

 00041  Autorização de Proc.Ambulatorial Laudo de Solicita  BLOCO               100.00            14,830         1.483,00 

        ção /Autorização - APAC                            

        Autorização de Procedimento   Ambulatorial   Laudo   de 

        Solicitação /Autorização - APAC, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  na  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. (Bloco) 

                                         

 00042  ATESTADO DE SAÚDE                                   BLOCO               140.00            14,830         2.076,20 

        Atestado de Saúde,  confeccionado  em  papel  A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00043  ATESTADO MÉDICO COM 100 FLS                         BLOCO               100.00             9,330           933,00 

        ATESTADO MÉDICO COM  100  FLS  confeccionado em papel « 

        A4, 75g, impresso  somente  na  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

 00044  BOLETIM DE FREQUÊNCIA MENSAL                        BLOCO                50.00            14,830           741,50 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.                                               

                

 00045  BOLETIM DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL - BPA-I              BLOCO               150.00            14,830         2.224,50 

        BOLETIM DE PRODUÇÃO  INDIVIDUAL  - BPA-I, confeccionado 

        em papel A4,  75g,  impresso  somente na frente, na cor 

        preto e branco,  blocado  com  100  folhas,  segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

     

 00046  CARTÃO DE MATRÍCULA - NILSON TOLOSA FERNANDES       BLOCO               100.00            17,000         1.700,00 

        CARTÃO DE MATRÍCULA    -   NILSON   TOLOSA   FERNANDES, 

        confeccionado em papel coche A4, impresso em frente, na 

        cor preto e  branco, blocado com 100 folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

    

 00047  CARTÃO DA GESTANTE.                                 UNIDADE          15,000.00             0,330         4.950,00 

        CARTÃO DA GESTANTE,  confeccionado  em  papel Coche A4, 

        75g, impresso em  frente  e verso, colorido, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

     

 00048  CARTILHA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL GESTANTE            UNIDADE           5,000.00             0,580         2.900,00 

        CARTILHA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL GESTANTE, confeccionado 

        de papel «   A4,  75g,  impresso  na  frente  e  verso, 

        colorido, formato de livreto, segundo os padrões do SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

                    

 00049  FICHA DE CONSULTA Á PUÉRPERA - NILSON TOLOSA FERNA  BLOCO                20.00            14,830           296,60 

        NDES                                               

        FICHA DE CONSULTA Á PUÉRPERA - NILSON TOLOSA FERNANDES, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

                                              

 00050  CONSULTA PUÉRPERA - ATENÇÃO BÁSICA                  BLOCO                50.00            14,830           741,50 

        CONSULTA PUÉRPERA -  ATENÇÃO  BÁSICA,  confeccionado em 

        papel A4, 75g, impresso somente na frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 
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 00051  CONTINUAÇÃO DO PRONTUÁRIO                           BLOCO               150.00            14,830         2.224,50 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.                                                

               

 00052  CONTROLE DE PACIENTES- REABILITAÇÃO                 UNIDADE           5,000.00             0,320         1.600,00 

        Controle de Pacientes-  Reabilitação,  confeccionado em 

        papel « de  coche  A4, 75g, impresso frente e verso, na 

        cor preto e  branco, segundo os padrões do SUS conforme 

        o modelo anexo ao processo.                             

 00053  DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO.                       BLOCO               100.00             9,330           933,00 

        Declaração de Comparecimento,  confeccionado em papel « 

        de A4, 75g,  impresso somente na frente, na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00054  DECLARAÇÃO DE HEMOTRANSFUSÃO,                       BLOCO               300.00            14,830         4.449,00 

        Declaração de Hemotransfusão,  confeccionado  em  papel 

        A4, 75g, impresso  somente  na  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00055  DECLARAÇÃO DOS ACS                                  BLOCO                60.00            14,830           889,80 

        Declaração dos Acs,  confeccionado  em  papel  A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

 

 00056  DEVOLUÇÃO MATERIAL ALMOXARIFADO                     BLOCO                50.00            14,830           741,50 

        Devolução Material Almoxarifado  Central, confeccionado 

        em papel A4,  75g,  impresso  somente na frente, na cor 

        preto e branco,  blocado  com  100  folhas,  segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                    

