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EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - 
CISNORDESTE/SC Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com 
personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica Inter federativa, inscrito no CNPJ sob 
o nº 03.222.337/0001-31, com sede na Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em 
Joinville, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Julio César 
Ronconi, Prefeito do Município de Rio Negrinho/SC, no uso de suas atribuições, comunica aos 
interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO’’ visando o REGISTRO 
DE PREÇOS para eventuais contratações futuras do objeto abaixo indicado, de forma parcelada 
pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES:  Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina 
– CISNORDESTE/SC, Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Corupá, Garuva, Guaramirim, 
Itapoá, Joinville, Rio Negrinho e São Francisco do Sul e Hospital Municipal São José (autarquia do 
Município de Joinville) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, o CISNORDESTE/SC. 
 
TIPO: Menor preço - POR ITEM 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00 do dia 17/06/2019 até às 17h00 do dia 27/06/2019 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 09h00 às 17h00 do dia 28/06/2019 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00 min do dia 01/07/2019 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF) 
LOCAL: https://www.portaldecompraspublicas.com.br “Acesso Identificado” 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville, SC 
E-mail: pregoeiro@cisnordeste.sc.gov.br    
Site: www.amunesc.org.br/estruturaorganizacional/index/index/codMapaItem/57744 
Telefone: (47) 3422-9838  
 
O certame será regido pelas condições estatuídas neste Edital, bem como pela Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, pela Resolução CISNORDESTE/SC nº 02, de 10 de janeiro de 2014, Decreto nº 
7.892/2013, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no que for aplicável. 
 
1 DO OBJETO 
1.1 O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, 

de forma parcelada, para uso do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE 
SANTA CATARINA – CISNORDESTE/SC e  dos Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de 
Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Joinville, Rio Negrinho e São Francisco do Sul e Hospital 
Municipal São José (autarquia do Município de Joinville), de materiais de expediente, insumos e 
acessórios de informática, de limpeza/higiene e de copa/cozinha, durante o prazo de validade 
das Atas de Registro de Preços, conforme descrições abaixo: 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

1 
Açúcar em sachê de 05 (cinco) gramas. Refinado, granulado. Embalagem em caixa de 
400 unidades. 

Unidade 

2 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

3 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. Embalagem 
em caixa de 50 unidades 

Unidade 

4 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. Unidade 

5 Agenda, tipo anual, 150mmx215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 

6 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada em fardos de 
12 unidades. 

Unidade 

7 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e 
desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto de sódio e água sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 
(cinco) litros com alça para transporte. 

Unidade 

8 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com identificação do produto. 
Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

9 Alfinete segurança Dourado nº 000 (18mm). Caixa com 100 unidades Caixa 

10 
Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina termoplástica e 
corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) Cores Diversas. Para uso em 
quadro de avisos com pontas arredondadas caixa.com 50 unidades. 

Caixa 

11 Almofada em feltro para carimbo nº 3 Cor: azul com tampa. Tamanho 6,7x11,0 cm. Unidade 

12 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, fabricado em 
plástico resistente, acompanha feltro macio e resistente e que permita substituição. 

Unidade 

13 
Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, pega firme e confortável, Feltro 
100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, funciona também como estojo para 
guardar dois marcadores. 

Unidade 

14 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom 
e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; mínimo de 3 tipos de volumes e 3 
memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; compatível com 
centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela 
ANATEL 

Unidade 

15 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base antiderrapante 
em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo 
ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

16 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço temperado especial 
fio de corte de alta resistência, com um orifício, tamanho aproximado (alp. 
1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

17 Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. Unidade 

18 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gramas. Unidade 

19 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa qualidade, 
embalagem adequada tipo blister para armazenamento e validade mínima 5 anos a 
partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

20 
Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela com 1 unidade 
validade mínima de 2 anos a partir da entrega no almoxarifado 

Unidade 

21 Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente Unidade 

22 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua e outras 
substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com validade mínima na datada 
entrega de 5 meses; pesando 400 gramas cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de 
acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 

Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de farinha de 
trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras substancias 
permitidas; acondicionado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima na 
entrega de 5 meses; Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 
2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando 
aproximadamente 310 gramas. 

Unidade 

24 
Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com borracha natural, 
acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm 

Unidade 

25 
Borracha branca, macia e livre de látex (atóxica), Descrição: borracha natural, cargas, 
óleo mineral e aceleradores. Cor: Branca, Altura: 1,00cm, Largura:2,50 Cm, 
Profundidade: 3,00cm, Peso: 10 gramas. Produto não toxico. 

Unidade 

26 Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 folhas pautadas. Dimensão 140 x 200mm. Unidade 

27 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas Unidade 

28 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 

29 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas Unidade 

30 
Caderno Universitário capa dura com 200 Folhas, Espiral, Folhas serrilhadas, 10 
matérias. 

Unidade 

31 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor 
predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o 
máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível 
mínimo de qualidade igual a 05 (cinco), atestado por exame laboratorial. 
Acondicionado em pacote de 500 gramas. 

Unidade 

32 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para 
mais ou para menos. Cores variadas 

Unidade 

33 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para 
mais ou para menos. Cor: Preta 

Unidade 

34 
Caixa Organizadora Grande em polipropileno, acompanha 2 pegadores/encaixes 
para mãos e 2 canaletas. Espessura 1,00 Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores 
diversas 

Unidade 

35 
Caixa organizadora plástica com tampa, com capacidade para 6 litros, dimensões 
mínimas: Alt 11,2 X Larg. 23,2 X Comp. 31,5 cm. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

36 
Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, revestido em cartão 
Kraft para arquivo de documentos diversos. Dimensões 365 x 140 x 255 mm. 
Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

Unidade 

37 
Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; 
conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; 
PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. 

Unidade 

38 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas 
antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em 
poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta à base de corantes, 
espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no 
tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

39 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta média de 1mm, esferas 
antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em 
poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta à base de corantes, 
espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no 
tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

40 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo plástico, 2 opções de 
traço - fino e grosso, atóxico. 

Embalagem 

41 
Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora permanente de 
CD/DVD. Composição Resina Termoplásticas, tinta à base de álcool, solvente, 
pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta média de 1.0mm. 

Unidade 

42 
Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, corantes e aditivos, 
corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, 
chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

43 
Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou uniformes e outros, 
com ótima fixação, que não saia com a lavação, ponta grossa, validade mínima de 
dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Diversas Cores 

Unidade 

44 Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta à base de álcool. Unidade 

45 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta à base de álcool. tinta secagem rápida e 
resistente a água e a umidade de qualidade. Validade mínima de dois anos a partir 
da entrega no almoxarifado. Cores diversas 

Unidade 

46 
CD RW regravável. Com 650 MB de capacidade de armazenamento, gravação mínima 
de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação de 4 x compatible, armazenado 
em caixa de acrílico. 

Unidade 

47 Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame galvanizado. Caixa 

48 Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame galvanizado. Caixa 

49 Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame galvanizado. Caixa 

50 Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame galvanizado. Caixa 

51 Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame galvanizado. Caixa 

52 Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame galvanizado. Caixa 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

53 

Cola 75 gramas, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes 
alifáticos e aromáticos (toluol) número ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, 
cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros. Bisnaga de 75 
gramas. 

Unidade 

54 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na 
colagem fica transparente ao secar. Com tampa. 

Unidade 

55 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e acetato de 
polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 gramas. 

Unidade 

56 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e água em poliestireno de alto 
impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 

Unidade 

57 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material 
resistente em tiras, pacote com 100 (cem) unidades. 

Pacote 

58 

Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso em 
temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. Embalado em pacote 
plástico de 100 peças, resistente e lacrado, constando dados de identificação, 
fabricação, peso e norma, em caixa resistente para armazenamento. 

Pacote 

59 
Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material 
resistente em tiras, em pacote com 100 (cem) unidades 

Pacote 

60 
Corretivo liquido 18 ml a base de água, aquoso, não toxico, composto de 
dispersantes e dióxido de titânio. 

Unidade 

61 Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros Unidade 

62 Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros Unidade 

63 Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco ou similar. Unidade 

64 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado 
Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com Aspecto Liquido Viscoso e 
Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, 
Resistente. 

Unidade 

65 
Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de 
parede, diversas cores, compatível com senha ROLOMATIC. 

Unidade 

66 DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica Unidade 

67 Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 gramas.  Pacote 

68 
Envelope papel Branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 229mm, 
podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. 

Unidade 

69 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, 
gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

70 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 
90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 
90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 

Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC 
Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31 

http://www.amunesc.org.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4052 
 

6 

 

Nº 
Item 

Descrição Unidade 

72 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, gramatura: 
90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

73 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. 
Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) X 0,03mm 
(espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas 
catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte 
de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

74 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. 
Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) X 0,12mm 
(espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas 
catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte 
de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

75 
Envelope papel Branco Office Tamanho 229x324, apresentação: envelope tipo saco. 
Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de 
documentos em geral.  

Unidade 

76 
Envelope papel Kraft Office, tamanho 229x324, apresentação: envelope tipo saco. 
Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de 
documentos em geral.  

Unidade 

77 Espeto para papel Unidade 

78 
Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos 
por resina a prova d’água usada para limpeza em geral, com a principal característica 
de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips de fixação e 
trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 lâminas de 9 mm, lâmina em aço 
carbono. Sistema de segurança de quebra de lâmina. Produzido em plástico super-
resistente, para trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

Unidade 

80 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas, contendo 20 etiquetas em cada 
folha. 

Caixa 

81 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 05 (cinco) metros. Unidade 

82 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 04 (quatro) tomadas. Unidade 

83 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai grampo de uma 
maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 
14 cm 

Unidade 

84 Filtro de café - 102- Caixa com 30 unidades Caixa 

85 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades Caixa 

86 Fita adesiva de pvc larga - transparente (48mmx50m) Unidade 

87 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para fixação 
permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de envelopes emendas de 
papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

88 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a base de 
elastômeros resina sintética. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

89 Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mm x 45m em Polipropileno.  Unidade 

90 
Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65m. Fabricado em filme de celofane e 
adesivo a base de elastômero e resina sintética. 

Unidade 

91 
Fita Corretiva 5mm x 6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário esperar secar 
para reescrever por cima, Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza 
na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

92 
Fita crepe branca 24 mm x 50m. Fabricada em papel saturado, coberto com adesivos 
naturais de borracha e resina sintética. 

Unidade 

93 Fita de teflon para seladora com largura de 2,5cm. Unidade 

94 Fita métrica 150cm plástica, flexível, graduada em centímetros. Unidade 

95 

Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone 
cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, 
estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável 
para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, 
confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com 
garantia de um ano. 

Unidade 

96 Fralda para limpeza- 34cm x 44 cm Unidade 

97 
Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. 
Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. 

Unidade 

98 

Grampeador de Mesa 26/6 para 40 folhas. Cor: Preto, Tamanho: 20cm.Grampeador 
conta com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios 
emborrachados que proporcionam conforto durante seu manuseio pintura de alta 
resistência. 

Unidade 

99 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, estrutura/corpo 
metálico, apoio anatômico em plástico ou emborrachado, 
mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 posições para fixação, para 
grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 gr/m2. 

Unidade 

100 
Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/25), 
confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para trabalhos pesados, com 
ajuste de distância, grampeamento de até 200 folhas de gramatura 75 gr/m2 

Unidade 

101 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/24 OU 23/25) - 
Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, capacidade até 210 folhas. 

Caixa 

102 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com 
no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

103 Grampo trilho de plástico estendido (para até 600 folhas)  Unidade 

104 
Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar 
aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2). Cores diversas.  

Unidade 

105 
Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de absorção, sem 
furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho aproximado de 20 cm X 23 cm. 
Embalado em pacotes plásticos com 50 unidades em cada pacote. 

Pacote 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

106 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para identificação, cor 
transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

107 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de comprimento, 
cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

108 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material 
cerâmico. 

Unidade 

109 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros Unidade 

110 
Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa 
preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

111 
Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa 
preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

112 
Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas internas de 56 
gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 148 x 202 mm. 

Unidade 

113 
Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única 
lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, dimensões: 36 x 57 x 45cm 
podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

114 Lixeiro para escritório com 30cm de altura (policarbonato ou metal) Unidade 

115 Lixeiro plástico com pedal 100 litros Unidade 

116 Lixeiro plástico com pedal 50 litros Unidade 

117 Lustra móveis - frasco com 500 ml Unidade 

118 
Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de 
comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta à base 
de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa.  

Unidade 

119 
Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, medida 
aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. 

Pacote 

120 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm 
- preto ou prata 

Unidade 

121 
Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo 
maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço 
repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (aprox.) Cor: Preto 

Unidade 

122 Notas autoadesivas 50mm x 50mm reposicionáveis cores sortidas, com 250 folhas Unidade 

123 
Notas autoadesivas reposicionáveis 38mm x 51mm, com 100 folhas. Pacote com 4 
unidades. 

Unidade 

124 
Notas autoadesivas reposicionáveis 76mm x 76mm pop-up amarelo com 100fls L4P3 
PT.  

Unidade 

125 
Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, dimensões 
aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm 

Unidade 

126 
Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, medindo 0,70 x 
0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70gramas, embalados individualmente.  

Unidade 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

O pano deverá conter etiqueta de fabrica indicando a composição do tecido e a 
metragem. 

127 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, corante e 
agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38cm x 28cm.  Pacote com 
05 unidades. 

Unidade 

128 
Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 45cm de 
largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de aderência, validade mínima 
de 2 anos a partir da entrada no almoxarifado. 

Unidade 

129 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta qualidade, 
gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor 
branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de 
material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem 
rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos . 

Pacote 

130 
Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do outro lado Kraft 
natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de largura, com 100 metros 

Rolo 

131 
Papel sulfite formato A4, tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 
gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em 
copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, 
luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de 
material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das 
fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 
cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a 
embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

133 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Descrição: Papel especial 
ideal para convites, cartões, currículos, certificados, apresentações e muito mais. 
Caixa com 50 folhas. 

Caixa 

134 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor Unidade 

135 
Pasta Cartão Duplex, plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para guardar 
documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas 

Unidade 

136 Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm Unidade 

137 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. Formato A4, cores 
diversas, textura lisa 

Unidade 

138 
Pasta Escolar com Aba e Elástico, Formato Oficio, tamanho 250x340x55mm 
Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

Unidade 

139 
Pasta Malote Nylon com Zíper Tamanho 26x34cm com Orifício para Lacre ML-26 em 
nylon, com zíper, tamanho: 220 x 300mm. Cores diversas. 

Unidade 

140 
Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar 
documentos e papeis em geral com segurança e praticidade possibilitando maior 
organização. Tamanho: 235 x 350 mm. Cores diversas 

Unidade 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

141 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 35 mm, 
diversas cores 

Unidade 

142 Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores diversas Unidade 

143 

Pasta Sanfonada A4, com 12 Divisórias laminada em polipropileno. Tamanho A4. 
Possui visores em polipropileno transparente e acompanha etiquetas para 
identificação das divisórias. Fechamento com elástico (terminação em plástico 
segundo normas do INMETRO) e botão que permite flexibilidade e evita que o 
conteúdo caia da pasta. Dimensões 330 x 240 x70 mm. Cores diversas 

Unidade 

144 
Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 31 divisórias para arquivos e 
documentos, fechamento em elástico, medindo 240x330x70mm. Cores diversas 

Unidade 

145 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 folhas, cartolina 
plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cores diversas 

Unidade 

146 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho plástico para 200 folhas, cartolina 
plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cor Preta 

Unidade 

147 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 280g/m2. 
Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo plástico (PE) e 2 hastes 
plásticas 405x15mm. 

Unidade 

148 Pastilha adesiva para bacio sanitário. Caixa com 03 (três) unidades. Caixa 

149 

Pen Drive 16 GB USB 2.0 Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e 
filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 
480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. Cores diversas. 

Unidade 

150 

Pen Drive 8 GB USB 2.0 Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e 
filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 
480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. Cores diversas. 

Unidade 

151 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido com escala de 
ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 Folhas de gramatura 75gr/m2. 
Descrição: Sistema de escotilhas para esvaziar os resíduos (confete): fácil e limpo; 
Compacto: botão que trava a alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 
5,5mm, Distancia interfuros padrão de 8cm. Cor: Preto. 

Unidade 

152 

Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, 
bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade de perfuração mínima de 8 
folhas de gramatura 75GR/M2. Régua medidora para auxiliar o encaixe e a 
perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. Cor: Preto 

Unidade 

153 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em plástico 
resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de perfuração, com régua 
medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração, capacidade de perfuração mínima 
de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2. Cor: Preto 

Unidade 

154 Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e prologada.  Unidade 

155 Pilha alcalina 23A 12V Unidade 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

156 Pilha alcalina C (media) Unidade 

157 Pilha alcalina D (grande) Unidade 

158 Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e prolongada.  Unidade 

159 

Pilha recarregável AA 2500mAH. As Pilhas Recarregáveis AA duram até 3 vezes mais 
que as alcalinas proporcionando maior tempo de duração e reprodução. As pilhas 
recarregáveis podem ser recarregadas até 1000 vezes e possui baixíssimo nível de 
descarga automática que mantem 75% de sua carga, mesmo após 12 meses de 
armazenamento. 

Unidade 

160 
Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. Ponta de feltro 
redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho mínimo de 11 CM de 
comprimento, tinta à base de álcool e outros componentes, recarregável. 

Unidade 

161 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo 
padrão 

Unidade 

162 Porta clips poliestireno com imã. Dimensões: 50 x 50 x 75 mm. Unidade 

163 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas 
para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. 

Unidade 

164 
Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico transparente, com 
tampa, com cerdas para prender o copo, deve acompanhar buchas e parafusos. 

