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CONTRATO Nº 20190154 

TERMO DE CONTRATO Nº 20190154, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTORA DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 

EMPRESA FABRIL GRAFICA E MALHARIA 

LTDA 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. 

CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, gestora dos recursos oriundo do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30, com sede na Avenida 

Barão de Guajará, s/nº, Castanheira, Vigia/PA, neste ato representado por seu titular, Exma. Sra. 

ADELIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, 

casada, residente e domiciliada em Vigia de Nazaré/PA, portadora do CPF nº. 560.701.362-68. 

CONTRATADA: A FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 

26.289.993/0001-57, estabelecida na RUA 33/ESPINHEL, N° 16, Q. 62, L. 16, AREINHA, SÃO 

LUÍS/MA, CEP 65032-160, TEL.: (98) 3232-6452 / (94) 98159-5000, neste ato representado pelo 

Sr. LUCIANO SOUZA MAIA, portador da Carteira de Identidade n° 4219290 SEGUP/PA e do 

CPF n° 524.541.422-87. 

    As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no 

processo nº 9/2019-016 (Pregão Eletrônico SRP 016/2019-SEMSA), mediante as cláusulas e 

condições que se seguem: 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente contrato tem como objeto 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 especificações do Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 016/2019-

SEMSA. 

1.2. Itens do Contrato: 

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 
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        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. 

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 
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        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, 

        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, 
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        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.                  

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 
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        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 pro cesso.  

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. 

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 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ 

Rua Prof.ª. Noêmia Belém, s/n, Centro, Vigia/PA - CEP: 68.780-000, CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

 
 

 
 

        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, 

        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 
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        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, 

        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 
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        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 

        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 
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        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.                                               

 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 MAIS)     BLOCO                     1.00                        16,170                           16,17                                               

        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, 
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        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 

        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 AGROTÓXICOS  BLOCO                     5.00                        14,830                        74,15                                                 

        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 
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        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, 

        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 
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        processo. 

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         R$  405.872,17  

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 405.872,17 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e setenta 

e dois reais e dezessete centavos). 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta: Exercício 2019 Atividade 

0518.103010002.2.107 Piso de Atenção Básica - PAB  , Classificação econômica 3.3.90.30.00 
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Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 42.722,10, Exercício 2019 

Atividade 0518.103020002.2.115 Manutenção da Média e Alta Complexidade MAC , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor 

de R$ 226.277,70, Exercício 2019 Atividade 0518.103020002.2.118 Manutenção do NASF  , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor 

de R$ 12.394,35, Exercício 2019 Atividade 0518.103010002.2.108 Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde - PACS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 

Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 17.305,40, Exercício 2019 Atividade 

0518.103060002.2.147 Manutenção da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor 

de R$ 35.429,93, Exercício 2019 Atividade 0518.103020002.2.116 Manutenção do Tratamento 

Fora do Domicílio - TFD , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub 

elemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 9.149,71, Exercício 2019 Atividade 0518.103050002.2.121 

Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vig em Saúde-ECD , Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 33.664,54, 

Exercício 2019 Atividade 0518.101220002.2.102 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor 

de R$ 11.821,11, Exercício 2019 Atividade 0518.103020002.2.117 Manutenção do SAMU  , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor 

de R$ 3.597,93, Exercício 2019 Atividade 0518.103010002.2.111 Programa Saúde Bucal - SB  , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor 

de R$ 4.685,00, Exercício 2019 Atividade 0518.103040002.2.120 Programa Vigilância Sanitária 

- Vig. em Saúde - VISA , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub 

elemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 1.092,90, Exercício 2019 Atividade 0518.103010002.2.112 

Programa de Agentes de Combate a Endemia s , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material 

de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 6.990,00, Exercício 2019 Atividade 

0518.103010002.2.113 Manutenção de Outros Programas de Saúde  , Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Sub elemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 741,50. 