 00057  FORMULÁRIO DE ELETROCARDIOGRAMA.                    UNIDADE           2,000.00             0,580         1.160,00 

        Formulário de Eletrocardiograma, confeccionado em papel 

        A4 coche, 75g, impresso em frente e verso, na cor preto 

        e branco, segundo  os  padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo.                                      

 00058  FICHA DE ACOLHIMENTO SOCIAL NASF                    BLOCO                50.00            14,830           741,50 

        Ficha de Acolhimento   Social  Nasf,  confeccionado  em 

        papel A4, 75g, impresso somente em frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00059  FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA                    BLOCO                50.00            14,830           741,50 

        Ficha de Acompanhamento   Hiperdia,   confeccionado  em 

        papel A4, 75g, impresso somente em frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00060  FICHA DE ATENDIMENTO DE TESTE RÁPIDO                BLOCO               300.00            14,830         4.449,00 

        Ficha de Atendimento  de Teste Rápido, confeccionado em 

        papel A4, 75g, impresso somente em frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

               

 00061  FICHA DE NUTRIÇÃO ADULTO                            BLOCO               100.00            16,170         1.617,00 

        Ficha de Nutrição  Adulto,  confeccionado  em papel A4, 

        75g, impresso frente  e  verso,  na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

                    

 00062  FICHA DE NUTRIÇÃO CRIANÇA                           BLOCO               100.00            16,170         1.617,00 

        Ficha de Nutrição  Criança,  confeccionado em papel A4, 

        75g, impresso frente  e  verso,  na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00063  FICHA DE NUTRIÇÃO GESTANTE                          BLOCO               100.00            16,170         1.617,00 

        Ficha de Nutrição  Gestante, confeccionado em papel A4, 

        75g, impresso frente  e  verso,  na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.                    

 00064  FICHA FISIOTERAPIA NASF                             BLOCO                50.00            16,170           808,50 

        Ficha Fisioterapia Nasf,  confeccionado  em  papel  A4, 

        75g, impresso frente  e  verso,  na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.                    

 00065  FICHA NATURÓLOGA ACUPUNTURA                         BLOCO                30.00            14,830           444,90 

        Ficha Naturóloga Acupuntura, confeccionado em papel A4, 

        75g, impresso somente na frente, na cor preto e branco, 
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        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00066  FICHA NATURÓLOGA                                    BLOCO                30.00            14,830           444,90 

        Ficha Naturóloga, confeccionado   em   papel  A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

                    

 00067  FICHA DO RISCO CIRÚRGICO                            BLOCO                20.00            14,830           296,60 

        Ficha do Risco  Cirúrgico,  confeccionado  em papel A4, 

        75g, impresso somente na frente, na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00068  FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR                     BLOCO               300.00            16,170         4.851,00 

        Ficha de Atendimento Domiciliar, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  na  frente  e  verso, na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

 

 00069  FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA                         BLOCO               200.00            11,170         2.234,00 

        Ficha de atividade coletiva, confeccionado em papel A4, 

        75g, impresso em frente e verso, na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

               

 00070  FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL          BLOCO               300.00            16,170         4.851,00 

        Ficha de Cadastro     Domiciliar     e     Territorial, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso na frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

                                              

 00071  FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL                        BLOCO               300.00             8,000         2.400,00 

        Ficha de Cadastro  Individual,  confeccionado  em papel 

        A4, 75g, impresso  em  frente  e  verso, na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

               

 00072  FICHA COMPLEMENTAR                                  BLOCO               150.00            10,000         1.500,00 

        Ficha Complementar, confeccionado  em  papel  A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.   