Unidade 

165 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm Unidade 

166 

Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 0,3x24x34cm pratica, 
leve, material resistente e a opção ideal para fazer anotações quando não existir 
apoio. Desenvolvida em material de alta qualidade, tem prendedor de metal para 
garantir estabilidade as folhas. 

Unidade 

167 Presilha de metal para crachá tipo jacaré. Unidade 

168 

Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, suporte para 
apagador arredondado, removível e deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema 
de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar 
manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

Unidade 

169 Refil de sabonete líquido 700ml Espuma Unidade 

170 
Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em feltro 
adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par 
menos.  

Unidade 

171 
Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, garante eficiência 
na hora de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material 
poliestireno super-resistente a queda, Cores diversas 

Unidade 

172 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

173 
Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial 
de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas 
cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. 

Rolo 

174 
Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 linha, 
velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, resolução de impressão 

Unidade 



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 

Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC 
Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31 

http://www.amunesc.org.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4052 
 

12 

 

Nº 
Item 

Descrição Unidade 

de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte de alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, 
com 8 ou mais tipos de estilos de fontes, com impressão vertical, inserção de texto 
e altura máxima de 7,0 mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 
08 (oito) metros. 

175 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador optico, que 
tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

176 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas 
externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, com peso mínimo 
de 175 gramas. O pano deverá conter etiqueta de fábrica com a composição do 
tecido e metragem. 

Unidade 

177 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade 
nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de 
altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica 
virgem ou reciclada; deve apresentar solda continua, homogênea e uniforme 
proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do 
fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalado 
em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

178 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade 
nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de 
altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica 
virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme 
proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do 
fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas 
equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 
50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura 
de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita 
vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar 
em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a 
capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 
100 unidades. 

Pacote 

180 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens diversas, inodoro, 
atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micras, 
variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no 
máximo 500 peças constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

181 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens diversas, inodoro, 
atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micras, 
variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no 
máximo 500 peças constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

182 
Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, 
resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micras, acondicionado em 
pacotes com no máximo 500 peças constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

183 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens diversas, inodoro, 
atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micras, 
variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no 
máximo 500 peças constando dados de identicamente e fabricação. 

Unidade 

184 
Suporte para monitor com 2 gavetas de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 
x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preto 

Unidade 

185 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 
ou superior 

Unidade 

186 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, anatômico e 
versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

187 
Tesoura pequena 14 cm Lâminas de aço inoxidável, cabo plástico em formato 
anatômico e revestimento interno que absorve impacto, ponta fina. Cor Preto. 

Unidade 

188 Tinta para carimbo 40 ml. Cores diversas Unidade 

189 
Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta permanente a base 
de álcool. Cores diversas. 

Unidade 

190 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, corantes, 
glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, 
emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 
gramas. 

Unidade 

192 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas medias, 
ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 

193 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 60mm - caixa com 
50 unidades. 

Caixa 

194 

Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui comando de avanço e 
retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não Necessita de Drives ou CDs de Instalação). 
Sistemas Compatíveis: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS 
/ Linux. Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 metros. 
Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens inclusos: 01 Apresentador 
multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 Pilha 

Unidade 

195 

Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e 
pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita 
estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores 
diversas 

Unidade 

196 Cola branca, frasco de 1kg Unidade 

197 
Etiqueta de preço autoadesivo, para uso manual, 01 coluna, tamanho 60mmx40mm, 
em rolo, papel branco, com 1.000 etiquetas por rolo 

Rolo 
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Nº 
Item 

Descrição Unidade 

198 
Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no mínimo 14 CM 
e espessura 2,0 mm, fechamento duplo em ancora. Fabricados em polipropileno, 
cores diversas, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

199 
Livro registro de medicamentos. Sujeito a controle especial, conforme determina a 
portaria 344, de 12 de maio de 1998, da agencia nacional de vigilância sanitária 

Unidade 

200 Papel Carbono A4. Tamanho 210x297 mm, cor preto. Caixa com 100 Folhas. Caixa 

201 
Papel sulfite formato A3 tamanho 297mm x 420mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, 
na cor branca, alvura mínima de 94% em resma de 500 folhas, embalagem resistente 
para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

202 
Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 cm, sistema 
de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanha 
conjunto de acessórios para instalação. 

Unidade 

 
1.2 Nos itens cuja descrição conste “cores diversas”, a Autorização de Fornecimento especificará a 

cor a ser entregue pelo fornecedor  
1.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, inciando em 15 de julho de 

2019 à 14 de julho de 2020. 
1.4 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, não podendo superar 

a 1 (um) ano, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93. 
 

2  DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO 
2.1 As contratações dos itens, de forma parcelada, serão efetuadas conforme a necessidade do 

ÓRGAO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, durante o período de vigência da Ata de 
Registro de Preços. 

2.1.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão 
de nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Contrato. 

2.1.2 Será atribuído um login e senha aos fornecedores registrados para acesso ao sistema 
informatizado de controle de processos administrativos, disponível online – LicitWeb 
OptimizeIT -  sendo as Autorizações de Fornecimento lançadas pelo requisitante 
diretamente neste sistema. 

2.1.3 Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 06 (seis) dias, a contar da 
data de recebimento da Autorização de Fornecimento, que será emitida através do sistema 
informatizado e enviadas por meio eletrônico, no endereço eletrônico cadastrado pelo 
fornecedor, conforme dados informados de acordo com o Anexo IX. 

2.1.4 O Fornecedor deverá acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento enviadas por 
meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após envio.   

2.1.4.1 Caso o Fornecedor não confirme neste prazo o recebimento da Autorização de 
Fornecimento, o próprio sistema fará a confirmação pelo Fornecedor, sendo considerada 
válida para todos os efeitos. 

2.1.4.2 Em razão da confirmação automática do recebimento das Autorizações de Fornecimento 
pelo sistema, na forma do item 2.1.4.1, caso haja alteração de dados de acesso em relação 
àqueles informados no Anexo IX, compete exclusivamente ao Fornecedor requerer a 
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atualização dos seus dados de acesso ao sistema de Controle de Processos Administrativos 
Licitatórios. 

2.1.5 Caso as autorizações de fornecimento a serem entregues não atinjam o valor mínimo de R$ 
50,00 (cinquenta reais), o Fornecedor, desde que inequivocamente noticie ao requisitante e 
este expressamente concorde, poderá exceder, em no máximo 10 (dez) dias, o prazo de 
entrega, não aplicando-se lhe qualquer sanção; 

2.1.6 O controle da situação das Autorizações de Fornecimento será realizada através do sistema 
informatizado, sendo liberado acesso ao fornecedor, através de senha, fornecida por ocasião 
da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme item 2.1.2. 

2.1.7 Ao realizar o faturamento e entrega dos itens constantes da Autorização de Fornecimento, 
o fornecedor deverá registrar o evento no sistema informatizado, por meio de acesso com 
seu login e senha, anexando a Nota Fiscal Eletrônica respectiva, em formato “pdf”. 

2.1.8 O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da Autorização de Fornecimento, 
conforme dados de faturamento e locais indicado pelo Órgão Participante (Anexo IV), com 
a respectiva Nota Fiscal Eletrônica. 
 

2.2 Os produtos fornecidos deverão ter prazo de garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 
2.3 Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por 

conta do fornecedor. 
2.4 Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado 

e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, 
garantindo a sua total eficiência e qualidade. 

2.5 O requisitante observará, para efeito de quantificação da Autorização de Fornecimento, a 
quantidade mínima da embalagem, nos casos de impossibilidade de fracionamento. 

 
3 DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 
3.1 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo para cada 

Órgão Participante e Órgão Gerenciador é constante nos quadros abaixo: 
 

3.1.1 Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA 
CATARINA - CISNORDESTE/SC, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 
03.222.337/0001-31, com sede na Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, 
em Joinville, Estado de Santa Catarina, representado por sua diretora executiva, Sra. Ana 
Maria Groff Jansen. 

 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

1 400 
Açúcar em sachê de 05 (cinco) gramas. Refinado, granulado. Embalagem 
em caixa de 400 unidades. 

Unidade 

2 15 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

3 200 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. 
Embalagem em caixa de 50 unidades 

Unidade 

5 3 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

6 504 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 
em fardos de 12 unidades. 

Unidade 

7 20 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, 
limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água sem 
perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça 
para transporte. 

Unidade 

8 10 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com identificação do 
produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

14 10 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de 
discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; mínimo de 3 
tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. Garantia 
do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL 

Unidade 

15 5 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base 
antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões AxLxP: 
11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

194  1 

Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui comando 
de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não Necessita de Drives 
ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: Windows 98SE / ME / 2000 
/ XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. Interface: Wireless / Rádio 
frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 metros. Alcance laser point: até 60 
metros (Laser Vermelho). Itens inclusos: 01 Apresentador multimídia 
sem fio. 01 Receptor USB. 01 Pilha 

Unidade 

17 4 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

22 40 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 
22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 40 

Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de 
farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido 
e outras substancias permitidas; acondicionado em saco plástico PVC 
atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; Condições de 
acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações 
posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando 
aproximadamente 310 gramas. 

Unidade 

24 6 
Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com 
borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

27 10 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas Unidade 

28 10 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 

30 3 
Caderno Universitário Capa Dura com 200 Folhas, Espiral, Folhas 
serrilhadas, 10 matérias. 

Unidade 

31 200 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e 
ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 
500 gramas. 

Unidade 

33 400 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 
2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 

Unidade 

34 6 
Caixa Organizadora Grande em polipropileno, acompanha 2 
pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 1,00 Dimensões 
420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

Unidade 

35 20 
Caixa organizadora plástica com tampa, com capacidade para 6 litros, 
dimensões mínimas: Alt 11,2 X Larg. 23,2 X Comp. 31,5 cm. 

Unidade 

37 3 
Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas 
decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; 
TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. 

Unidade 

38 39 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas 
antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta 
pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta 
à base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera 
de tungstênio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, 
cores diversas 

Unidade 

39 39 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta média de 1mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da 
tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), 
tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, 
esfera de tungstênio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da 
tinta, cores diversas 

Unidade 

40 2 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo plástico, 
2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 

Embalagem 

46 10 
CD RW regravável. Com 650 MB de capacidade de armazenamento, 
gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação de 
4 x compatible, armazenado em caixa de acrílico. 

Unidade 

47 1 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

48 1 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

49 1 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

50 1 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

51 1 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

52 1 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

54 10 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. 

Unidade 

55 5 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e 
acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 
gramas. 

Unidade 

57 10 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em 
material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 

58 10 

Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso 
em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. 
Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, 
constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa 
resistente para armazenamento. 

Embalagem 

59 10 
Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em 
material resistente em tiras com 100 (cem) unidades 

Embalagem 

60 3 
Corretivo liquido 18 ml a base de água, aquoso, não toxico, composto de 
dispersantes e dióxido de titânio. 

Unidade 

61 30 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 
litros 

Unidade 

62 30 Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros Unidade 

63 10 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco 
ou similar. 

Unidade 

64 10 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado 
Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com Aspecto Liquido 
Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em 
Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

67 10 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 

68 650 
Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 
229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. 

Unidade 

76 500 
Envelope papel Kraft Office, tamanho 229x324, apresentação: envelope 
tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 
armazenamento de documentos em geral. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

78 20 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em geral, 
com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. 
Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

80 2 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas, contendo 20 etiquetas 
em cada folha. 

Caixa 

81 2 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros Unidade 

82 3 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas Unidade 

83 4 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai grampo 
de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 e 26/6. 
Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

84 130 Filtro de café - 102- Caixa com 30 unidades Caixa 

85 100 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades Caixa 

86 10 Fita adesiva de pvc larga - transparente (48mmx50m) Unidade 

91 6 
Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário 
esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que 
proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

95 2 

Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com 
microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples 
com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o 
fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso 
sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. 
HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um 
ano. 

Unidade 

96 10 Fralda para limpeza- 34x44 cm Unidade 

97 2 
Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, 
peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. 

Unidade 

98 10 

Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas. Cor: preto, tamanho: 
20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento em 
plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto durante 
seu manuseio pintura de alta resistência. 

Unidade 

99 5 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 
posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 
gr/m2. 

Unidade 

100 3 

Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 
OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para 
trabalhos pesados, com ajuste de distância, grampeamento de até 200 
folhas de gramatura 75 gr/m2 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

101 5 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/24 
OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, capacidade até 210 
folhas. 

Caixa 

102 10 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

103 600 Grampo trilho de plástico estendido (para até 600 folhas).  Unidade 

104 600 
Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para 
armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2). Cores 
diversas.  

Unidade 

105 60 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 50 
unidades em cada pacote. 

Pacote 

106 50 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

108 20 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira 
em material cerâmico. 

Unidade 

109 1 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros Unidade 

113 1 
Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em 
uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, 
dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

114 4 Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) Unidade 

115 2 Lixeiro plástico com pedal 100 litros Unidade 

116 2 Lixeiro plástico com pedal 50 litros Unidade 

117 20 Lustra moveis- frasco com 500 ml Unidade 

119 10 
Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, 
medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. 

Pacote 

120 8 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 

121 5 

Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel 
promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões 
causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm 
(aprox.) Cor: Preto 

Unidade 

122 5 
Notas autoadesivas 50mm x 50 mm reposicionáveis neon sortido - 
embalagem com 250 folhas 

Unidade 

123 24 
Notas autoadesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem com 4 
unidades de 100 folhas cada 

Unidade 

124 12 
Notas autoadesivas reposicionáveis 76mm x 76mm pop-up amarelo com 
100fls L4P3 PT.  

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

126 10 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, 
medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; 
embalados individualmente. O pano deverá conter etiqueta de fabrica 
indicando a composição do tecido e a metragem. 

Unidade 

127 10 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, 
corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 cm 
x 28 cm. Pacote com 05 unidades 

Unidade 

129 100 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta 
qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% 
celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente 
oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição 
homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; 
rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos . 

Pacote 

131 110 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima 
de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente 
para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 100 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, 
alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da 
utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, 
com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem 
rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância 
acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem 
primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

133 4 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Caixa com 50 
folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, cartões, currículos, 
certificados, apresentações e muito mais. 

Caixa 

136 10 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 
0,15mm 

Unidade 

146 100 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho plástico para 200 folhas, 
cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 
230x340 mm, cor Preta 

Unidade 

147 24 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 
280g/m2. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 
plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

Unidade 

148 20 Pastilha adesiva para bacio sanitário. Caixa com 03 (três) unidades. Caixa 

149 8 

Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 
musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, 
Taxa de transferência de dados de até 480 Mb por segundo. Baixo 
consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de 
instalação ou alimentação externa. 

Unidade 

151 3 
Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 
com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 Folhas de 
gramatura 75gr/m2. Descrição: Sistema de escotilhas para esvaziar os 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a alavanca 
na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia interfuros 
padrão de 8cm. Cor: Preto. 

152 2 

Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em plástico 
resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade de 
perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 75GR/M2. Régua medidora 
para auxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 
8,8cm. Cor: Preto 

Unidade 

153 3 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em 
plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de 
perfuração, com régua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração, 
capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2. 
Cor: Preto 

Unidade 

154 10 Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e prologada. Unidade 

158 10 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e 
prolongada.  

Unidade 

161 3 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 
2P+T - novo padrão 

Unidade 

162 4 Porta clips poliestireno com imã. Dimensões: 50 x 50 x 75 mm. Unidade 

168 1 

Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, 
suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base 
mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na 
vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios 
para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

Unidade 

169 10 Refil de sabonete líquido 700ml Espuma Unidade 

170 10 
Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em 
feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm 
para mais ou par menos.  

Unidade 

171 3 
Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. Produzida 
com material poliestireno super-resistente a queda, Cores diversas 

Unidade 

172 2 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

174 2 

Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 
linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, 
resolução de impressão de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte de 
alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, com 8 ou mais tipos de estilos de 
fontes, com impressão vertical, inserção de texto e altura máxima de 7,0 
mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 8 metros. 

Unidade 

175 1 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador 
optico, que tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. 
Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

176 10 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, 
medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, 
com peso mínimo de 175 gramas. O pano deverá conter etiqueta de 
fábrica com a composição do tecido e metragem. 

Unidade 

177 10 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm 
de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma 
perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o 
manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do 
fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. 
Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

178 10 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de 
largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado 
com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda 
continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação 
e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em 
cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e 
a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado 
em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 10 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura 
x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com 
resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, 
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em 
cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e 
a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado 
em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

184 5 
Suporte para monitor com 2 gavetas de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 
11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos. Cor: 
Preto 

Unidade 

185 10 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível com 
Windows 7 ou superior 

Unidade 

186 6 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

190 1 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, 
corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 9 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem 
com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

192 2 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas 
medias, ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 

193 2 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 60mm 
- caixa com 50 unidades 

Caixa 

 
3.1.2 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORUPÁ, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ n° 83.102.467/0001-70, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 443 
na cidade de Corupá, SC., representado por seu Secretario Municipal de Saúde, Sra 
Bernadete Corrêa Hillbrecht. 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

2 10 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

5 25 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 

7 100 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, 
limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água sem 
perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça 
para transporte. 

Unidade 

8 150 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com 
identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

9 5 
Alfinete segurança Dourado nº 000 (18mm). Caixa com 100 
unidades 

Caixa 

10 20 

Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina 
termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) 
Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas 
arredondadas caixa.com50un. 

Caixa 

11 5 
Almofada em feltro para carimbo nº 3 Cor: Azul com tampa. 
Tamanho 6,7x11,0 cm. 