4 - CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA: 

4.1 - O objeto do presente termo de referência será entregue conforme abaixo:  

a) O objeto do Termo de Referência será entregue no almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde - SEMSA, conforme suas necessidades, à Av. Barão de Guajará (em frente ao Hospital 

Municipal de Vigia de Nazaré), s/nº, Bairro: Castanheira - CEP: 68780-000 - Vigia de Nazaré – PA; 

b) O prazo de entrega será de até 3 dias útil, após recebimento da nota de empenho; 

c) Entregar dos Materiais Gráficos de acordo com as especificações constantes neste termo de 

referência, mantendo o mesmo padrão de layout dos formulários já existentes na Secretaria de Saúde; 

d) A licitante vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega a Secretaria 

Municipal de Saúde, no horário de expediente, com 03 (três) dias de antecedência.  
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4.2 – Entregar os Materiais Gráficos com padrão de qualidade, sem rasuras ou borrados, devendo 

responsabilizar-se pela substituição de qualquer item entregue em desacordo com as descrições 

constantes neste termo de referência; 

4.3 – A contratada deverá responder por quaisquer prejuízos causados em decorrência de materiais 

entregues sem o devido controle de qualidade, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;  

4.4 – Não será aceito nenhum material de baixa qualidade, ou de segunda mão, todo o material deverá 

ser produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida; 

4.5 - Todos os impressos deverão conter LOGO MARCA da Prefeitura. 

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 

5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, 01 

de outubro de 2019 até 01 de outubro de 2020, em relação ao fornecimento dos materiais para Rede 

Municipal de Saúde. 

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS: 

6.1. O prazo de garantia não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo 

dos materiais. 

6.2. Durante o período de garantia a CONTRATADA obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus 

para a Secretaria Municipal de Saúde, os materiais gráficos que apresentarem vícios ou defeitos 

resultantes da fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

a contar do dia seguinte ao da notificação de inconformidade. 

6.3. O término do atendimento ocorrerá no final do fornecimento e da disponibilidade dos materiais 

em perfeito estado de uso. 

6.4. O pedido de substituição dos materiais, durante o período de garantia, poderá ser formalizado e-

mail ou outro meio hábil de comunicação. 

6.5. A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra vícios ou defeitos advindos da 

fabricação, e desgaste excessivo. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

7.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do 

montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos 

devidos pela CONTRATADA. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES: 
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8.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

8.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico SRP n.º 016/2019-SEMSA, deve: 

8.3. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo no fornecimento da avença 

8.4. Manter, durante a vigência contratual, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 

comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições; 

8.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os Materiais 

Gráficos sem que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

8.6. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais; 

8.7. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

8.2. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

8.2.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

8.2.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

8.2.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou 

aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu 

cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 

vigência deste contrato. 

8.3. A CONTRATANTE deve: 

8.3.1. Expedir a ordem de fornecimento; 

8.3.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel 

execução do contrato; 

8.3.3. Receber os materiais no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 

responsável pelo recebimento; 

8.3.4. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição dos materiais do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
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8.3.5. Efetuar os pagamentos devidos pela entrega dos materiais, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato. 

9 - CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 

9.1. O recebimento provisório dos materiais, para efeito de posterior verificação da sua conformidade 

com as especificações, será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em até 1 (um) dia útil 

após o ato da entrega. 

9.2. O recebimento definitivo será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no prazo de 3 (três) 

dias úteis, contados do recebimento provisório. 

9.3. No ato de entrega dos materiais, o fornecedor deve apresentar documento fiscal e trabalhista 

válido correspondente ao fornecimento. 

9.4. Todos os materiais entregues no recebimento deverão apresentar o mesmo padrão de qualidade, 

resistência e funcionalidade, seguindo exatamente as especificações técnicas conforme anexo do 

Edital. 

9.5. Os materiais apresentados deverão possuir etiqueta permanente de identificação do fabricante, 

fixada em local de fácil visualização, contendo o nome do fabricante, além de estar acompanhado do 

manual de instruções e do Certificado de Garantia do Fabricante. 