 

 00073  FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL                     BLOCO               200.00             9,000         1.800,00 

        Ficha de atendimento individual, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  em  frente  e  verso, na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

 

 00074  FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO                   BLOCO               200.00             9,000         1.800,00 

        Ficha De Atendimento   Odontológico,  confeccionado  em 

        papel A4, 75g, impresso em frente e verso, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

 00075  FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE                       BLOCO               200.00             9,000         1.800,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

                                              

 00076  FICHA DE CONSULTA Á PUÉRPERA                        BLOCO               250.00             8,000         2.000,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

 

 00077  FICHA DE PROCEDIMENTO                               BLOCO               200.00             9,000         1.800,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

 

 00078  FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL            BLOCO               100.00             9,000           900,00 

        Ficha de Visita Domiciliar e Territorial, confeccionado 

        em papel A4,  75g,  impresso  em frente e verso, na cor 

        preto e branco,  blocado  com  100  folhas,  segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

                                                                                            

 00079  FICHA PERINATAL                                   BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Ficha perinatal, confeccionado   em   papel   A4,  75g, 



 
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

26 

 

        impresso em frente  e  verso, colorido, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                                                       

 00080  FICHA DO PÉS DIABÉTICO                            BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Ficha do Pés Diabético, confeccionado em papel A4, 75g, 

        impresso em frente  e  verso,  na  cor  preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00081  FICHA MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR             BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Ficha Marcadores de Consumo Alimentar, confeccionado em 

        papel A4, 75g, impresso somente em frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00082  FOLHA DE PRODUÇÃO DO COLETOR                      BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Folha De Produção  Do  Coletor,  confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  em  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo   

               

 00083  FORMULÁRIO DE VISITA                              BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Formulário de Visita,  confeccionado  em papel A4, 75g, 

        impresso somente em  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00084  FORMULÁRIO PADRÃO PEDIDO POSTO                      BLOCO                10.00            10,000           100,00 

        Formulário Padrão Pedido  Posto, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  em  frente  e  verso, na cor preto e 

        branco, contendo 4  folhas,  blocado  com  100  folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

                                              

 00085  FREQUÊNCIA DIÁRIA - CONTRATADO                    BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Frequência Diária -  Contratado, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  em  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00086  FREQUÊNCIA DIÁRIA - CONCURSADO                    BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Frequência Diária -  Concursado, confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  em  frente,  na cor preto e 

        branco blocado com  100  folhas,  segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

 00087  GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES                  BLOCO                50.00            10,000           500,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

                

 00088  LAUDO MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA                         BLOCO                20.00            10,000           200,00 

        Laudo Médico Atenção Básica, confeccionado em papel A4, 

        75g, impresso na frente e verso, na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

                    

 00089  LAUDO MÉDICO TFD                                    BLOCO                20.00            10,000           200,00 

        Laudo Médico TFD,   confeccionado  em  papel  A4,  75g, 

        impresso na frente  e  verso,  na  cor  preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo. 

                    

 00090  MARCAÇÃO DE CONSULTA                                BLOCO                50.00            10,000           500,00 

        Marcação de Consulta,  confeccionado  em papel A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00091  MATERIAL DE LIMPEZA                                 BLOCO                20.00            10,000           200,00 

        Material de Limpeza,  confeccionado  em  papel A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00092  MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO.                       UNIDADE          10,000.00             0,300         3.000,00 

        Medicamentos De Uso  Contínuo,  confeccionado  em papel 

        coche A4, no tamanho 21 cm x 15 cm impresso em frente e 

        verso, na cor preto e branco, segundo os padrões do SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

 

 00093  PEDIDO DE INSULINA                                  BLOCO                50.00            10,000           500,00 



 
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

27 

 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

 

 00094  PRONTUÁRIO DO PACIENTE                              BLOCO               300.00             8,000         2.400,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

                                              

 00095  PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO                           BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

 

 00096  REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA                          BLOCO               100.00            10,000           1.000,00 

        Requisição de Mamografia,  confeccionado  em  papel A4, 

        75g, impresso em frente e verso, na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.                                             

  

 

 00097  REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO                  BLOCO               300.00             8,000         2.400,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

                   

 00098  REQUISIÇÃO DE EXAMES.                               BLOCO               300.00             9,330         2.799,00 

        Requisição de Exames,  confeccionado  em  papel 1/2 A4, 

        75g, impresso somente em frente, na cor preto e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00099  TERMO DE CONSENTIMENTO (TESTE RÁPIDO).              BLOCO               200.00             9,000         1.800,00 