Unidade 

14 10 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de 
discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; mínimo 
de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: 
mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e 
PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL 

Unidade 

16 3 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular. 

Unidade 

17 15 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

19 40 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento 
e validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

20 20 
Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela 
com 1 unidade validade mínima de 2 anos a partir da entrega no 
almoxarifado 

Unidade 

21 10 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 
equivalente 

Unidade 

25 40 

Borracha branca, macia e livre de látex (atóxica), Descrição: 
borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. Cor: Branca, 
Altura:1,00 Cm, Largura:2,50 Cm, Profundidade:3,00 Cm, 
Peso:10Gramas. Produto não toxico. 

Unidade 

29 120 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas Unidade 

31 10 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes 
e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em 
pacotes de 500 gramas. 

Unidade 

36 200 
Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, 
revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. 
Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

Unidade 

37 13 

Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; 
memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria 
+ solar. 

Unidade 

38 100 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou 
solventes, tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no 
tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

39 100 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta média de 1mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou 
solventes, tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no 
tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

40 10 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo 
plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 

Embalagem 

41 15 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora 
permanente de CD/DVD. Composição Resina Termoplásticas, tinta à 
base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta 
média de 1.0mm. 

Unidade 

42 200 
Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas 
de traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

49 10 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

52 10 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

54 200 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa.  

Unidade 

56 10 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e água em 
poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 

Unidade 

57 200 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 
Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 

61 25 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 
(cinco) litros 

Unidade 

62 25 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 
litros 

Unidade 

63 30 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma 
Talco ou similar. 

Unidade 

64 100 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 
Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

67 2 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 

70 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

75 300 
Envelope papel Branco Office Tamanho 229x324, apresentação: 
envelope tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para 
envio ou armazenamento de documentos em geral. 

Unidade 

77 10 Espeto para papel Unidade 

78 50 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em 
geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-
la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 10 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 
clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 
lâminas de 9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de 
quebra de lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para 
trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

197 1 
Etiqueta de preço autoadesivo, para uso manual, 01 coluna, 
tamanho 60mmx40mm, em rolo, papel branco, com 1.000 etiquetas 
por rolo 

Rolo 

81 3 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros Unidade 

83 20 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai 
grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 
10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

84 10 Filtro de café - 102- Caixa com 30 unidades Caixa 

87 50 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para 
fixação permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de 
envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

90 50 
Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em 
filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. 

Unidade 

96 15 Fralda para limpeza- 34x44 cm Unidade 

98 20 

Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas. Cor: Preto, Tamanho: 
20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento 
em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto 
durante seu manuseio pintura de alta resistência. 

Unidade 

99 20 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil 
operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas 
de gramatura 75 gr/m2. 

Unidade 

102 15 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

104 500 
Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para 
armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2). Cores 
diversas.  

Unidade 

105 60 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade 
de absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no 
tamanho aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes 
plásticos com 50 unidades em cada pacote. 

Pacote 

107 2 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM 
de comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

 
198  

2 

Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de 
no mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em 
ancora. Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 
100 unidades. 

Pacote 

108 200 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 

109 30 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

110 5 
Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

199 2 
Livro registro de medicamentos. Sujeito a controle especial, 
conforme determina a portaria 344, de 12 de maio de 1998, da 
agencia nacional de vigilância sanitária 

Unidade 

114 25 Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) Unidade 

116 20 Lixeiro plástico com pedal 50 litros Unidade 

117 30 Lustra moveis - frasco com 500 ml Unidade 

120 30 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 

123 400 
Notas autoadesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem 
com 4 unidades de 100 folhas cada 

Unidade 

127 30 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, 
corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 
38 cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades 

Unidade 

129 60 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, 
alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de 
absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem 
pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material 
impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, 
sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, pacote com 16 
rolos . 

Pacote 

131 500 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, 
embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 100 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor 
branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação 
oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto 
poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo 
do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 
cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação 
considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

133 2 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Caixa 
com 50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, cartões, 
currículos, certificados, apresentações e muito mais. 

Caixa 

140 15 

Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e 
transportar documentos e papeis em geral com segurança e 
praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 
mm. Cores diversas 

Unidade 

141 15 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 
x 35 mm, diversas cores 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

151 10 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 
com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 
Folhas de gramatura 75gr/m2. Descrição: Sistema de escotilhas para 
esvaziar os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que 
trava a alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, 
Distancia interfuros padrão de 8cm. Cor: Preto. 

Unidade 

153 15 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido 
em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste 
de perfuração, com régua medidora para auxiliar o encaixe e a 
perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de 
gramatura 75 gr/m2. Cor: Preto 

Unidade 

154 70 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e 
prologada. 

Unidade 

155 15 Pilha alcalina 23A 12V Unidade 

158 40  Unidade 

165 15  Unidade 

171 25 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, 
Cores diversas 

Unidade 

175 80 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou 
branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por 
dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

177 50 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 
cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

178 50 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 
cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

179 60 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de 
largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

Pacote 

185 30 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível 
com Windows 7 ou superior 

Unidade 

186 15 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

188 10 Tinta para carimbo 40 ml. Cores diversas Unidade 

190 5 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, 
glicerina, corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

192 20 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, 
cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 

 
 

3.1.3 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARUVA pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ n° 11.303.923/0001-39, com sede na Av. Celso Ramos, nº 1614, Bairro  Centro, CEP 
89.248.000, na cidade de Garuva, SC, representado por seu Secretária Municipal de Saúde, Sra. 
Roland Ristow junior. 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

1 2 
Açúcar em sachê de 05 (cinco) gramas. Refinado, granulado. 
Embalagem em caixa de 400 unidades. 

Unidade 

2 400 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

4 10 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. Unidade 

6 10 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 
em fardos de 12 unidades. 

Unidade 

7 400 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, 
limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água sem 
perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça 
para transporte. 

Unidade 

8 200 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com identificação 
do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

10 5 
Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina 
termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) 

Caixa 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas 
arredondadas caixa.com50un. 

12 10 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 
cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e 
resistente e que permita substituição. 

Unidade 

14 5 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de 
discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; mínimo 
de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: 
mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. 
Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL 

Unidade 

15 5 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base 
antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões 
AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

16 5 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

194 1 

Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui 
comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não 
Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: 
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. 
Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 
metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens 
inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 
Pilha 

Unidade 

17 20 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

19 50 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento e 
validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 

20 50 
Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela com 
1 unidade validade mínima de 2 anos a partir da entrega no 
almoxarifado 

Unidade 

21 50 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 
equivalente 

Unidade 

22 20 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 
de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 20 
Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; 
de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco 
plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; 
Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. 

25 100 

Borracha branca, macia e livre de látex (atóxica), Descrição: borracha 
natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. Cor: Branca, Altura:1,00 
Cm, Largura:2,50 Cm, Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. 
Produto não toxico. 

Unidade 

28 100 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 

29 100 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas Unidade 

31 400 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes 
e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes 
de 500 gramas. 

Unidade 

32 100 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode 
variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 

Unidade 

33 100 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode 
variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 

Unidade 

195 40 

Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em 
poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes 
metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no 
manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas 

Unidade 

37 20 

Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; 
memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + 
solar. 

Unidade 

38 500 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

39 500 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta média de 1mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

48 10 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

49 10 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

51 8 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

54 10 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa.  

Unidade 

55 100 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e 
acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 
gramas. 

Unidade 

56 20 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e água em 
poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 

Unidade 

57 1.000 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 

58 20 

Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso 
em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. 
Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, 
constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa 
resistente para armazenamento. 

Embalagem 

62 200 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 
litros 

Unidade 

63 120 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma 
Talco ou similar. 

Unidade 

64 100 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 
Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

65 20 
Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com 
placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha 
ROLOMATIC. 

Unidade 

67 20 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 

70 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 3.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

72 100 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

73 600 
Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) 

Unidade 



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 

Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC 
Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31 

http://www.amunesc.org.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4052 
 

34 

 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

X 0,03mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização 
em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

75 20 
Envelope papel Branco Office Tamanho 229x324, apresentação: 
envelope tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para 
envio ou armazenamento de documentos em geral. 

Unidade 

76 20 
Envelope papel Kraft Office, tamanho 229x324, apresentação: 
envelope tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para 
envio ou armazenamento de documentos em geral. 

Unidade 

77 10 Espeto para papel Unidade 

78 500 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em 
geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-
la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 20 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 
clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 
lâminas de 9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de 
quebra de lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para 
trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

Unidade 

197 20 
Etiqueta de preço autoadesivo, para uso manual, 01 coluna, tamanho 
60mmx40mm, em rolo, papel branco, com 1.000 etiquetas por rolo 

Rolo 

81 2 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros Unidade 

82 10 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas Unidade 

83 20 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai 
grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 
10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

85 200 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades Caixa 

87 100 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para 
fixação permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de 
envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

88 200 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a 
base de elastômeros resina sintética. 

Unidade 

91 200 
Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário 
esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que 
proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

93 50 Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm Unidade 

96 300 Fralda para limpeza- 34x44 cm Unidade 

99 10 
Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas 
de gramatura 75 gr/m2. 

100 10 

Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 
OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para 
trabalhos pesados, com ajuste de distância, grampeamento de até 
200 folhas de gramatura 75 gr/m2 

Unidade 

102 100 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

105 50 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 
50 unidades em cada pacote. 

Pacote 

106 100 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

108 200 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 

109 50 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros Unidade 

111 50 
Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

112 10 
Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas 
internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 
148 x 202 mm. 

Unidade 

199 10 
Livro registro de medicamentos. Sujeito a controle especial, conforme 
determina a portaria 344, de 12 de maio de 1998, da agencia nacional 
de vigilância sanitária 

Unidade 

113 10 

Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em 
uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, 
dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para 
menos 

Unidade 

118 30 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 
cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita 
de 2mm, tinta à base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 
resinas. Escrita grossa. 

Unidade 

119 3 
Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, 
medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. 

Pacote 

120 20 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 

121 20 

Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de 
gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim 
lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 
25 mm (aprox.) Cor: Preto 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

122 100 
Notas autoadesivas 50mm x 50 mm reposicionáveis neon sortido - 
embalagem com 250 folhas 

Unidade 

125 50 
Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, 
dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm 

Unidade 

126 300 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, 
medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; 
embalados individualmente. O pano deverá conter etiqueta de 
fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. 

Unidade 

200 2 
Papel Carbono A4. Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 
Folhas. 

Caixa 

128 10 

Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 
45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de 
aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no 
almoxarifado. 

Unidade 

129 50 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, 
alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 
100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação 
aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas 
no corte lateral; rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos . 

Pacote 

130 8 
Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do 
outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de 
largura, com 100 metros 

Unidade 

131 200 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem 
resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 1.000 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor 
branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação 
oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder 
de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do 
papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, 
e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação 
considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

133 5 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Caixa com 
50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, cartões, 
currículos, certificados, apresentações e muito mais. 

Caixa 

136 500 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 
0,15mm 

Unidade 

138 1.000 
Pasta Escolar com Aba e Elástico, Formato Oficio, tamanho 
250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

Unidade 

141 300 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 
x 35 mm, diversas cores 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

147 400 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 
a 280g/m2. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 
grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

Unidade 

148 100 Pastilha adesiva para bacio sanitário. Caixa com 03 (três) unidades. Caixa 

150 10 

Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 
musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 
armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 480 Mb por 
segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. 

Unidade 

154 50 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e 
prologada.  

Unidade 

155 30 Pilha alcalina 23A 12V Unidade 

156 50 Pilha alcalina C (media) Unidade 

158 100 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e 
prolongada.  

Unidade 

159 50 

Pilha recarregável AA 2500mAH. As Pilhas Recarregáveis AA duram 
até 3 vezes mais que as alcalinas proporcionando maior tempo de 
duração e reprodução. As pilhas recarregáveis podem ser 
recarregadas até 1000 vezes e possui baixíssimo nível de descarga 
automática que mantem 75% de sua carga, mesmo após 12 meses de 
armazenamento. 

Unidade 

160 30 

Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. 
Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho 
mínimo de 11 CM de comprimento, tinta à base de álcool e outros 
componentes, recarregável. 

Unidade 

161 20 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas 
com 2P+T - novo padrão 

Unidade 

163 10 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com 
tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 
parafusos. 

Unidade 

164 5 
Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico 
transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve 
acompanhar buchas e parafusos. 

Unidade 

166 100 

Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 
0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para 
fazer anotações quando não existir apoio. Desenvolvida em material 
de alta qualidade, tem prendedor de metal para garantir estabilidade 
as folhas. 

Unidade 

167 20 Presilha de metal para crachá tipo jacaré. Unidade 

168 10 
Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de 
alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e 
deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual 
e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

169 100 Refil de sabonete líquido 700ml Espuma Unidade 

170 3 
Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em 
feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 
cm para mais ou par menos.  

Unidade 

171 20 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, Cores 
diversas 

Unidade 

172 30 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

173 50 

Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em 
ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e 
largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso 
equipamento rolomatic. 

Rolo 

175 50 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou 
branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por 
dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

176 100 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e 
alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 
cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano deverá 
conter etiqueta de fábrica com a composição do tecido e metragem. 

Unidade 

177 100 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 
cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

178 200 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 200 
Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de 
largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

182 30 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, 
inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 
07 micras, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

184 10 
Suporte para monitor com 2 gavetas de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 
11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos. Cor: 
Preto 

Unidade 

185 20 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível 
com Windows 7 ou superior 

Unidade 

186 10 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

188 10 Tinta para carimbo 40 ml. Cores diversas Unidade 

189 5 
Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta 
permanente a base de álcool. Cores diversas. 

Unidade 

190 10 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, 
corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 50 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. 
Embalagem com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 

192 40 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, 
cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 

 
 
3.1.4 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ n° 11.293.409/0001-60, com sede na Rua Henrique Frideman, 
nº 155, Bairro Centro, CEP 89.270.000, na cidade de Guaramirim, representado por seu 
Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Amadeu Deretti 

 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

2 20 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

5 20 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 

6 500 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 
em fardos de 12 unidades. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

8 15 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com identificação 
do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

9 10 Alfinete segurança Dourado nº 000 (18mm). Caixa com 100 unidades Caixa 

10 10 

Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina 
termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) 
Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas 
arredondadas caixa.com50un. 

Caixa 

13 10 
Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, pega firme e 
confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, 
funciona também como estojo para guardar dois marcadores. 

Unidade 

14 50 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de 
discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; mínimo 
de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: 
mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. 
Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL 

Unidade 

15 30 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base 
antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões 
AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

16 50 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

17 15 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

18 15 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. Unidade 

19 20 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento e 
validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 

20 30 
Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela com 
1 unidade validade mínima de 2 anos a partir da entrega no 
almoxarifado 

Unidade 

21 50 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 
equivalente 

Unidade 

22 100 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 
de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 100 
Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; 
de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar 
invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; 
Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. 

24 50 
Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com 
borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm 

Unidade 

25 50 

Borracha branca, macia e livre de látex (atóxica), Descrição: borracha 
natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. Cor: Branca, Altura:1,00 
Cm, Largura:2,50 Cm, Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. 
Produto não toxico. 

Unidade 

26 20 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 folhas pautadas. Dimensão 140 
x 200mm. 

Unidade 

28 20 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 

29 20 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas Unidade 

30 20 
Caderno Universitário Capa Dura com 200 Folhas, Espiral, Folhas 
serrilhadas, 10 matérias. 

Unidade 

31 50 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes 
e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes 
de 500 gramas. 

Unidade 

32 30 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode 
variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 

Unidade 

36 100 
Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, 
revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. 
Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

Unidade 

37 20 

Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; 
memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + 
solar. 

Unidade 

38 500 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

40 20 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo 
plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 

Embalagem 

41 50 
Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora 
permanente de CD/DVD. Composição Resina Termoplásticas, tinta à 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta 
média de 1.0mm. 

42 500 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em 
poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de 
traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

43 50 

Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou 
uniformes e outros, com ótima fixação, que não saia com a lavação, 
ponta grossa, validade mínima de dois anos a partir da entrega no 
almoxarifado. Diversas Cores 

Unidade 

44 20 Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta à base de álcool. Unidade 

45 20 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta à base de álcool. tinta secagem 
rápida e resistente a água e a umidade de qualidade. Validade mínima 
de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas 

Unidade 

47 30 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

48 30 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

49 30 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

50 30 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

51 30 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

52 30 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

53 50 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, 
solventes alifáticos e aromáticos (toluol) número ONU: 1133. Ideal 
para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, 
solados, cortiça e outros. Bisnaga de 75 grs. 

Unidade 

54 50 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa.  

Unidade 

196 30 Cola branca, frasco de 1kg Unidade 

55 30 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e 
acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 
gramas. 

Unidade 

56 10 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e água em 
poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 

Unidade 

57 1.000 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

60 30 
Corretivo liquido 18 ml a base de água, aquoso, não toxico, composto 
de dispersantes e dióxido de titânio. 

Unidade 

61 50 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 
(cinco) litros 

Unidade 

62 50 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 
litros 

Unidade 

64 10 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 
Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

67 50 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 

68 500 
Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 
229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para 
menos. 

Unidade 

69 500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

70 500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

72 500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

73 500 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) 
X 0,03mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização 
em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

74 500 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) 
X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização 
em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

77 10 Espeto para papel Unidade 

78 100 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em 
geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-
la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 30 
Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 
clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

lâminas de 9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de 
quebra de lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para 
trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

80 5 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas, contendo 20 
etiquetas em cada folha. 