9.6. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo 

com a proposta, com vício, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por 

escrito. 

9.6.1. A CONTRATADA deverá efetuar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos 

materiais, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação. 

9.6.2. Nesse caso, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que 

sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório e o reinício de contagem dos 

prazos. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

10.1. Durante a vigência deste contrato, a entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada pela 

senhora GÉSSICA FERREIRA DE SOUSA, CPF: 009.578.732-12, funcionária designada fiscal 

de contrato, da Secretaria Municipal de Saúde designada para esse fim, permitida a assistência de 

terceiros. 

10.2. A atestação de conformidade do fornecimento dos materiais cabe ao titular do setor responsável 

pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
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11.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 

12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos 

prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

12.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

13.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e no Decreto nº 

7.892/2013 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico SRP n.º 016/2019-SEMSA, 

constante do processo nº 9/2019-016-SEMSA, bem como à proposta da CONTRATADA. 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO: 

14.1. Para efeitos de recebimento definitivo dos materiais a CONTRATADA deve apresentar nota 

fiscal/fatura do fornecimento, em uma única via, emitida e entregue ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, com a finalidade de subsidiar a liquidação e o pagamento. 

14.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do 

recebimento definitivo dos materiais da apresentação do documento fiscal correspondente. 

14.3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) 

distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista tanto do 

estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião 

dos pagamentos. 

14.4. O pagamento será realizado por meio de transferência bancária, creditada na conta corrente da 

CONTRATADA. 

14.5. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 

deste contrato. 
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14.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% 

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

14.7. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES: 

15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 

a PMVN e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) 

sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

15.1.1. Apresentar documentação falsa; 

15.1.2. Fraudar a execução do contrato; 

15.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.4. Cometer fraude fiscal; ou 

15.1.5. Fizer declaração falsa. 

15.2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

15.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, inexecução do objeto ou de falha na 

execução do contrato, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens 4, 5 e 6 abaixo, com as seguintes 

sanções: 

15.3.1. Advertência; 

15.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, por prazo não superior a dois anos; 

15.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior; ou 
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15.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA e 

descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

15.4. Em caso de inexecução parcial do objeto, a CONTRATADA fica sujeita a multa equivalente a 

1% (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 20% 

(vinte por cento) do valor empenhado. 

15.4.1. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega até o 

limite de 03 (três) dias úteis. 

15.5. Em caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa de, no máximo, 

30% (trinta por cento) do valor empenhado. 

15.5.1. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega superior 

a 03 (três) dias úteis. 

15.6. O não cumprimento de obrigação contratual acessória, a exemplo da garantia exigida na 

Cláusula Sexta (Garantia dos materiais), sujeitará a CONTRATADA à multa de até 10% (dez por 

cento) do valor empenhado. 

15.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

15.7.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

15.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

15.8. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser rescindido 

unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e 

XVII, da Lei nº 8.666/93. 

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: 

16.1. O presente Contrato será publicado na imprensa oficial, na forma da Lei nº 8.666/93. 

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

17.1. Os contratos derivados do presente certame poderão sofrer acréscimos ou supressões na forma 

do § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

17.2. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão dos 

respectivos limites de fornecimento do contrato. 

17.3. A supressão dos objetos registrados no contrato poderá ser total ou parcial, a critério do 
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contratante, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Vigia de 

Nazaré-Pá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos 

no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 

         E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 VIGIA DE NAZARÉ - PA, em 01 de Outubro de 2019. 

 

 
____________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ADELIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES 

Secretária Municipal de Saúde – Ordenadora de Despesa 

CONTRATANTE 
 

 

 
____________________________________ 

FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA 
LUCIANO SOUZA MAIA 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1._________________________________________________        CPF:_____________________________                                                                                                                                                                                   

2._________________________________________________        CPF: ____________________________ 
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