        Termo de Consentimento (Teste Rápido), confeccionado em 

        papel A4, 75g, impresso somente na frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

               

 00100  TERMO DE USO DE IMAGEM                              BLOCO               150.00             8,000         1.200,00 

        Termo de Uso de Imagem, confeccionado em papel A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

                                              

 00101  FICHA CADASTRO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO            BLOCO                50.00             9,900           495,00 

        Ficha Cadastro Hipertenso E/Ou Diabético, confeccionado 

        em papel A4,  75g,  somente  na  frente, na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

 00102  O ÁLBUM SERIADO                                     UNIDADE              80.00           173,330        13.866,40 

        O Álbum Seriado,  é bastante versátil, confeccionado de 

        papelão grosso ,impresso  somente  na  frente colorido, 

        com encadernação em   espiral,   composto  por  páginas 

        seqÜenciais com 38 páginas. O tamanho médio de um álbum 

        seriado é de 50 x 70 cm para uma melhor visualização As 

        páginas devem conter    informações    essenciais   que 

        conduzam ou roteirizem  o  assunto  tratado.  Caso seja 

        possível, pode-se fazer  um  suporte para mesa com duas 

        capas de papelão grosso. 

                

 00103  PEDIDOS DE MEDICAMENTO TB                           BLOCO                 2.00            37,330            74,66 

        PEDIDOS DE MEDICAMENTO  TB  confeccionado  em papel A4, 

        75g, impresso em   frente,   blocado  com  100  folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

 

 00104  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN - VIOLÊNCIA INTERPESSOA  BLOCO                 1.00            14,830            14,83 

        L/AUTOPROVOCADA                                    

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.   

                                              

 00105  CARTÃO VACINAL ADULTO                               BLOCO             5,000.00             0,390         1.950,00 

        Cartão Vacinal Adulto, confeccionado em papel coche A4, 

        impresso em frente  e  verso,  na  cor  preto e branco, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo 

.                                               
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 00106  PEDIDOS DE MEDICAMENTO MH                           BLOCO                 2.00            10,000            20,00 

        Pedidos de Medicamento  Mh  confeccionado  em papel A4, 

        75g, impresso em frente, na cor preto e branco, blocado 

        com 100 folhas,  segundo  os  padrões do SUS conforme o 

        modelo anexo ao processo. 

                               

 00107  REGISTRO DIÁRIA DO SERVIÇO ANTIVETORIAL             BLOCO               100.00             9,900           990,00 

        Registro Diária do  Serviço  Antivetorial confeccionado 

        em papel A4,  75g,  impresso em frente e verso, blocado 

        com 100 folhas,  segundo  os  padrões do SUS conforme o 

        modelo anexo ao processo. 

 

 00108  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN- DOENÇAS EXANTEMÁTICAS   BLOCO                 1.00            16,170            16,17 

        FICHA DE NOTIFICAÇÃO   SINAN-   DOENÇAS   EXANTEMÁTICAS 

        FEBRIS SARAMPO/RUBÉOLA: Confeccionado em papel A4, 75g, 

        impresso em frente    e   verso,   na   cor   preto   e 

        branco,blocado com 100  folhas,  segundo  os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00109  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN - GESTANTE HIV           BLOCO                 1.00            14,830            14,83 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

 

 00110  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN- AIDS (COM 13 ANOS OU M  BLOCO                 1.00            16,170            16,17 

        AIS)                                               

        FICHA DE NOTIFICAÇÃO  SINAN- AIDS (PACIENTE COM 13 ANOS 

        OU MAIS): Confeccionado  em  papel A4, 75g, impresso em 

        frente e verso,  na cor preto e branco, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo.                                                                                   

                               

 00111  FICHA DE GUIA DE REMESSA IMUNOBIOLÓGICA             BLOCO                 5.00            14,830            74,15 

        Ficha de Guia  de Remessa Imunobiológica, confeccionado 

        em papel A4,  75g,  impresso  em frente, na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