Caixa 

81 10 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros Unidade 

82 10 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas Unidade 

83 30 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai 
grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 
10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

85 20 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades Caixa 

87 20 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para 
fixação permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de 
envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

88 150 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a 
base de elastômeros resina sintética. 

Unidade 

91 250 
Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário 
esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que 
proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

92 50 
Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, 
coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. 

Unidade 

94 15 Fita métrica 150cm plástica, flexível, graduada em centímetros. Unidade 

96 20 Fralda para limpeza- 34x44 cm Unidade 

98 30 

Grampeador de Mesa 26/6 para 40 folhas. Cor: Preto, Tamanho: 
20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento 
em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto 
durante seu manuseio pintura de alta resistência. 

Unidade 

100 30 

Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 
OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para 
trabalhos pesados, com ajuste de distância, grampeamento de até 
200 folhas de gramatura 75 gr/m2 

Unidade 

101 50 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 
23/24 OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, 
capacidade até 210 folhas. 

Caixa 

102 50 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

103 30 Grampo trilho de plástico estendido (para até 600 folhas)  Unidade 

104 30 
Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para 
armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2). Cores 
diversas.  

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

105 50 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 
50 unidades em cada pacote. 

Pacote 

106 30 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

107 15 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de 
comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

108 300 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 

109 100 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros Unidade 

110 30 
Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

111 30 
Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

112 30 
Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas 
internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 
148 x 202 mm. 

Unidade 

114 30 Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) Unidade 

115 15 Lixeiro plástico com pedal 100 litros Unidade 

116 15 Lixeiro plástico com pedal 50 litros Unidade 

117 30 Lustra moveis- frasco com 500 ml Unidade 

118 30 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 
cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita 
de 2mm, tinta à base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 
resinas. Escrita grossa. 

Unidade 

119 10 
Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, 
medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. 

Pacote 

120 100 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 

121 150 

Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de 
gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim 
lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 
25 mm (aprox.) Cor: Preto 

Unidade 

122 100 
Notas autoadesivas 50mm x 50 mm reposicionáveis neon sortido - 
embalagem com 250 folhas 

Unidade 

123 200 
Notas autoadesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem com 
4 unidades de 100 folhas cada 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

124 100 
Notas autoadesivas reposicionáveis 76mm x 76mm pop-up amarelo 
com 100fls L4P3 PT.  

Unidade 

126 50 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, 
medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; 
embalados individualmente. O pano deverá conter etiqueta de 
fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. 

Unidade 

127 50 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, 
corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 
cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades 

Unidade 

128 10 

Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 
45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de 
aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no 
almoxarifado. 

Unidade 

129 50 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, 
alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 
100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação 
aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas 
no corte lateral; rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos . 

Pacote 

201 1 

Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma 
de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e 
diversas impressões 

Resma 

131 500 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem 
resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 1.000 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor 
branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação 
oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder 
de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do 
papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, 
e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação 
considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

133 100 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Caixa com 
50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, cartões, 
currículos, certificados, apresentações e muito mais. 

Caixa 

134 20 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor Unidade 

135 15 
Pasta Cartão Duplex, plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para 
guardar documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas 

Unidade 

137 10 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. 
Formato A4, cores diversas, textura lisa 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

138 20 
Pasta Escolar com Aba e Elástico, Formato Oficio, tamanho 
250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

Unidade 

140 50 

Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e 
transportar documentos e papeis em geral com segurança e 
praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 
mm. Cores diversas 

Unidade 

141 50 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 
x 35 mm, diversas cores 

Unidade 

142 50 
Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores 
diversas 

Unidade 

143 30 

Pasta Sanfonada A4, com 12 Divisórias laminada em polipropileno. 
Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e 
acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento 
com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) 
e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da 
pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas 

Unidade 

147 5.000 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 
a 280g/m2. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 
grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

Unidade 

150 30 

Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 
musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 
armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 480 Mb por 
segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. 

Unidade 

151 20 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 
com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 Folhas 
de gramatura 75gr/m2. Descrição: Sistema de escotilhas para esvaziar 
os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a 
alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia 
interfuros padrão de 8cm. Cor: Preto. 

Unidade 

152 20 

Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em 
plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, 
capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 
75GR/M2. Régua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração. 
Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. Cor: Preto 

Unidade 

153 20 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido 
em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste 
de perfuração, com régua medidora para auxiliar o encaixe e a 
perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de 
gramatura 75 gr/m2. Cor: Preto 

Unidade 

160 30 
Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. 
Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

mínimo de 11 CM de comprimento, tinta à base de álcool e outros 
componentes, recarregável. 

161 50 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas 
com 2P+T - novo padrão 

Unidade 

162 20 Porta clips poliestireno com imã. Dimensões: 50 x 50 x 75 mm. Unidade 

163 15 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com 
tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 
parafusos. 

Unidade 

165 40 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm Unidade 

166 50 

Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 
0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para 
fazer anotações quando não existir apoio. Desenvolvida em material 
de alta qualidade, tem prendedor de metal para garantir estabilidade 
as folhas. 

Unidade 

167 200 Presilha de metal para crachá tipo jacaré. Unidade 

168 5 

Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de 
alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e 
deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, 
podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual 
e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

Unidade 

202 5 
Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 
cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou 
horizontal, acompanha conjunto de acessórios para instalação. 

Unidade 

171 5 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão: 310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, Cores 
diversas 

Unidade 

172 15 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

175 300 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou 
branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por 
dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

176 200 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e 
alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 
cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano deverá 
conter etiqueta de fábrica com a composição do tecido e metragem. 

Unidade 

177 500 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 
cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

178 500 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 500 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de 
largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

Pacote 

184 15 
Suporte para monitor com 2 gavetas de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 
11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos. Cor: 
Preto 

Unidade 

185 50 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível 
com Windows 7 ou superior 

Unidade 

186 100 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

187 100 
Tesoura pequena 14 cm Lâminas de aço inoxidável, cabo plástico em 
formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, 
ponta fina. Cor Preto. 

Unidade 

189 20 
Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta 
permanente a base de álcool. Cores diversas. 

Unidade 

190 30 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, 
corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 100 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. 
Embalagem com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 

192 20 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, 
cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 

193 30 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 
60mm - caixa com 50 unidades 

Caixa 
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3.1.5 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ n° 81.140.303/0001-00, com sede na Rua Mariana Michel Borges, nº 
201, Bairro Itapema do Norte, CEP 89.249-000, na cidade de Itapoá, SC, representado por 
sua Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Sandra Regina Medeiros da Silva. 
 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

1 50 
Açúcar em sachê de 05 (cinco) gramas. Refinado, granulado. 
Embalagem em caixa de 400 unidades. 

Unidade 

4 25 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. Unidade 

5 100 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 

7 100 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, 
limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água sem 
perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça 
para transporte. 

Unidade 

9 20 Alfinete segurança Dourado nº 000 (18mm). Caixa com 100 unidades Caixa 

16 2 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

17 20 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

18 40 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. Unidade 

19 40 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento e 
validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 

21 20 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 
equivalente 

Unidade 

22 50 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 
de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela Anvisa; 

Unidade 

25 150 

Borracha branca, macia e livre de látex (atóxica), Descrição: borracha 
natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. Cor: Branca, Altura:1,00 
Cm, Largura:2,50 Cm, Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. 
Produto não toxico. 

Unidade 

26 80 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 folhas pautadas. Dimensão 140 
x 200mm. 

Unidade 

28 50 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

34 50 
Caixa Organizadora Grande em polipropileno, acompanha 2 
pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 1,00 
Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

Unidade 

35 50 
Caixa organizadora plástica com tampa, com capacidade para 6 litros, 
dimensões mínimas: Alt 11,2 X Larg. 23,2 X Comp. 31,5 cm. 

Unidade 

38 20 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

40 50 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo 
plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 

Embalagem 

42 100 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em 
poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de 
traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

43 50 

Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou 
uniformes e outros, com ótima fixação, que não saia com a lavação, 
ponta grossa, validade mínima de dois anos a partir da entrega no 
almoxarifado. Diversas Cores 

Unidade 

47 30 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

48 50 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

49 20 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

50 40 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

51 20 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

52 20 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

53 100 

Cola 75 gramas, uso universal. Composição: borracha, resinas 
sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) número ONU: 
1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, 
alumínio, solados, cortiça e outros. Bisnaga de 75 gramas. 

Unidade 

196 30 Cola branca, frasco de 1kg Unidade 

57 20 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

62 20 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 
litros 

Unidade 

64 50 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 
Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

81 12 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros Unidade 

82 2 Extensão filtro de linha régua cabo longo com 4 tomadas Unidade 

91 120 
Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: correção a seco, não é necessário 
esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que 
proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

94 100 Fita métrica 150cm plástica, flexível, graduada em centímetros. Unidade 

96 150 Fralda para limpeza- 34x44 cm Unidade 

99 50 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil 
operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas 
de gramatura 75 gr/m2. 

Unidade 

106 50 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

108 100 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 

113 10 

Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em 
uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, 
dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para 
menos 

Unidade 

114 20 Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) Unidade 

115 20 Lixeiro plástico com pedal 100 litros Unidade 

116 10 Lixeiro plástico com pedal 50 litros Unidade 

117 60 Lustra moveis- frasco com 500 ml Unidade 

119 25 
Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, 
medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. 

Pacote 

125 50 
Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, 
dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm 

Unidade 

127 50 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, 
corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 
cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades 

Unidade 

130 30 
Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do 
outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de 
largura, com 100 metros 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

131 100 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem 
resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

136 150 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 
0,15mm 

Unidade 

139 20 
Pasta Malote Nylon com Zíper Tamanho 26x34cm com Orifício para 
Lacre ML-26 em nylon, com zíper, tamanho: 220 x 300mm. Cores 
diversas. 

Unidade 

148 200 Pastilha adesiva para bacio sanitário. Caixa com 03 (três) unidades. Caixa 

149 15 

Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 
musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 
armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 480 Mb por 
segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. 

Unidade 

150 20 

Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 
musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 
armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 480 Mb por 
segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. 

Unidade 

154 100 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e 
prologada.  

Unidade 

156 100 Pilha alcalina C (media) Unidade 

158 100 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e 
prolongada.  

Unidade 

159 20 

Pilha recarregável AA 2500mAH. As Pilhas Recarregáveis AA duram 
até 3 vezes mais que as alcalinas proporcionando maior tempo de 
duração e reprodução. As pilhas recarregáveis podem ser 
recarregadas até 1000 vezes e possui baixíssimo nível de descarga 
automática que mantem 75% de sua carga, mesmo após 12 meses de 
armazenamento. 

Unidade 

161 10 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas 
com 2P+T - novo padrão 

Unidade 

163 20 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com 
tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 
parafusos. 

Unidade 

168 10 

Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de 
alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e 
deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, 
podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual 
e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

202 20 
Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 
cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou 
horizontal, acompanha conjunto de acessórios para instalação. 

Unidade 

171 30 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, Cores 
diversas 

Unidade 

172 20 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

175 250 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou 
branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por 
dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

180 10 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte lateral, mínimo 07 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

182 25 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, 
inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 
07 micras, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 
acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças constando 
dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

183 15 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identicamente e fabricação. 

Unidade 

189 25 
Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta 
permanente a base de álcool. Cores diversas. 

Unidade 

 
 

3.1.6 Órgão Participante: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE JOINVILLE, pessoa jurídica de 
direito público, de natureza autárquica, integrante da administração indireta do Município 
de Joinville, CNPJ n° 84.703.248/0001-09, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 238, Bairro 
Centro, CEP 89.202-000, na cidade de Joinville, SC, representado por seuDiretor Executivo, 
Sr. Jean Rodrigues da Silva. 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

1 450.000 
Açúcar em sachê de 05 (cinco) gramas. Refinado, granulado. 
Embalagem em caixa de 400 unidades. 

Unidade 

2 8.000 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

3 80.000 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de 
sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

4 450 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. Unidade 

6 200.000 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 
em fardos de 12 unidades. 

Unidade 

11 12 
Almofada em feltro para carimbo nº 3 Cor: Azul com tampa. Tamanho 
6,7x11,0 cm. 

Unidade 

12 36 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 
cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e 
resistente e que permita substituição. 

Unidade 

13 24 
Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, pega firme e 
confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, 
funciona também como estojo para guardar dois marcadores. 

Unidade 

16 240 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

17 60 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

18 180 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. Unidade 

19 1.000 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento e 
validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 

20 400 
Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela com 
1 unidade validade mínima de 2 anos a partir da entrega no 
almoxarifado 

Unidade 

21 1.200 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 
equivalente 

Unidade 

22 10.000 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 
de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 3.000 

Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; 
de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar 
invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco 
plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; 
Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. 

Unidade 

25 360 
Borracha branca, macia e livre de látex (atóxica), Descrição: borracha 
natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. Cor: Branca, Altura:1,00 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

Cm, Largura:2,50 Cm, Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. 
Produto não toxico. 

26 180 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 folhas pautadas. Dimensão 140 
x 200mm. 

Unidade 

28 24 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 

31 12.000 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes 
e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes 
de 500 gramas. 

Unidade 

32 1.200 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode 
variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 

Unidade 

195 60 

Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em 
poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes 
metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no 
manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas 

Unidade 

34 60 
Caixa Organizadora Grande em polipropileno, acompanha 2 
pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 1,00 
Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

Unidade 

35 60 
Caixa organizadora plástica com tampa, com capacidade para 6 litros, 
dimensões mínimas: Alt 11,2 X Larg. 23,2 X Comp. 31,5 cm. 

Unidade 

36 4.000 
Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, 
revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. 
Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

Unidade 

37 120 

Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; 
memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + 
solar. 

Unidade 

39 5.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta média de 1mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

42 600 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em 
poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de 
traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

44 1.500 Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta à base de álcool. Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

45 1.500 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta à base de álcool. tinta secagem 
rápida e resistente a água e a umidade de qualidade. Validade mínima 
de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas 

Unidade 

49 500 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

51 300 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

53 120 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, 
solventes alifáticos e aromáticos (toluol) número ONU: 1133. Ideal 
para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, 
solados, cortiça e outros. Bisnaga de 75 grs. 

Unidade 

54 360 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa.  

Unidade 

55 1.200 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e 
acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 
gramas. 

Unidade 

56 60 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e água em 
poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 

Unidade 

57 30.000 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 

58 7.000 

Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso 
em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. 
Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, 
constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa 
resistente para armazenamento. 

Embalagem 

59 8.000 
Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades 

Embalagem 

60 360 
Corretivo liquido 18 ml a base de água, aquoso, não toxico, composto 
de dispersantes e dióxido de titânio. 

Unidade 

64 6.000 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 
Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

65 12 
Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com 
placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha 
ROLOMATIC. 

Unidade 

66 1.500 DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica Unidade 

67 1.800 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

68 360 
Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 
229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para 
menos. 

Unidade 

69 2.400 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

70 6.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 50.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

72 100.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

73 4.000 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) 
X 0,03mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização 
em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

74 2.400 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) 
X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização 
em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

78 7.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em 
geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-
la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 18 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 
clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 
lâminas de 9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de 
quebra de lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para 
trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

Unidade 

83 180 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai 
grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 
10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

87 36 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para 
fixação permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de 
envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

88 800 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a 
base de elastômeros resina sintética. 

Unidade 

90 600 
Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em filme 
de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

92 7.000 
Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, 
coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. 

Unidade 

93 60 Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm Unidade 

95 36 

Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, 
com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, 
simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs 
monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso 
prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, 
confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de 
relacionamento. Com garantia de um ano. 

Unidade 

97 120 
Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 
resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. 

Unidade 

99 300 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil 
operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas 
de gramatura 75 gr/m2. 

Unidade 

100 6 

Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 
OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para 
trabalhos pesados, com ajuste de distância, grampeamento de até 
200 folhas de gramatura 75 gr/m2 

Unidade 

101 72 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 
23/24 OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, 
capacidade até 210 folhas. 

Caixa 

102 700 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

103 36 Grampo trilho de plástico estendido (para até 600 folhas)  Unidade 

105 800 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 
50 unidades em cada pacote. 

Pacote 

106 240 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

107 100 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de 
comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

198 300 

Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no 
mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em ancora. 
Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 
unidades. 

Pacote 

108 480 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

110 120 
Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

111 60 
Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

112 120 
Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas 
internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 
148 x 202 mm. 

Unidade 

118 300 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 
cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita 
de 2mm, tinta à base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 
resinas. Escrita grossa. 

Unidade 

125 120 
Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, 
dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm 

Unidade 

200 10 
Papel Carbono A4. Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 
Folhas. 

Caixa 

128 200 

Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 
45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de 
aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no 
almoxarifado. 

Unidade 

129 5.000 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, 
alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 
100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação 
aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas 
no corte lateral; rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos. 

Pacote 

130 24 
Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do 
outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de 
largura, com 100 metros 

Unidade 

201 240 

Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma 
de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e 
diversas impressões 

Resma 

131 15.000 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem 
resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 60.000 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor 
branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação 
oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder 
de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do 
papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação 
considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

133 50 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Caixa com 
50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, cartões, 
currículos, certificados, apresentações e muito mais. 

Caixa 

136 1.500 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 
0,15mm 

Unidade 

137 360 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. 
Formato A4, cores diversas, textura lisa 

Unidade 

138 480 
Pasta Escolar com Aba e Elástico, Formato Oficio, tamanho 
250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

Unidade 

141 400 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 
x 35 mm, diversas cores 

Unidade 

144 12 
Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 31 divisórias para 
arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 
240x330x70mm. Cores diversas 

Unidade 

145 500 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 
folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, 
tamanho 230x340 mm, cores diversas 

Unidade 

147 800 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 
a 280g/m2. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 
grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

Unidade 

151 12 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 
com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 Folhas 
de gramatura 75gr/m2. Descrição: Sistema de escotilhas para esvaziar 
os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a 
alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia 
interfuros padrão de 8cm. Cor: Preto. 

Unidade 

152 120 

Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em 
plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, 
capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 
75GR/M2. Régua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração. 
Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. Cor: Preto 

Unidade 

154 4.800 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e 
prologada.  

Unidade 

155 360 Pilha alcalina 23A 12V Unidade 

156 600 Pilha alcalina C (media) Unidade 

157 180 Pilha alcalina D (grande) Unidade 

158 4.200 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e 
prolongada.  

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

160 600 

Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. 
Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho 
mínimo de 11 CM de comprimento, tinta à base de álcool e outros 
componentes, recarregável. 

Unidade 

163 120 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com 
tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 
parafusos. 

Unidade 

164 120 
Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico 
transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve 
acompanhar buchas e parafusos. 

Unidade 

166 600 

Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 
0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para 
fazer anotações quando não existir apoio. Desenvolvida em material 
de alta qualidade, tem prendedor de metal para garantir estabilidade 
as folhas. 

Unidade 

167 3.000 Presilha de metal para crachá tipo jacaré. Unidade 

168 48 

Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de 
alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e 
deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, 
podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual 
e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

Unidade 

169 4.800 Refil de sabonete líquido 700ml Espuma Unidade 

170 240 
Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em 
feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 
cm para mais ou par menos.  

Unidade 

171 240 

Régua em poliestireno, tamanho 30cm. Dimensão: 310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, Cores 
diversas. 

Unidade 

172 60 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

173 1.800 

Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em 
ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e 
largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso 
equipamento rolomatic. 

Rolo 

177 2.000 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 
cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

178 1.400 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 2.200 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de 
largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

Pacote 

180 350.000 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte lateral, mínimo 07 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

181 150.000 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

182 60.000 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, 
inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 
07 micras, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

183 100.000 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identicamente e fabricação. 

Unidade 

186 36 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

187 240 
Tesoura pequena 14 cm Lâminas de aço inoxidável, cabo plástico em 
formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, 
ponta fina. Cor Preto. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

189 12 
Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta 
permanente a base de álcool. Cores diversas. 

Unidade 

190 120 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, 
corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 800 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. 
Embalagem com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 

 
 

3.1.7 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE, pessoa jurídica de direito 
público, de natureza autárquica, integrante da administração indireta do Município de 
Joinville, CNPJ n° 08.184.821/0001-37, com sede na Ararangua, nº397, Bairro América, CEP 
89.204. 310, na cidade de Joinville, SC, representado por seu Secretário Municipal de Saúde, 
Sr. Jean Rodrigues da Silva. 

 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

1 100.000 
Açúcar em sachê de 05 (cinco) gramas. Refinado, granulado. 
Embalagem em caixa de 400 unidades. 

Unidade 

2 3.000 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

3 50.000 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de 
sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 

Unidade 

4 500 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. Unidade 

6 1.000 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 
em fardos de 12 unidades. 

Unidade 

7 30.000 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, 
limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água sem 
perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça 
para transporte. 

Unidade 

8 2.500 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com identificação 
do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

10 200 

Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina 
termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) 
Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas 
arredondadas caixa.com50un. 

Caixa 

12 100 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 
cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e 
resistente e que permita substituição. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

13 100 
Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, pega firme e 
confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, 
funciona também como estojo para guardar dois marcadores. 

Unidade 

14 100 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de 
discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; mínimo 
de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: 
mute, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. 
Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL 

Unidade 

15 30 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base 
antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões 
AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

16 500 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

194 1 

Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui 
comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não 
Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: 
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. 
Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 
metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens 
inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 
Pilha 

Unidade 

17 300 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

18 50 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. Unidade 

19 1.500 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento e 
validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 

21 500 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 
equivalente 

Unidade 

22 1.000 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 
de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 1.000 

Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; 
de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar 
invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco 
plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; 
Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. 

29 500 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas Unidade 

31 100 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes 
e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes 
de 500 gramas. 

Unidade 

36 6.000 
Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, 
revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. 
Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

Unidade 

37 100 

Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; 
memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + 
solar. 

Unidade 

38 30.000 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

39 30.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta média de 1mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

41 200 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora 
permanente de CD/DVD. Composição Resina Termoplásticas, tinta à 
base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta 
média de 1.0mm. 

Unidade 

42 300 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em 
poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de 
traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

43 100 

Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou 
uniformes e outros, com ótima fixação, que não saia com a lavação, 
ponta grossa, validade mínima de dois anos a partir da entrega no 
almoxarifado. Diversas Cores 

Unidade 

44 1.000 Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta à base de álcool. Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

45 1.000 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta à base de álcool. tinta secagem 
rápida e resistente a água e a umidade de qualidade. Validade mínima 
de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas 

Unidade 

46 500 
CD RW regravável. Com 650 MB de capacidade de armazenamento, 
gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação 
de 4 x compatible, armazenado em caixa de acrílico. 

Unidade 

47 300 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

48 300 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

49 300 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

50 300 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

51 300 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

52 300 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

54 1.500 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. 

Unidade 

55 1.500 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e 
acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 
gramas. 

Unidade 

56 50.000 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e água em 
poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 

Unidade 

57 50.000 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 

58 50.000 

Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso 
em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. 
Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, 
constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa 
resistente para armazenamento. 

Embalagem 

60 600 
Corretivo liquido 18 ml a base de água, aquoso, não toxico, composto 
de dispersantes e dióxido de titânio. 

Unidade 

62 300 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 
litros 

Unidade 

63 600 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma 
Talco ou similar. 

Unidade 

64 5.000 
Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

65 60 
Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com 
placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha 
ROLOMATIC. 

Unidade 

66 500 DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica Unidade 

67 600 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 

69 3.500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

70 3.500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 3.500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

72 3.500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

73 3.500 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) 
X 0,03mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização 
em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

74 3.500 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) 
X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização 
em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

75 300 
Envelope papel Branco Office Tamanho 229x324, apresentação: 
envelope tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para 
envio ou armazenamento de documentos em geral. 

Unidade 

76 100 
Envelope papel Kraft Office, tamanho 229x324, apresentação: 
envelope tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para 
envio ou armazenamento de documentos em geral. 

Unidade 

78 15.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em 
geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-
la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 250 
Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 
clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 
lâminas de 9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

quebra de lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para 
trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

80 100 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas, contendo 20 
etiquetas em cada folha. 

Caixa 

197 50 
Etiqueta de preço autoadesivo, para uso manual, 01 coluna, tamanho 
60mmx40mm, em rolo, papel branco, com 1.000 etiquetas por rolo 

Rolo 

83 500 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai 
grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 
10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

84 1.000 Filtro de café - 102- Caixa com 30 unidades Caixa 

85 1.000 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades Caixa 

86 1.500 Fita adesiva de pvc larga - transparente (48mmx50m) Unidade 

87 1.500 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para 
fixação permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de 
envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

88 1.000 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a 
base de elastômeros resina sintética. 

Unidade 

89 1.000 Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mm x 45m em Polipropileno. Unidade 

90 1.000 
Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em filme 
de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. 

Unidade 

91 1.000 
Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário 
esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que 
proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

92 3.000 
Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, 
coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. 

Unidade 

93 500 Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm Unidade 

94 500 Fita métrica 150cm plástica, flexível, graduada em centímetros. Unidade 

97 600 
Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 
resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. 

Unidade 

98 200 

Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas. Cor: Preto, Tamanho: 
20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento 
em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto 
durante seu manuseio pintura de alta resistência. 

Unidade 

99 200 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil 
operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas 
de gramatura 75 gr/m2. 

Unidade 

100 200 
Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 
OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

trabalhos pesados, com ajuste de distância, grampeamento de até 
200 folhas de gramatura 75 gr/m2 

101 500 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 
23/24 OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, 
capacidade até 210 folhas. 

Caixa 

102 500 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

103 300 Grampo trilho de plástico estendido (para até 600 folhas)  Unidade 

104 300 
Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para 
armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2). Cores 
diversas.  

Unidade 

105 1.000 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 
50 unidades em cada pacote. 

Pacote 

106 2.000 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

107 300 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de 
comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

198 1.000 

Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no 
mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em ancora. 
Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 
unidades. 

Pacote 

108 6.000 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 

110 500 
Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

111 500 
Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

113 150 

Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em 
uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, 
dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para 
menos 

Unidade 

118 1.000 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 
cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita 
de 2mm, tinta à base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 
resinas. Escrita grossa. 

Unidade 

120 100 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

121 100 

Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de 
gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim 
lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 
25 mm (aprox.) Cor: Preto 

Unidade 

126 1.000 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, 
medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; 
embalados individualmente. O pano deverá conter etiqueta de 
fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. 

Unidade 

127 1.000 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, 
corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 
cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades 

Unidade 

200 200 
Papel Carbono A4. Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 
Folhas. 

Caixa 

128 100 

Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 
45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de 
aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no 
almoxarifado. 

Unidade 

129 10.000 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, 
alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 
100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação 
aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas 
no corte lateral; rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos . 

Pacote 

130 60 
Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do 
outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de 
largura, com 100 metros 

Unidade 

201 500 

Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma 
de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e 
diversas impressões 

Resma 

131 50.000 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem 
resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 10.000 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor 
branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação 
oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder 
de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do 
papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, 
e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação 
considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

134 250 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor Unidade 

135 500 
Pasta Cartão Duplex, plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para 
guardar documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

136 5.000 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 
0,15mm 

Unidade 

137 5.000 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. 
Formato A4, cores diversas, textura lisa 

Unidade 

138 5.000 
Pasta Escolar com Aba e Elástico, Formato Oficio, tamanho 
250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

Unidade 

139 1.000 
Pasta Malote Nylon com Zíper Tamanho 26x34cm com Orifício para 
Lacre ML-26 em nylon, com zíper, tamanho: 220 x 300mm. Cores 
diversas. 

Unidade 

140 5.000 

Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e 
transportar documentos e papeis em geral com segurança e 
praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 
mm. Cores diversas 

Unidade 

141 500 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 
x 35 mm, diversas cores 

Unidade 

142 500 
Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores 
diversas 

Unidade 

143 500 

Pasta Sanfonada A4, com 12 Divisórias laminada em polipropileno. 
Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e 
acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento 
com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) 
e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da 
pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas 

Unidade 

145 2.000 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 
folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, 
tamanho 230x340 mm, cores diversas 

Unidade 

147 100 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 
a 280g/m2. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 
grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

Unidade 

149 10 

Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 
musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 
armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 480 Mb por 
segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. 

Unidade 

151 100 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 
com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 Folhas 
de gramatura 75gr/m2. Descrição: Sistema de escotilhas para esvaziar 
os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a 
alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia 
interfuros padrão de 8cm. Cor: Preto. 

Unidade 

152 100 
Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em 
plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 
75GR/M2. Régua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração. 
Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. Cor: Preto 

153 5.000 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido 
em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste 
de perfuração, com régua medidora para auxiliar o encaixe e a 
perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de 
gramatura 75 gr/m2. Cor: Preto 

Unidade 

154 100 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e 
prologada.. 

Unidade 

155 100 Pilha alcalina 23A 12V Unidade 

156 5.000 Pilha alcalina C (media) Unidade 

157 5.000 Pilha alcalina D (grande) Unidade 

158 5.000 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e 
prolongada.  

Unidade 

159 5.000 

Pilha recarregável AA 2500mAH. As Pilhas Recarregáveis AA duram 
até 3 vezes mais que as alcalinas proporcionando maior tempo de 
duração e reprodução. As pilhas recarregáveis podem ser 
recarregadas até 1000 vezes e possui baixíssimo nível de descarga 
automática que mantem 75% de sua carga, mesmo após 12 meses de 
armazenamento. 

Unidade 

160 1.500 

Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. 
Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho 
mínimo de 11 CM de comprimento, tinta à base de álcool e outros 
componentes, recarregável. 

Unidade 

162 500 Porta clips poliestireno com imã. Dimensões: 50 x 50 x 75 mm. Unidade 

163 200 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com 
tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 
parafusos. 

Unidade 

164 200 
Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico 
transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve 
acompanhar buchas e parafusos. 

Unidade 

165 500 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm Unidade 

166 500 

Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 
0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para 
fazer anotações quando não existir apoio. Desenvolvida em material 
de alta qualidade, tem prendedor de metal para garantir estabilidade 
as folhas. 

Unidade 

168 200 
Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de 
alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e 
deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual 
e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

170 100 
Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em 
feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 
cm para mais ou par menos.  

Unidade 

171 1.500 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, Cores 
diversas 

Unidade 

173 750 

Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em 
ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e 
largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso 
equipamento rolomatic. 

Rolo 

174 250 

Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 
linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, 
resolução de impressão de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte 
de alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, com 8 ou mais tipos de estilos 
de fontes, com impressão vertical, inserção de texto e altura máxima 
de 7,0 mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 
8 metros. 

Unidade 

175 1.000 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou 
branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por 
dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

176 5.000 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e 
alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 
cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano deverá 
conter etiqueta de fábrica com a composição do tecido e metragem. 

Unidade 

177 1.000.000 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 
cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 50.000 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de 
largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

180 100.000 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte lateral, mínimo 07 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

181 100.000 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

182 30.000 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, 
inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 
07 micras, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

183 25.000 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identicamente e fabricação. 

Unidade 

186 1.000 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

188 500 Tinta para carimbo 40 ml. Cores diversas Unidade 

190 500 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, 
corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 500 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. 
Embalagem com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 

193 100 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 
60mm - caixa com 50 unidades 

Caixa 

 
3.1.8 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRINHO pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ n° 10.377.912/0001-30, com sede na Av  Richard S. de 
Albuquerque, nº 40, Bairro Centro, CEP  89.295-000, na cidade de Rio Negrinho, SC, 
representado por sua Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria de Fátima Mendes Afonso. 

 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

2 600 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

4 36 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

5 20 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 

6 15 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 
em fardos de 12 unidades. 

Unidade 

7 240 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, 
limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água sem 
perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça 
para transporte. 

Unidade 

10 12 

Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina 
termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) 
Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas 
arredondadas caixa.com50un. 

Caixa 

11 100 
Almofada em feltro para carimbo nº 3 Cor: Azul com tampa. Tamanho 
6,7x11,0 cm. 

Unidade 

12 15 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 
cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e 
resistente e que permita substituição. 

Unidade 

16 100 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

17 62 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

20 150 
Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela com 
1 unidade validade mínima de 2 anos a partir da entrega no 
almoxarifado 

Unidade 

22 76 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 
de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 256 

Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; 
de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar 
invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco 
plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; 
Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. 

Unidade 

24 200 
Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com 
borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

26 50 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 folhas pautadas. Dimensão 140 
x 200mm. 

Unidade 

27 100 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas Unidade 

30 50 
Caderno Universitário Capa Dura com 200 Folhas, Espiral, Folhas 
serrilhadas, 10 matérias. 

Unidade 

31 1.500 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes 
e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes 
de 500 gramas. 

Unidade 

195 1 

Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em 
poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes 
metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no 
manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas 

Unidade 

34 10 
Caixa Organizadora Grande em polipropileno, acompanha 2 
pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 1,00 
Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

Unidade 

37 33 

Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; 
memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + 
solar. 

Unidade 

38 100 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

41 3 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora 
permanente de CD/DVD. Composição Resina Termoplásticas, tinta à 
base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta 
média de 1.0mm. 

Unidade 

42 400 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em 
poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de 
traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

44 10 Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta à base de álcool. Unidade 

45 18 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta à base de álcool. tinta secagem 
rápida e resistente a água e a umidade de qualidade. Validade mínima 
de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas 

Unidade 

48 150 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

51 50 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

53 150 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, 
solventes alifáticos e aromáticos (toluol) número ONU: 1133. Ideal 
para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, 
solados, cortiça e outros. Bisnaga de 75 grs. 

Unidade 

54 118 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa.  

Unidade 

196 1 Cola branca, frasco de 1kg Unidade 

57 1.020 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 

60 50 
Corretivo liquido 18 ml a base de água, aquoso, não toxico, composto 
de dispersantes e dióxido de titânio. 

Unidade 

61 300 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 
(cinco) litros 

Unidade 

63 30 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma 
Talco ou similar. 

Unidade 

64 460 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 
Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

67 53 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 

68 1.000 
Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 
229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para 
menos. 

Unidade 

69 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

70 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

78 400 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em 
geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-
la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 100 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 
clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 
lâminas de 9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de 
quebra de lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para 
trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

80 5 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas, contendo 20 
etiquetas em cada folha. 

Caixa 

81 2 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros Unidade 

83 100 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai 
grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 
10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

84 100 Filtro de café - 102- Caixa com 30 unidades Caixa 

86 150 Fita adesiva de pvc larga - transparente (48mmx50m) Unidade 

87 10 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para 
fixação permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de 
envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

89 200 Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mm x 45m em Polipropileno. Unidade 

91 10 
Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário 
esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que 
proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

98 3 

Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas. Cor: Preto, Tamanho: 
20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento 
em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto 
durante seu manuseio pintura de alta resistência. 

Unidade 

99 200 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil 
operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas 
de gramatura 75 gr/m2. 

Unidade 

101 3 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 
23/24 OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, 
capacidade até 210 folhas. 

Caixa 

102 150 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

105 264 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 
50 unidades em cada pacote. 