 00112  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN - SÍFILIS CONGÊNITA      BLOCO                 1.00            16,170            16,17 

        Ficha de Notificação   SINAN   -   Sífilis   Congênita, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

  

00113  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN -SÍFILIS NÃO ESPECIFICADA BLOCO                 2.00            14,830            29,66 

                                                 

        Ficha de Notificação  Sinan - Sífilis não Especificada, 

        confeccionado em papel  A4, 75g, impresso em frente, na 

        cor preto e  branco, blocado com 100 folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

 

00114  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN- SÍFILIS EM GESTANTE     BLOCO                 1.00             16,170            16,17 

        Ficha de Notificação   SINAN  -  Sífilis  em  Gestante, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

     

00115  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN - DOENÇA AGUDA PELO VÍR  BLOCO                 1.00             14,830            14,83 

        US ZIKA                                            

        Ficha de Notificação  Sinan  -  Doença Aguda pelo Vírus 

        Zika, confeccionado em  papel A4, 75g, impresso somente 

        na frente, na  cor  preto  e  branco,  blocado  com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo.                                                                                                                          

                                                

00116  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN -INTOXICAÇÃO EXÓGENA     BLOCO                 2.00             16,170            32,34 

        Ficha de Notificação   SINAN   -  Intoxicação  Exógena, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, na cor  preto  e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.  

                                              

00117  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN- DENGUE E FEBRE CHIKUNG  BLOCO                 3.00            16,170            48,51 

        UNYA                                               

        Ficha de Notificação    SINAN    -   Dengue   e   Febre 

        Chikungunya, confeccionado em  papel  A4, 75g, impresso 

        em frente e  verso,  na cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00118  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN- ATENDIMENTO ANTI-RÁBIC  BLOCO                10.00            16,170           161,70 
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        O HUMANO                                           

        Ficha de Notificação  SINAN  -  Atendimento Anti-Rábico 

        Humano, confeccionado em  papel  A4,  75g,  impresso em 

        frente e verso,  na cor preto e branco, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00119  FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN- ACIDENTES POR ANIMAIS   BLOCO                 5.00            16,170            80,85 

        PEÇONHENTOS                                        

        Ficha de Notificação  SINAN  -  Acidentes  por  Animais 

        Peçonhentos, confeccionado em  papel  A4, 75g, impresso 

        em frente e  verso,  na cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo.  

                                                                     

 00120  CARTÃO DA CRIANÇA - MENINO                          UNIDADE          20,000.00             0,250         5.000,00 

        Cartão da Criança  -  Menino,  confeccionado  em  papel 

        Coche A4, 75g,  impresso  em  frente e verso, colorido, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

                                               

 00121  CARTÃO DA CRIANÇA - MENINA                          UNIDADE          20,000.00             0,250         5.000,00 

        Cartão da Criança  -  Menina,  confeccionado  em  papel 

        Coche A4, 75g,  impresso  em  frente e verso, colorido, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

                                               

 00122  CADASTRO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA        BLOCO                 5.00            27,670           138,35 

        Cadastro de Sistema    de    Abastecimento   de   Água, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, colorido, contendo  3  folhas,  blocado  com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00123  CADASTRO DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA INDIVIDUAL          BLOCO                 5.00            27,670           138,35 

        Cadastro de Solução       Alternativa       Individual, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  em frente, 

        colorido blocado com  100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00124  CADASTRO DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA            BLOCO                 5.00            27,670           138,35 

        Cadastro de Solução Alternativa Coletiva, confeccionado 

        em papel A4,  75g,  impresso  frente e verso, colorido, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00125  FICHA INDIVIDUAL DE POPULAÇÃO EXPOSTAS A AGROTÓXIC  BLOCO                 5.00            14,830            74,15 

        OS                                                 

        Ficha Individual de  População  Expostas a Agrotóxicos, 

        confeccionado em papel  A4, 75g, impresso em frente, na 

        cor preto e  branco  blocado com 100 folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

    

 00126  FICHA DA ÁREA DE POPULAÇÃO EXPOSTAS A AGROTÓXICOS   BLOCO                 5.00            14,830            74,15 

        Ficha da Área  de  População  Expostas  a  Agrotóxicos, 

        confeccionado em papel  A4, 75g, impresso em frente, na 

        cor preto e  branco, blocado com 100 folhas, segundo os 

        padrões do SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

    

 00127  MANUAL DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA                   BLOCO                 7.00            19,980           139,86 

        Manual de Limpeza  de  Caixa  D'água,  confeccionado em 

        papel A4, 75g,  impresso  em  frente, colorido, blocado 

        com 100 folhas,  segundo  os  padrões do SUS conforme o 

        modelo anexo ao processo. 