Pacote 

106 1 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

108 300 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 

110 20 
Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 
56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

199  10 
Livro registro de medicamentos. Sujeito a controle especial, conforme 
determina a portaria 344, de 12 de maio de 1998, da agencia nacional 
de vigilância sanitária 

Unidade 

117 8 Lustra moveis- frasco com 500 ml Unidade 

118 20 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 
cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita 
de 2mm, tinta à base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 
resinas. Escrita grossa. 

Unidade 

120 30 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 

123 1 
Notas autoadesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem com 
4 unidades de 100 folhas cada 

Unidade 

126 174 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, 
medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; 
embalados individualmente. O pano deverá conter etiqueta de 
fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. 

Unidade 

200 2 
Papel Carbono A4. Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 
Folhas. 

Caixa 

129 410 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, 
alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 
100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação 
aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas 
no corte lateral; rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos. 

Pacote 

131 1.200 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem 
resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 1.224 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor 
branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação 
oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder 
de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do 
papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, 
e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação 
considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

133 10 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Caixa com 
50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, cartões, 
currículos, certificados, apresentações e muito mais. 

Caixa 

134 150 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor Unidade 

136 100 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 
0,15mm 

Unidade 

137 500 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. 
Formato A4, cores diversas, textura lisa 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

138 1.000 
Pasta Escolar com Aba e Elástico, Formato Oficio, tamanho 
250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

Unidade 

139 30 
Pasta Malote Nylon com Zíper Tamanho 26x34cm com Orifício para 
Lacre ML-26 em nylon, com zíper, tamanho: 220 x 300mm. Cores 
diversas. 

Unidade 

140 1.000 

Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e 
transportar documentos e papeis em geral com segurança e 
praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 
mm. Cores diversas 

Unidade 

142 200 
Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores 
diversas 

Unidade 

143 100 

Pasta Sanfonada A4, com 12 Divisórias laminada em polipropileno. 
Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e 
acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento 
com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) 
e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da 
pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas 

Unidade 

144 30 
Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 31 divisórias para 
arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 
240x330x70mm. Cores diversas 

Unidade 

145 200 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 
folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, 
tamanho 230x340 mm, cores diversas 

Unidade 

147 300 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 
a 280g/m2. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 
grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

Unidade 

151 3 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 
com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 Folhas 
de gramatura 75gr/m2. Descrição: Sistema de escotilhas para esvaziar 
os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a 
alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia 
interfuros padrão de 8cm. Cor: Preto. 

Unidade 

152 2 

Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em 
plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, 
capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 
75GR/M2. Régua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração. 
Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. Cor: Preto 

Unidade 

153 30 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido 
em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste 
de perfuração, com régua medidora para auxiliar o encaixe e a 
perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de 
gramatura 75 gr/m2. Cor: Preto 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

154 200 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e 
prologada.  

Unidade 

156 400 Pilha alcalina C (media) Unidade 

157 50 Pilha alcalina D (grande) Unidade 

158 300 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e 
prolongada.  

Unidade 

161 5 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas 
com 2P+T - novo padrão 

Unidade 

163 10 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com 
tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 
parafusos. 

Unidade 

165 100 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm Unidade 

168 2 

Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de 
alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e 
deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, 
podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual 
e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

Unidade 

202 1 
Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 
cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou 
horizontal, acompanha conjunto de acessórios para instalação. 

Unidade 

171 100 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, Cores 
diversas 

Unidade 

172 30 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

173 15 

Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em 
ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e 
largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso 
equipamento rolomatic. 

Rolo 

175 320 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou 
branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por 
dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

176 318 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e 
alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 
cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano deverá 
conter etiqueta de fábrica com a composição do tecido e metragem. 

Unidade 

177 130 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 
cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

178 187 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 217 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de 
largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

Pacote 

181 10 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

185 30 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível 
com Windows 7 ou superior 

Unidade 

186 100 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

187 10 
Tesoura pequena 14 cm Lâminas de aço inoxidável, cabo plástico em 
formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, 
ponta fina. Cor Preto. 

Unidade 

188 100 Tinta para carimbo 40 ml. Cores diversas Unidade 

191 50 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. 
Embalagem com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 

192 82 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, 
cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 

 

3.1.9 Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL, pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ n° 03.264.792/0001-08, com sede na Av. Dr. Nereu 
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Ramos, Bairro Rocio Grande, nº 387, CEP 89.240-000, na cidade de São Francisco do Sul, SC, 
representado por sua Secretária Municipal de Saúde, Sra. Nádia Moreira Raposo. 
 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

2 150 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

5 100 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 

8 60 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com identificação 
do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

12 50 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 
cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e 
resistente e que permita substituição. 

Unidade 

15 10 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base 
antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões 
AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

16 10 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

194 2 

Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui 
comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não 
Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: 
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. 
Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 
metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens 
inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 
Pilha 

Unidade 

18 150 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. Unidade 

19 200 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento e 
validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 

26 150 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 folhas pautadas. Dimensão 140 
x 200mm. 

Unidade 

27 150 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas Unidade 

28 100 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 

31 100 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes 
e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes 
de 500 gramas. 

Unidade 

37 20 

Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; 
memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + 
solar. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

38 300 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível 
da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para 
evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

42 100 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em 
poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de 
traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

45 50 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta à base de álcool. tinta secagem 
rápida e resistente a água e a umidade de qualidade. Validade mínima 
de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas 

Unidade 

55 200 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e 
acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 
gramas. 

Unidade 

57 20 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 

Embalagem 

61 100 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 
(cinco) litros 

Unidade 

63 100 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma 
Talco ou similar. 

Unidade 

64 150 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, 
Testado Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com 
Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 
(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

66 50 DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica Unidade 

68 1.000 
Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 
229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para 
menos. 

Unidade 

72 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

78 200 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em 
geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-
la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 50 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 
clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 
lâminas de 9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de 
quebra de lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para 
trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

Unidade 

81 20 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

82 30 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas Unidade 

89 200 Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mm x 45m em Polipropileno. Unidade 

96 300 Fralda para limpeza- 34x44 cm Unidade 

101 2 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 
23/24 OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, 
capacidade até 210 folhas. 

Caixa 

102 1 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

107 8 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de 
comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

108 500 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 
madeira em material cerâmico. 

Unidade 

116 20 Lixeiro plástico com pedal 50 litros Unidade 

118 50 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 
cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita 
de 2mm, tinta à base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 
resinas. Escrita grossa. 

Unidade 

120 30 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 

121 60 

Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de 
gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim 
lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 
25 mm (aprox.) Cor: Preto 

Unidade 

126 100 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, 
medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; 
embalados individualmente. O pano deverá conter etiqueta de 
fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. 

Unidade 

127 300 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, 
corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 
cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades 

Unidade 

128 50 

Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 
45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de 
aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no 
almoxarifado. 

Unidade 

130 3 
Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do 
outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de 
largura, com 100 metros 

Unidade 

134 100 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor Unidade 

135 30 
Pasta Cartão Duplex, plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para 
guardar documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

144 40 
Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 31 divisórias para 
arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 
240x330x70mm. Cores diversas 

Unidade 

148 30 Pastilha adesiva para bacio sanitário. Caixa com 03 (três) unidades. Caixa 

149 20 

Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 
musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 
armazenamento, Taxa de transferência de dados de até 480 Mb por 
segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 
requer drive de instalação ou alimentação externa. 

Unidade 

161 20 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas 
com 2P+T - novo padrão 

Unidade 

165 50 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm Unidade 

166 50 

Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 
0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para 
fazer anotações quando não existir apoio. Desenvolvida em material 
de alta qualidade, tem prendedor de metal para garantir estabilidade 
as folhas. 

Unidade 

172 30 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 

175 80 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou 
branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por 
dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

177 20 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 
cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação 
do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 50 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de 
largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a 
identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em 
litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 
unidades. 

Pacote 

184 15 
Suporte para monitor com 2 gavetas de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 
11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos. Cor: 
Preto 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

185 70 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível 
com Windows 7 ou superior 

Unidade 

186 200 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

187 100 
Tesoura pequena 14 cm Lâminas de aço inoxidável, cabo plástico em 
formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, 
ponta fina. Cor Preto. 

Unidade 

190 50 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, 
corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 50 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. 
Embalagem com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 

192 50 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, 
cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 

193 4 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 
60mm - caixa com 50 unidades 

Caixa 

 
 
3.2 Total estimado para consumo em todos os Órgãos Participantes e Órgão Gerenciador: 
 

Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

1 550.450 
Açúcar em sachê de 05 (cinco) gramas. Refinado, granulado. 
Embalagem em caixa de 400 unidades. 

Unidade 

2 12.195 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg Unidade 

3 130.200 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. 
Embalagem em caixa de 50 unidades 

Unidade 

4 1.021 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. Unidade 

5 268 Agenda, tipo anual, 150mmx215mm, capa dura. Ano 2019 e 2020 Unidade 

6 202.029 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 
em fardos de 12 unidades. 

Unidade 

7 30.860 

Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, 
limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água sem 
perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça 
para transporte. 

Unidade 

8 2.935 
Álcool em gel, hidratado a 65°, embalagem plástica com identificação 
do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Unidade 

9 35 Alfinete segurança Dourado nº 000 (18mm). Caixa com 100 unidades Caixa 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

10 247 

Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina 
termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) 
Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas 
arredondadas caixa.com 50 unidades. 

Caixa 

11 117 
Almofada em feltro para carimbo nº 3 Cor: azul com tampa. Tamanho 
6,7x11,0 cm. 

Unidade 

12 211 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, 
fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e resistente 
e que permita substituição. 

Unidade 

13 134 
Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, pega firme e 
confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, 
funciona também como estojo para guardar dois marcadores. 

Unidade 

14 175 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de 
discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; mínimo de 
3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e PABX. Garantia 
do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL 

Unidade 

15 80 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base 
antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões 
AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

16 908 
Apontador com depósito em plástico resistente lâmina de aço 
temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, 
tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular.  

Unidade 

17 496 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 
aproximadamente. 

Unidade 

18 435 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gramas. Unidade 

19 2.850 
Bateria alcalina 3V CR 2032 de lithium tipo botão, original e boa 
qualidade, embalagem adequada tipo blister para armazenamento e 
validade mínima 5 anos a partir da entrega no almoxarifado. 

Unidade 

20 650 
Bateria alcalina 9V, de boa qualidade, acondicionadas em cartela com 
1 unidade validade mínima de 2 anos a partir da entrega no 
almoxarifado 

Unidade 

21 1.830 Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente Unidade 

22 11.286 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 
agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com 
validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas 
cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 
22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito 
a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela Anvisa; 

Unidade 

23 4.416 
Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; 
de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco 
plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; 
Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e 
suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. 
Pesando aproximadamente 310 gramas. 

24 256 
Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com 
borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm 

Unidade 

25 700 

Borracha branca, macia e livre de látex (atóxica), Descrição: borracha 
natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. Cor: Branca, Altura: 
1,00cm, Largura:2,50 Cm, Profundidade: 3,00cm, Peso: 10 gramas. 
Produto não toxico. 

Unidade 

26 480 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 folhas pautadas. Dimensão 140 
x 200mm. 

Unidade 

27 260 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas Unidade 

28 304 Caderno grande, capa dura, 100 folhas Unidade 

29 740 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas Unidade 

30 73 
Caderno Universitário capa dura com 200 Folhas, Espiral, Folhas 
serrilhadas, 10 matérias. 

Unidade 

31 14.360 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 
sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café 
conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e 
ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 05 
(cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionado em pacote de 
500 gramas. 

Unidade 

32 1.330 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 
2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 

Unidade 

33 500 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 
2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 

Unidade 

34 126 
Caixa Organizadora Grande em polipropileno, acompanha 2 
pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 1,00 
Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

Unidade 

35 130 
Caixa organizadora plástica com tampa, com capacidade para 6 litros, 
dimensões mínimas: Alt 11,2 X Larg. 23,2 X Comp. 31,5 cm. 

Unidade 

36 10.300 
Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, revestido 
em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. Dimensões 365 
x 140 x 255 mm. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

Unidade 

37 329 
Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e 
casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; 
MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

38 31.559 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas 
antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta 
pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), 
tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, 
esfera de tungstênio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento 
da tinta, cores diversas 

Unidade 

39 35.639 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta média de 1mm, 
esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da 
tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm 
(comprimento), tinta à base de corantes, espessantes e/ou solventes, 
tampa ventilada, esfera de tungstênio, com orifício no tubo para evitar 
o ressecamento da tinta, cores diversas 

Unidade 

40 80 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo plástico, 
2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 

Embalagem 

41 268 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora 
permanente de CD/DVD. Composição Resina Termoplásticas, tinta à 
base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta 
média de 1.0mm. 

Unidade 

42 2.200 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta à base de água, 
corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em 
poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de 
traços para sublinhar e marcar, cores diversas 

Unidade 

43 200 

Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou 
uniformes e outros, com ótima fixação, que não saia com a lavação, 
ponta grossa, validade mínima de dois anos a partir da entrega no 
almoxarifado. Diversas Cores 

Unidade 

44 2.530 Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta à base de álcool. Unidade 

45 2.588 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta à base de álcool. tinta secagem 
rápida e resistente a água e a umidade de qualidade. Validade mínima 
de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas 

Unidade 

46 510 
CD RW regravável. Com 650 MB de capacidade de armazenamento, 
gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação 
de 4 x compatible, armazenado em caixa de acrílico. 

Unidade 

47 360 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

48 540 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

49 870 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

50 370 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

51 708 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

52 360 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gramas, fabricado em aço ou arame 
galvanizado. 

Caixa 

53 420 

Cola 75 gramas, uso universal. Composição: borracha, resinas 
sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) número ONU: 
1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, 
alumínio, solados, cortiça e outros. Bisnaga de 75 gramas. 

Unidade 

54 2.248 
Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 
Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. 

Unidade 

55 3.035 
Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de água, pva e 
acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 
gramas. 

Unidade 

56 50.100 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e água em poliestireno 
de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 

Unidade 

57 83.270 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 
em material resistente em tiras, pacote com 100 (cem) unidades. 

Pacote 

58 57.030 

Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso 
em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. 
Embalado em pacote plástico de 100 peças, resistente e lacrado, 
constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa 
resistente para armazenamento. 

Pacote 

59 8.010 
Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em 
material resistente em tiras, em pacote com 100 (cem) unidades 

Pacote 

60 1.043 
Corretivo liquido 18 ml a base de água, aquoso, não toxico, composto 
de dispersantes e dióxido de titânio. 

Unidade 

61 505 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 
litros 

Unidade 

62 625 Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros Unidade 

63 890 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco 
ou similar. 

Unidade 

64 11.880 

Detergente Líquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado 
Dermatologicamente, biodegradável, concentrado, com Aspecto 
Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) 
litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

Unidade 

65 92 
Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa 
e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha 
ROLOMATIC. 

Unidade 

66 2.050 DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica Unidade 

67 2.533 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 100 
gramas.  

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

68 3.510 
Envelope papel Branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 
x 229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para 
menos. 

Unidade 

69 7.400 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 
larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

70 13.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, 
gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

71 59.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, 
gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

72 105.100 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, 
gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 

Unidade 

73 8.600 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) 
X 0,03mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em 
fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

74 6.400 

Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 
furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) 
X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em 
fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, 
permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos 
objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

Unidade 

75 620 
Envelope papel Branco Office Tamanho 229x324, apresentação: 
envelope tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para envio 
ou armazenamento de documentos em geral.  

Unidade 

76 620 
Envelope papel Kraft Office, tamanho 229x324mm, apresentação: 
envelope tipo saco. Descrição: Envelope de papel especifico para envio 
ou armazenamento de documentos em geral.  

Unidade 

77 30 Espeto para papel Unidade 

78 23.270 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d’água usada para limpeza em geral, 
com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. 
Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

Unidade 

79 478 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips 
de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 lâminas de 
9 mm, lâmina em aço carbono. Sistema de segurança de quebra de 
lâmina. Produzido em plástico super-resistente, para trabalhos pesados 
com empunhadura antideslizantes. 

Unidade 

80 110 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas, contendo 20 etiquetas 
em cada folha. 

Caixa 

81 45 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 05 (cinco) metros. Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

82 53 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 04 (quatro) tomadas. Unidade 

83 854 
Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai 
grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 
e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm 

Unidade 

84 1.240 Filtro de café - 102- Caixa com 30 unidades Caixa 

85 1.320 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades Caixa 

86 1.660 Fita adesiva de pvc larga - transparente (48mmx50m) Unidade 

87 1.716 
Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para 
fixação permanente. Ideal para trabalhos escolares, fechamento de 
envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... 

Unidade 

88 2.150 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a 
base de elastômeros resina sintética. 

Unidade 

89 1.400 Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mm x 45m em Polipropileno.  Unidade 

90 1.650 
Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65m. Fabricado em filme 
de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. 

Unidade 

91 1.586 
Fita Corretiva 5mm x 6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário 
esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que 
proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. 

Unidade 

92 10.050 
Fita crepe branca 24 mm x 50m. Fabricada em papel saturado, coberto 
com adesivos naturais de borracha e resina sintética. 

Unidade 

93 610 Fita de teflon para seladora com largura de 2,5cm. Unidade 

94 615 Fita métrica 150cm plástica, flexível, graduada em centímetros. Unidade 

95 36 

Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com 
microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples 
com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para 
o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para 
uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e 
substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com 
garantia de um ano. 

Unidade 

96 795 Fralda para limpeza- 34cm x 44 cm Unidade 

97 720 
Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 
resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. 