                               

 00128  FICHA DE CAMPO SISSOLO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE   BLOCO                 5.00            27,670           138,35 

        VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇ                     

        Ficha de Campo  Sissolo  -  Sistema  de  Informação  de 

        Vigilância em Saúde   de   População   Exposta  a  Solo 

        Contaminado, confeccionado em  papel  A4, 75g, impresso 

        frente e verso,  colorido,  contendo  3 folhas, blocado 

        com 100 folhas,  segundo  os  padrões do SUS conforme o 

        modelo anexo ao processo. 

                               

 00129  MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO                            BLOCO                10.00            19,980           199,80 

        Movimentação do Processo,  confeccionado  em  papel A4, 

        75g, impresso em  frente,  colorido,  blocado  com  100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00130  BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL-BPA (CONSOLIDADO)  BLOCO                16.00             9,980           159,68 

        Boletim de Produção  Ambulatorial  - Bpa (Consolidado), 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 
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        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

                                               

 00131  TERMO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO.                  BLOCO                10.00            20,000           200,00 

        Termo de Apreensão  E  Inutilização,  confeccionado  em 

        papel A4, 75g,  impresso  somente  na frente, colorido, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 

                                               

 00132  TERMO DE INTIMAÇÃO.                                 BLOCO                10.00            14,000           140,00 

        Termo de Intimação,  confeccionado  em  papel  A4, 75g, 

        impresso em frente,  na cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00133  TERMO DE NOTIFICAÇÃO.                               BLOCO                10.00            20,000           200,00 

        Termo de Notificação,  confeccionado  em papel A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  colorido, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo 

.                                      

 00134  TERMO DE RECLAMAÇÃO.                                BLOCO                10.00            22,330           223,30 

        Termo de Reclamação,  confeccionado  em  papel A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  colorido, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo.  

 

 00135  DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA PTFD                       BLOCO                 5.00            14,830            74,15 

        Declaração de Residência  PTFD,  confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  na  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.                

                                     

 00136  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INCLUSÃO E RENOVAÇÃO   BLOCO                 2.00            14,830            29,66 

        DO PTFD                                            

        Documentos Obrigatórios para  Inclusão  e  Renovação do 

        Ptfd, confeccionado em  papel A4, 75g, impresso somente 

        na frente, na  cor  preto  e  branco,  blocado  com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00137  FOLHA DE AUTORIZAÇÃO DO PTFD                        BLOCO                 5.00            14,830            74,15 

        Folha de Autorização  do  Ptfd,  confeccionado em papel 

        A4, 75g, impresso  somente  na  frente,  na cor preto e 

        branco, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.   

              

 00138  LAUDO MÉDICO   

                                                            BLOCO                 5.00            16,170            80,85 

        Laudo Médico, confeccionado  em papel A4, 75g, impresso 

        frente e verso,  na cor preto e branco, blocado com 100 

        folhas, segundo os  padrões  do  SUS  conforme o modelo 

        anexo ao processo.  

 

 00139  TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PTFD                   BLOCO                 5.00            14,830            74,15 

        Termo de Responsabilidade  do  PTFD,  confeccionado  em 

        papel A4, 75g, impresso somente na frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

            

 00140  VISITA TÉCNICA                                      BLOCO                 5.00            14,830            74,15 

        Visita Técnica, confeccionado   em   papel   A4,   75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00141  FOLHA DE EVOLUÇÃO PTFD.                             BLOCO                40.00            14,000           560,00 

        Folha De Evolução PTFD, confeccionado em papel A4, 75g, 

        impresso em frente,  na cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo.  