Unidade 

98 263 

Grampeador de Mesa 26/6 para 40 folhas. Cor: Preto, Tamanho: 
20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento 
em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto 
durante seu manuseio pintura de alta resistência. 

Unidade 

99 785 

Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, 
estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou 
emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 
2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 
75 gr/m2. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

100 249 

Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 
OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para 
trabalhos pesados, com ajuste de distância, grampeamento de até 200 
folhas de gramatura 75 gr/m2 

Unidade 

101 630 
Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/24 
OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, capacidade até 
210 folhas. 

Caixa 

102 1.525 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 
galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 

Caixa 

103 966 Grampo trilho de plástico estendido (para até 600 folhas)  Unidade 

104 1.430 
Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para 
armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2). Cores 
diversas.  

Unidade 

105 2.284 

Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de 
absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho 
aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 50 
unidades em cada pacote. 

Pacote 

106 2.470 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 
identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 

Unidade 

107 423 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de 
comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

108 8.100 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira 
em material cerâmico. 

Unidade 

109 180 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros Unidade 

110 675 
Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 
gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

111 640 
Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 
gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho 
mínimo de 216X320MM. 

Unidade 

112 160 
Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas 
internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 
148 x 202 mm. 

Unidade 

113 170 
Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em 
uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, 
dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

Unidade 

114 79 Lixeiro para escritório com 30cm de altura (policarbonato ou metal) Unidade 

115 35 Lixeiro plástico com pedal 100 litros Unidade 

116 65 Lixeiro plástico com pedal 50 litros Unidade 

117 148 Lustra móveis - frasco com 500 ml Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

118 1.430 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 
cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 
2mm, tinta à base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 
resinas. Escrita grossa.  

Unidade 

119 48 
Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, 
medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. 

Pacote 

120 318 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 
96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 

Unidade 

121 335 

Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de 
gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim 
lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 
mm (aprox.) Cor: Preto 

Unidade 

122 205 
Notas autoadesivas 50mm x 50mm reposicionáveis cores sortidas, com 
250 folhas 

Unidade 

123 624 
Notas autoadesivas reposicionáveis 38mm x 51mm, com 100 folhas. 
Pacote com 4 unidades. 

Unidade 

124 112 
Notas autoadesivas reposicionáveis 76mm x 76mm pop-up amarelo 
com 100fls L4P3 PT.  

Unidade 

125 220 
Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, 
dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm 

Unidade 

126 1.634 

Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, 
medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70gramas, 
embalados individualmente. O pano deverá conter etiqueta de fabrica 
indicando a composição do tecido e a metragem. 

Unidade 

127 1.440 
Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, 
corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 
38cm x 28cm.  Pacote com 05 unidades. 

Unidade 

128 370 

Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 
45cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de 
aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no 
almoxarifado. 

Unidade 

129 15.670 

Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta 
qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% 
celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente 
oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição 
homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; 
rolo com 30 metros, pacote com 16 rolos . 

Pacote 

130 125 
Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do outro 
lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de largura, 
com 100 metros 

Rolo 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

131 67.610 
Papel sulfite formato A4, tamanho 210 mm x 297mm, gramatura 
mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem 
resistente para uso em copiadora e diversas impressões 

Resma 

132 73.424 

Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, 
alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da 
utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, 
com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem 
rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de 
tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a 
embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. 

Pacote 

133 169 
Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. Descrição: 
Papel especial ideal para convites, cartões, currículos, certificados, 
apresentações e muito mais. Caixa com 50 folhas. 

Caixa 

134 520 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor Unidade 

135 545 
Pasta Cartão Duplex, plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para 
guardar documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas 

Unidade 

136 7.260 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 
0,15mm 

Unidade 

137 5.870 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. 
Formato A4, cores diversas, textura lisa 

Unidade 

138 7.500 
Pasta Escolar com Aba e Elástico, Formato Oficio, tamanho 
250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

Unidade 

139 1.050 
Pasta Malote Nylon com Zíper Tamanho 26x34cm com Orifício para 
Lacre ML-26 em nylon, com zíper, tamanho: 220 x 300mm. Cores 
diversas. 

Unidade 

140 6.065 

Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e 
transportar documentos e papeis em geral com segurança e 
praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 mm. 
Cores diversas 

Unidade 

141 1.265 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 
35 mm, diversas cores 

Unidade 

142 750 
Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores 
diversas 

Unidade 

143 630 

Pasta Sanfonada A4, com 12 Divisórias laminada em polipropileno. 
Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e 
acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento 
com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) e 
botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. 
Dimensões 330 x 240 x70 mm. Cores diversas 

Unidade 

144 82 
Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 31 divisórias para 
arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 
240x330x70mm. Cores diversas 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

145 2.700 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 
folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, 
tamanho 230x340 mm, cores diversas 

Unidade 

146 100 
Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho plástico para 200 
folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, 
tamanho 230x340 mm, cor Preta 

Unidade 

147 6.624 
Pasta Suspensa, Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 
280g/m2. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 
plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

Unidade 

148 350 Pastilha adesiva para bacio sanitário. Caixa com 03 (três) unidades. Caixa 

149 53 

Pen Drive 16 GB USB 2.0 Armazenamento de dados, musicas, imagens, 
vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de 
transferência de dados de até 480 Mb por segundo. Baixo consumo de 
energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou 
alimentação externa. Cores diversas. 

Unidade 

150 60 

Pen Drive 8 GB USB 2.0 Armazenamento de dados, musicas, imagens, 
vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de 
transferência de dados de até 480 Mb por segundo. Baixo consumo de 
energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou 
alimentação externa. Cores diversas. 

Unidade 

151 148 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 
com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração até 60 Folhas 
de gramatura 75gr/m2. Descrição: Sistema de escotilhas para esvaziar 
os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a 
alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia 
interfuros padrão de 8cm. Cor: Preto. 

Unidade 

152 240 

Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em 
plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade 
de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 75GR/M2. Régua 
medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 
7,3cm x 8,8cm. Cor: Preto 

Unidade 

153 5.068 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em 
plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de 
perfuração, com régua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração, 
capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2. 
Cor: Preto 

Unidade 

154 5.330 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potência confiável e 
prologada.  

Unidade 

155 505 Pilha alcalina 23A 12V Unidade 

156 6.150 Pilha alcalina C (media) Unidade 

157 5.230 Pilha alcalina D (grande) Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

158 9.750 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potência confiável e 
prolongada.  

Unidade 

159 5.070 

Pilha recarregável AA 2500mAH. As Pilhas Recarregáveis AA duram até 
3 vezes mais que as alcalinas proporcionando maior tempo de duração 
e reprodução. As pilhas recarregáveis podem ser recarregadas até 1000 
vezes e possui baixíssimo nível de descarga automática que mantem 
75% de sua carga, mesmo após 12 meses de armazenamento. 

Unidade 

160 2.160 

Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. 
Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho 
mínimo de 11 CM de comprimento, tinta à base de álcool e outros 
componentes, recarregável. 

Unidade 

161 108 
Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas 
com 2P+T - novo padrão 

Unidade 

162 524 Porta clips poliestireno com imã. Dimensões: 50 x 50 x 75 mm. Unidade 

163 375 
Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa 
com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 
parafusos. 

Unidade 

164 325 
Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico 
transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve 
acompanhar buchas e parafusos. 

Unidade 

165 705 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm Unidade 

166 1.300 

Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 
0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para 
fazer anotações quando não existir apoio. Desenvolvida em material de 
alta qualidade, tem prendedor de metal para garantir estabilidade as 
folhas. 

Unidade 

167 3.220 Presilha de metal para crachá tipo jacaré. Unidade 

168 273 

Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, 
suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base 
mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado 
na vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios 
para instalação. Tamanho 90 x 120 cm 

Unidade 

169 4.910 Refil de sabonete líquido 700ml Espuma Unidade 

170 353 
Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em 
feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm 
para mais ou par menos.  

Unidade 

171 1.923 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm. Dimensão:310x34x3mm, 
garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. 
Produzida com material poliestireno super-resistente a queda, Cores 
diversas 

Unidade 

172 185 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

173 2.615 

Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem 
sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura 
da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso 
equipamento rolomatic. 

Rolo 

174 250 

Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 
linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, 
resolução de impressão de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte 
de alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, com 8 ou mais tipos de estilos 
de fontes, com impressão vertical, inserção de texto e altura máxima 
de 7,0 mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 
08 (oito) metros. 

Unidade 

175 2.080 
Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador 
optico, que tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. 
Em pacote/caixa de 1 kg. 

Unidade 

176 5.628 

Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e 
alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm 
de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano deverá conter 
etiqueta de fábrica com a composição do tecido e metragem. 

Unidade 

177 1.002.810 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm 
de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do 
fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 
quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

178 2.347 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; 
confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; 
apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando 
uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante 
o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do 
fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas 
equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

Pacote 

179 53.237 

Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; 
capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura 
x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com 
resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, 
homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em 
cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ 

Pacote 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. 
Embalado em pacote com 100 unidades. 

180 450.010 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte lateral, mínimo 07 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

181 250.010 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

182 90.055 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, 
inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 
07 micras, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identificação e fabricação. 

Unidade 

183 125.015 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens 
diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 
parte superior, mínimo 08 micras, variação aceitável de tamanho e 
micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 peças 
constando dados de identicamente e fabricação. 

Unidade 

184 45 
Suporte para monitor com 2 gavetas de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 
11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos. Cor: 
Preto 

Unidade 

185 210 
Teclado com conexão USB, ABNT, 12 teclas multimídia, compatível com 
Windows 7 ou superior 

Unidade 

186 1.467 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 
anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 

Unidade 

187 450 
Tesoura pequena 14 cm Lâminas de aço inoxidável, cabo plástico em 
formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, 
ponta fina. Cor Preto. 

Unidade 

188 620 Tinta para carimbo 40 ml. Cores diversas Unidade 

189 62 
Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta 
permanente a base de álcool. Cores diversas. 

Unidade 

190 715 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de água, glicerina, 
corantes, glicóis e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 

Unidade 

191 1.559 
Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 
umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem 
com no mínimo 12 gramas. 

Unidade 

192 212 
Vassoura de nylon – Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, 
cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 

Unidade 
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Nº 
Item 

Quantidade Descrição Unidade 

193 134 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 
60mm - caixa com 50 unidades. 

Caixa 

194 5 

Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui 
comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não 
Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: 
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. 
Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 
metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens 
inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 
Pilha 

Unidade 

195 101 

Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, 
articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas 
garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. 
Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas 

Unidade 

196 61 Cola branca, frasco de 1kg Unidade 

197 71 
Etiqueta de preço autoadesivo, para uso manual, 01 coluna, tamanho 
60mmx40mm, em rolo, papel branco, com 1.000 etiquetas por rolo 

Rolo 

198 1302 
Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no 
mínimo 14 CM e espessura 2,0 mm, fechamento duplo em ancora. 
Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 unidades. 

Pacote 

199 22 
Livro registro de medicamentos. Sujeito a controle especial, conforme 
determina a portaria 344, de 12 de maio de 1998, da agencia nacional 
de vigilância sanitária 

Unidade 

200 214 
Papel Carbono A4. Tamanho 210x297 mm, cor preto. Caixa com 100 
Folhas. 

Caixa 

201 741 

Papel sulfite formato A3 tamanho 297mm x 420mm, gramatura mínima 
de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma de 500 
folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas 
impressões 

Resma 

202 26 
Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 
cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou 
horizontal, acompanha conjunto de acessórios para instalação. 

Unidade 

 
3.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados pelos Órgãos Participantes e fixados 

pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93.  

3.3.1 Fica ressalvada a possibilidade de remanejamento de quantidades entre os Órgãos 
Participantes, nos termos da Resolução CISNORDESTE/SC nº 17/2015. 

 
4 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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4.1 Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema 
de Pregão, na Forma Eletrônica do Portal de Compras Públicas. 

4.2 Os trabalhos serão conduzidos pelos colaboradores do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE, através de seu Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
constante do sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
5 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
5.1 O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a recebimento e 

abertura da proposta, conforme consta no preâmbulo, atentando também para a data e horário 
para início da disputa. 

5.2 As propostas dos licitantes poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora 
definidas para a recebimento das propostas. 

5.3 Após o prazo previsto para recebimento das propostas, o sistema não aceitará a inclusão ou 
alteração das mesmas. 

5.4 A proposta deverá conter FABRICANTE, MARCA E/OU NOME COMERCIAL do produto cotado, 
sendo permitida a apresentação de apenas uma marca por item cotado. 

5.5 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 
próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS, PREÇOS UNITARIO E TOTAIS DE TODOS OS ITENS 
ofertados. A não inserção destas informações implicará na DESCLASSIFICAÇÃO IMÉDIATA da 
licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

5.6 Fica vedada a identificação da licitante em qualquer campo da proposta, tal como timbres, 
abreviações (relacionadas a empresa), carimbos, telefones, nomes, etc. O descumprimento do 
mesmo acarretará na desclassificação prévia da licitante. 

5.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica 
descritiva do objeto, o seu enquadramento nesta condição, nos termos da Lei Complementar 
nº 123/06, para fazer valer o direito de prioridade no desempate previsto nos arts. 44 e 45 da 
mesma lei. 
 

6 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
6.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, 
bem como legislação aplicável. 

6.1.1 Empresas em consórcio poderão participar da presente licitação, observados os critérios, 
requisitos, restrições e impedimentos estabelecidos pelo art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

6.2 Para participar desta licitação, o interessado deverá realizar previamente seu cadastramento 
junto ao Portal de Compras Públicas. 

6.3 Estarão impedidos de participar do processo licitatório aqueles que se enquadrarem em uma ou 
mais das situações a seguir: 
a) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Órgão Gerenciador 

ou qualquer dos Órgãos Participantes; 
b) sejam declaradas inidôneas pela Administração Pública, em qualquer esfera; 
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c) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
d) enquadrem-se às hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
e) Apresentem irregularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária, ressalvado o disposto no § 

1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e item 11.2, alínea c.1 deste Edital. 
f) Encontrem-se inadimplentes em relação às penalidades pecuniárias que lhes tenham sido 

impostas pelo Órgão Gerenciador ou Órgãos Participantes em Processo Administrativo do 
qual não caiba mais recurso. 

6.4 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ao Portal de Compras Públicas, até no 
mínimo uma hora antes do horário limite fixado neste Edital para o recebimento das 
propostas. 

 
7 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
7.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas, indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos relativos ao certame; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar o registro dos 

preços; 
l) instaurar processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 
7.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sítio 
eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

7.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

7.4 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
PARTICIPAÇÃO 
7.5 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos. 
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7.6 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.7  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

8 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FÓRMULAÇÃO DOS LANCES 
8.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar 
a aceitabilidade das mesmas. 

8.2 Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por 
valor.  O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

8.3 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, os participantes serão 
imediatamente informados de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.4 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 

8.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

8.6 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados 
ou situação semelhante. 

8.7 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos 
atos realizados. 

8.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail ou chat), divulgando data e hora da reabertura da 
sessão. 

8.9  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra 
aleatório. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo entre 01 (um) segundo e 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as 
empresas apresentarem novos lances. 

8.10  Face à imprevisão do tempo extra, os participantes deverão estimar o seu valor mínimo de 
lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

8.11  Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento 
de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta 
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances.  

8.12  Antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, 
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 
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8.13  O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 

8.14  Quando for constatado empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, o sistema aplicará os critérios para desempate em favor da 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda 
tentar negociar um melhor preço. 

8.15  POSTERIORMENTE, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DEVERÃO 
SER ENCAMINHADOS EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DO FINAL DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL, 
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS CORRIGIDA CONFORME SEU ÚLTIMO LANCE, 
PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA – 
CISNORDESTE/SC 
Endereço: Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville, SC 
E-mail: pregoeiro@cisnordeste.sc.gov.br 
Telefone/fax: (47) 3422-9838 

8.16  A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 8.15. 

8.17  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 17.8, deste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

8.18  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 
a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Também nessa 
etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

8.19  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação. 

8.20  A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, permanecendo este 
prazo em caso de omissão. 

8.21  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 
recursos ou estando eles já decididos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 
de menor preço por item. 

 
9 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
9.1 A licitante vencedora, deverá enviar Órgão Gerenciador, no prazo estipulado no item 8.15, a 

Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) 
via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa 
citado nos documentos de habilitação.  Os documentos não deverão conter emendas, rasuras 
ou entrelinhas. 

9.2 A proposta escrita deverá conter: 
a) o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da 

Inscrição Estadual, número de telefone, fax e e-mail; 
b) folhas datadas, assinadas e rubricadas pelo seu representante legal; 
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c) declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes 
sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e 
seguros; 

d) o prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da abertura das propostas virtuais; 

e) discriminados, em moeda corrente nacional, os preços dos itens limitados a 04 (quatro) 
casas decimais para os centavos; 

f) A ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano após assinatura.  
g) o prazo de entrega dos itens de até 10 (dez) dias do recebimento da Autorização de 

Fornecimento exclusivamente emitida pelo Órgão Participante; 
h) as especificações, marca completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na 

Proposta Eletrônica, com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, 
totalmente e estritamente conforme descrito no item 1.1, deste Edital; 

i) o valor unitário e valor total com a quantidade estimada; 
j) os dados Bancários conforme ANEXO II; 

 
9.3 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR 

PREÇO UNITÁRIO - POR ITEM. 
9.4 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 

em vigor. 
 
10 GARANTIA 
10.1  As licitantes vencedoras deverão, respeitadas as particularidades e exigências de cada item, 

especificadas na sua descrição, fornecer o objeto com validade/garantia igual ou superior a 90 
(noventa) dias contados do recebimento do objeto, a cada Autorização de Fornecimento. 