                                     

 00142  FICHA DE TEMPERATURA                                BLOCO                20.00            14,000           280,00 

        Ficha de Temperatura,  confeccionado  em papel A4, 75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

                   

 00143  REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS -HOSPITAL    BLOCO                20.00            14,000           280,00 

        Requisição de Medicamentos   e   Materiais   -Hospital, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo. 
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 00144  SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS -POSTOS DE  BLOCO                20.00            14,000           280,00 

        SAÚDE                                             

        Solicitação de Medicamentos   e  Materiais  -Postos  de 

        Saúde, confeccionado em  papel  A4,  75g,  impresso  em 

        frente e verso,  na  cor  preto  e  branco,  contendo 4 

        folhas, blocado com  100  folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo. 

                

 00145  FICHA DE PRATELEIRA - POSTOS DE SAÚDE               BLOCO                20.00            14,000           280,00 

        Ficha de Prateleira - Postos de Saúde, confeccionado em 

        papel A4, 75g, impresso somente na frente, na cor preto 

        e branco, blocado com 100 folhas, segundo os padrões do 

        SUS conforme o modelo anexo ao processo.  

               

 00146  FOLHA DE DESPACHO                                   BLOCO                20.00            14,000           280,00 

        Folha de Despacho,  confeccionado  em  papel  A4,  75g, 

        impresso somente na  frente,  na  cor  preto  e branco, 

        blocado com 100  folhas,  segundo  os  padrões  do  SUS 

        conforme o modelo anexo ao processo.  

 

 00147  TERMO DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL                      BLOCO                20.00            14,000           280,00 

        Confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso  somente na 

        frente, na cor  preto e branco, blocado com 100 folhas, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo.                                               

                   

 00148  FICHA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO  BLOCO                20.00            14,000           280,00 

        HOSPITALAR                                        

        Ficha de Entrega  de  Medicamentos  e  Material  Médico 

        Hospitalar, confeccionado em  papel  A4,  75g, impresso 

        somente na frente,  na  cor preto e branco, blocado com 

        100 folhas, segundo os padrões do SUS conforme o modelo 

        anexo ao processo. 

                                      

 00149  O ÁLBUM SERIADO c/20 PÁGINAS                        UNIDADE              50.00           166,670         8.333,50 

        O Álbum Seriado,  é bastante versátil, confeccionado de 

        papelão grosso, impresso  somente  na  frente colorido, 

        com encadernação em   espiral,   composto  por  páginas 

        sequenciais com 20 páginas. O tamanho médio de um álbum 

        seriado é de 50 x 70 cm para uma melhor visualização As 

        páginas devem conter    informações    essenciais   que 

        conduzam ou roteirizem  o  assunto  tratado.  Caso seja 

        possível, pode-se fazer  um  suporte para mesa com duas 

        capas de papelão grosso.  

                               

 00150  FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SAMU 192        BLOCO                 6.00            12,000            72,00 

        Ficha de Atendimento    Ambulatorial    -   Samu   192, 

        confeccionado em papel  A4,  75g,  impresso em frente e 

        verso, blocado com  100  folhas, na cor preto e branco, 

        segundo os padrões  do  SUS  conforme o modelo anexo ao 

        processo  

                                               

 00151  O ÁLBUM SERIADO C/15 PÁGINAS                        UNIDADE               5.00           173,330           866,65 

        O Álbum Seriado,  é bastante versátil, confeccionado de 

        papelão grosso, impresso  somente  na  frente colorido, 

        com encadernação em   espiral,   composto  por  páginas 

        sequenciais com 15 páginas. O tamanho médio de um álbum 

        seriado é de 50 x 70 cm para uma melhor visualização As 

        páginas devem conter    informações    essenciais   que 

        conduzam ou roteirizem  o  assunto  tratado.  Caso seja 

        possível, pode-se fazer  um  suporte para mesa com duas 

        capas de papelão grosso. 

                                

        

 

                                                                                          

VALOR TOTAL DA ATA R$        405.872,17   
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