10.2 No caso das Lapiseiras, a garantia deverá ser igual ou superior a 1 (um) ano. 
 

11 DA HABILITAÇÃO 
11.1  TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NO ITEM 8.15, CONTENDO A SEGUINTE INDICAÇÃO: 
 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA – 
CISNORDESTE/SC 
HABILITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 – CISNORDESTE/SC 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

11.2  Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos: 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Código 

Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a 
referida mudança, bem como a última alteração, devidamente registrada, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos 
de eleição de seus administradores;  No caso de consórcio de empresas, além do ato 
constitutivo das empresas consorciadas, documentos referidos no art. 33 da Lei nº 8.666/93. 
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b) Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento 
equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral 
e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os 
poderes do outorgado. 

c) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (ANEXO 
III). 

c.1) Sendo a licitante a ser habilitada Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva, 

comprovando a regularização da restrição, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

d) a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar a seguinte documentação: 

d.1) comprovante de opção pelo Simples Nacional, obtido através do site da 
Secretaria da Receita Federal - http:www.receita.fazenda.gov.br/; 
d.2)  declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu 
procurador, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do 
artigo 3° da Lei Complementar 123/06, conforme modelo (ANEXO V). 
d.3) os documentos relacionados nos subitens d.1 e d.2 poderão ser 
substituídos pela Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da 
Instrução Normativa do DNRC n° 103, publicado no D.O.U. do dia 22/05/2007. 

e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
f) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União 
g) prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
h) prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
i) prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado 

de Regularidadedo FGTS - CRF); 
j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), nos 

termos da Lei Federal nº 12.440/2011. 
k) Dados cadastrais do fornecedor, conforme modelo do Anexo IX. 

 
11.3  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os 

documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada eventual restrição, esta 
poderá ser sanada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, na forma 
do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06. 

11.3.1 A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, 
facultando ao Órgão Gerenciador convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

11.4  Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por 
processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam 
exibidos os originais na sede do Órgão Gerenciador, para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe 
de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile 
(FAX), tampouco documentos ilegíveis. 
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11.4.1 Os documentos cuja autenticidade possa ser atestada através da internet, mediante livre e 
gratuito acesso, não precisarão ser autenticados. 

11.5  Em hipótese alguma serão aceitos documentos com prazo de validade vencido. 
11.5.1 Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por 30 

(trinta) dias após a sua expedição. 
 

12 DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
12.1 Será de responsabilidade da licitante vencedora: 

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas; 
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços 

estipulados na sua proposta; 
c) fornecer os produtos com a garantia exigida no item 10; 
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos, bem 

como de suas eventuais trocas durante a garantia; 
e) enviar por e-mail o arquivo oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico 

indicado na autorização de fornecimento; 
f) lançar o atendimento para cada Autorização de Fornecimento, e inclusão da Nota 

Fiscal em pdf, no sistema informatizado de controle de execução das Atas de Registro 
de Preços, online, disponibilizado pelo CISNORDESTE/SC, conforme item 2.1.2; 

g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer 
outra notificação enviada por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 

h) havendo variação de preços de mercado ou indisponibilidade de produto, que 
inviabilizem o cumprimento do fornecimento na forma registrada, informar 
CISNORDESTE/SC, antes do recebimento das Autorizações de Fornecimento ou, no 
máximo, dentro do prazo de fornecimento.  
 

13 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
13.1  A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, 

JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas as exigências deste Edital. 
 
14 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
14.1  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias úteis 

antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as 
falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 

14.1.1 Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail, 

devendo a referida peça ser protocolada, instruída com documentos, junto ao 

CISNORDESTE/SC. 
14.2 Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação 

interposta. 
14.3 Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 
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15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
15.1  As obrigações decorrentes das aquisições do objeto, constantes no Registro de Preços a 

serem firmadas entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, 
Órgãos Participantes e o Fornecedor serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, 
sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será de 12 meses, inciando em 15 de julho 
de 2019 à 14 de julho de 2020. 

15.2  O fornecedor classificado em primeiro lugar nos lances realizados no certame será convocado 
a firmar as Atas de Registro de Preços (Órgão Gerenciador e cada Órgão Participante conforme 
estimativa de consumo, previsto no item 3 deste Edital) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
após a homologação, podendo ser o prazo prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo fornecedor  e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração do 
Consórcio, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à 
regularidade fiscal e trabalhista. 

15.2.1 Havendo viabilidade técnica, poderá ser utilizada a assinatura digital de documentos, desde 
que inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura 
digital seja gerada por processo de criptografia de chaves públicas, conforme MP nº 2.200-
2/2001. 

15.3  O licitante que, convocado para assinar as Atas de Registro de Preços, deixar de fazê-lo no 
prazo fixado, dela será excluído, aplicando-se lhe a sanção prevista no item 17.8 deste Edital. 

15.4  Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não 
aceitar ou não retirar as Atas de Registro de Preços, no prazo e condições estabelecidas, 
poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação. 

15.5  Observados os critérios e condições estabelecidos neste Edital, os Órgãos Participantes 
poderão firmar Atas de Registro de Preços ou Aditivos com mais de um fornecedor, segundo a 
ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro 
classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado. 

15.6  A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes 
a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
16 DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
16.1  Os preços não serão reajustados durante a validade das Atas de Registro de Preços. 
 
17 DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  
17.1  Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde 

que manifeste sua intenção, imediatamente, através do sistema eletrônico, dentro dos 15 
(quinze) minutos subsequentes ao término da fase de habilitação, no período aberto a 
recursos 

17.2 . O licitante recorrente deverá fazer, via sistema, o registro da síntese das suas razões, devendo 
juntar Memoriais com as razões detalhadas, no prazo de 3 (três) dias, na sede do 
CISNORDESTE/SC. Os licitantes interessados ficam, desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente.  Dentro do prazo para apresentação de contrarrazões, será facultada vistas dos 
autos aos interessados. 
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17.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso, 
bem como a falta de apresentação das razões de recurso, por Memoriais, na forma do item 
17.1 acarretará na mesma consequência. 

17.2.2 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante no momento oportuno, 
definido no item 17.1. 

17.2.3 Não será admitido que as Razões do Recurso sejam apresentadas por intermédio de fac-
símile ou via e-mail, tampouco serão recebidas as razões ou contrarrazões apresentadas fora 
do prazo e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pelo proponente, devendo a referida peça ser protocolada junto 
ao Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC. 

17.2.3.1 Os Memoriais de recurso deverão ter todas as páginas rubricadas, sendo assinado, 
com firma reconhecida, na última página, pelo representante legal da Recorrente.  Deverá, 
ainda, ser apresentada cópia autenticada do documento de identidade do signatário, 
acompanhado de cópia autenticada do ato constitutivo da pessoa jurídica recorrente, sob 
pena de não ser conhecido. 

17.2.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

17.3  Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recursos, o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), por item/lote, sendo 
submetido este resultado ao Presidente do CISNORDESTE/SC para homologação. 

17.4  O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) 
ao Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, 
encaminhá-lo(s) ao Presidente do CISNORDESTE/SC, devidamente instruído(s), para apreciação 
e decisão, no mesmo prazo. 

17.4.1 O(s) recurso(s) não conhecido(s) não serão submetidos à apreciação pelo Presidente do 
CISNORDESTE/SC. 

17.5  Decidido(s) o(s) recurso(s) eventualmente interposto(s), será o resultado da licitação 
submetido ao Presidente do CISNORDESTE/SC para o procedimento de homologação com a 
devida adjudicação, do objeto desta licitação à(s) vencedora(s). 

17.6  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato/Ata de Registro de Preços, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
convocação, feita através do e-mail cadastrado, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

17.7  De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial 
do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, 
aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII. 

17.7.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao 
fornecedor as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, bem 
como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos. 
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c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica(m) o(s) Fornecedor(es) 
sujeito(s) a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 
inadimplido, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da 
obrigação limitado a 30 (trinta) dias, suspendendo-se a contagem do prazo de inadimplência 
a partir do requerimento de prorrogação formulada pelo fornecedor; 

d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser 
aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato; 

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, poderá ser 
considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicada a multa de 
15% (quinze por cento) do valor total do contrato inadimplido. 

f) 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, 
podendo o Órgão Gerenciador ou Participante incluir as informações no Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), administrado pela Controladoria Geral da União 
e disponível em http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

17.8  A multa moratória prevista na alínea c do item 17.6.1 é inacumulável com as multas 
sancionatórias previstas nas alíneas d e e do mesmo item, se decorrentes do mesmo fato 
gerador.  Entretanto, tendo origem em fatos diversos, poderão ser cumuladas. 

17.8.1 Aplicar-se-á a multa prevista na alínea e do item 17.6.1 no caso de requerimento de 
cancelamento/desclassificação de lote após ter se esgotado o prazo para fornecimento do 
objeto requerido na Autorização de Fornecimento. 

17.8.2  Os requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de fatos 
supervenientes deverão ser realizados antes do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, ou, no máximo, dentro do prazo previsto para fornecimento do objeto, sob 
pena de aplicação da multa prevista na alínea d do item 17.6.1, caso o requerimento de 
reequilíbrio seja aceito ou da multa prevista na alínea e do item 17.6.1, caso o mesmo não 
seja aceito. 

17.8.3 O fornecedor ao qual já houver sido cominada a penalidade descrita no item 17.6.1 alínea d  
por 3 (três) vezes, poderá ser obstado de participar no próximo pregão para registro de 
preços do mesmo objeto a ser realizado pelo Órgão Gerenciador.  

17.9  Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ao licitante que convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa, exigida para a licitação, que ensejarem o retardamento da execução do 
certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com o CISNORDESTE/SC, bem como com qualquer um dos Órgãos Participantes, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

17.10 A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, instaurado pelo 
Pregoeiro, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através 
de mensagem eletrônica (e-mail) com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico 
informado pelo licitante em seu cadastro, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, 
enviado ao endereço da sede da pessoa jurídica. 
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17.11 Das decisões que cominarem penalidades, ressalvado o procedimento adotado pelo Órgão 
Participante, no caso do item 17.9.1, caberá recurso à Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC, 
no prazo de 10 (dez) dias. 

17.12  Ficará suspensa e exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 
(cinquenta Reais), facultando-se à Administração exigi-las no caso de, cumulando-as com 
novas penalidades, o valor total superar a este limite.   

17.13  No caso do item 17.11, sendo o fato punível, também, com penalidades não pecuniárias, nada 
obsta sua aplicação. 

17.14  As multas eventualmente aplicadas, exceto as aplicadas pelo Órgão Participante, conforme 
item 17.9.1 deverão ser depositadas a favor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias do 
trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado. 

 
18 DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
18.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, ressalvado o item 3.3 deste Edital e 

obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
18.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

18.1.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

I. convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

II. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

18.1.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Órgão Gerenciador poderá: 

I. consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em 
questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de assunção do registro, nas 
condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas 
condições de sua melhor proposta no certame ou nas condições atuais de 
mercado. 

II. obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com 
outro licitante, por valor inferior ao da proposta de realinhamento, convocar o 
fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 

III. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o 
prazo para fornecimento da Autorização de Fornecimento; e 

IV. poderá ser firmada Ata de Registro de Preços para inclusão do lote, conforme 
melhor proposta atualmente obtida. Havendo identidade de ofertas, prevalecerá 
a daquele que houver obtido melhor classificação no certame. 
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18.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando este ou o próprio Órgão Participante, as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

18.1.5 Será possível a sub-rogação de direitos e obrigações do Fornecedor, nos casos de fusão, cisão 
ou incorporação, conforme art. 78, inciso VI da Lei nº 8.666/93. 

 
19 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
19.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II. recusar-se a celebrar as Atas de Registro de Preços ou não retirar o instrumento, 

no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
IV. tiver presentes razões de interesse público; 
V. for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consorcio Intermunicipal de 

Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC ou com qualquer um dos 
Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

VI. for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do 
Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC ou qualquer um dos Municípios 
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

VII. não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Órgão 
Gerenciador na operacionalização e automatização dos procedimentos de 
controle da execução do objeto contratual. 

19.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da Diretora Executiva do Órgão Gerenciador. 

19.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovados, não aplicando-se lhe quaisquer 
penalidades, caso o faça antes de receber a Autorização de Fornecimento ou antes de 
esgotado o prazo de fornecimento da Autorização de Fornecimento. 

 
20 DA DOTAÇÃO 
20.1 As despesas decorrentes das aquisições do objeto do presente certame correrão a conta de 

dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante e do Órgão Gerenciador, 
quando este for o requisitante do material. 

20.1.1 O Órgão Participante, quando da contratação/empenhamento, especificará a classificação 
orçamentária pertinente. 

 
21 DO PAGAMENTO 
21.1 O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo contratante 

(CISNORDESTE/SC ou Órgão Participante – conforme o caso) em favor da licitante vencedora, 
mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, 
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dentro de até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento definitivo dos produtos objeto desta 
licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 

21.1.1 Fica ressalvado ao Órgão Participante ou Gerenciador o direito de não efetuar o 
pagamento até que a Autorização de Fornecimento tenha sido integralmente atendida, 
não sendo devida nenhuma correção ou multa ao fornecedor. 

21.2 O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá 
ser aquele fornecido na fase de habilitação. 

21.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 

21.4 Por ocasião do pagamento, será consultada a situação da regularidade fiscal e trabalhista do 
fornecedor, podendo bloquear os pagamentos caso constate alguma irregularidade, até que 
a mesma seja sanada. 

 
22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1 Caberá ao Órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do 

Sistema de Registro de Preços. 
22.2 A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes 

a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

22.3 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município 
consorciado que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e 
anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

22.3.1 Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

22.3.2 Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

22.3.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, 
considerando o somatório de todos os Órgãos Participantes. 

22.3.4 Os quantitativos decorrentes das adesões, não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para os Órgãos 
Participantes, independentemente do número de órgãos que aderirem. 

22.4 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Edital. 

22.5 O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Consorcio Intermunicipal 
de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, logo após sua homologação. 

22.6 Detalhes não citados referentes à prestação dos serviços, mas que a boa técnica leve a 
presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para 
sua não apresentação. 
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22.7 O Presidente do CISNORDESTE/SC poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 
público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

22.8 O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como 
responderão às dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e 
das 13h30min às 17h00min, através do telefone (47) 3422 9838, ou pessoalmente (Rua Max 
Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville/SC). 

22.9 Não cabe ao Portal de Compras Públicas qualquer responsabilidade pelas obrigações 
assumidas pelo Fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições 
de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada. 

22.10  O Pregoeiro e Equipe de Apoio foram nomeadas através da Resolução nº 21, de 10 de 
dezembro de 2016. 

22.11  São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS: 
a) ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 
b) ANEXO II – Dados Bancários e Dados do Representante Legal; 
c) ANEXO III – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação; 
d) ANEXO IV – Relação dos endereços Órgãos (Gerenciador e Participantes) para faturamento 

e entrega dos amteriais; 
e) ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
f) ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
g) ANEXO VII – Modelo de Proposta Eletrônica. 
h) ANEXO VIII –  Dados Cadastrais do Fornecedor  

 
Joinville (SC), 14 de junho de 2019. 
 
 
 
 
JÚLIO CESAR RONCONI 
Presidente do CISNORDESTE/SC 



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 

Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC 
Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31 

http://www.amunesc.org.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4052 
 

117 

 

ANEXO I 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 002/2019 – CISNORDESTE/SC, acatando todas as estipulações consignadas no 
respectivo Edital e seus anexos. 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE e CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA (conforme ANEXO II) 
 

 
2 – PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, limitados a 04 (quatro) casas decimais. 
 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
 
3 – CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 
 
PRAZO DE GARANTIA 
A garantia deverá ser conforme descrito no item 10 deste Edital. 
 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Item 2.1.3 e 2.1.8, deste Edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
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PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.15 De acordo com item 1.2 do Edital 15 de julho de 2019 à 14 de julho de 2020. 
 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transporte e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
 
 
4  - OBJETO DA PROPOSTA (MODELO): 
 
 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

EMBALAGEM 
PRIMÁRIA * 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 
 
26 Unidade 

Agenda telefônica A a Z, 
150mmX215mm, Capa Dura. 

 
 

  

        

   CONTINUA ...     

 
 

 
 

 
 
Local e Data        
 
 

Carimbo do CNPJ: 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do Representante 
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ANEXO II 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 
 
 

 
1.  DADOS BANCÁRIOS 

 

NOME DO BANCO: 

 

CIDADE: 

 

Nº DA AGÊNCIA: 

 

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 

 

 
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOME COMPLETO: 

 

CARGO OU FUNÇÃO: 

 

IDENTIDADE Nº: 

 

CPF/MF Nº: 
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ANEXO III 
 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

 
_________(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ nº ____________________, sediada em 
_____________(ENDEREÇO COMERCIAL)_______, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, 
que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório (Pregão 
Eletrônico nº 002/2019-CISNORDESTE/SC). 
 
OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, 
fazer constar 
tal ressalva. 
 
____<CIDADE>_________ ( UF ), ____< DATA> ________ 
 
 
 
_________________________________________ 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
Carimbo da empresa 
 

Carimbo do CNPJ: 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 

Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC 
Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31 

http://www.amunesc.org.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4052 
 

121 

 

ANEXO IV 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 
 

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA FATURAMENTO E ENTREGA DOS MATERIAIS  
 

Para emissão de documentos fiscais e entrega dos materiais, deverão ser consideradas os seguintes 
dados, conforme o Órgão Requisitante. 
 
 

ÓRGÃO PARTICIPANTE ENDEREÇO CNPJ 

Fundo Municipal de Saude de Barra 
Velha 

Av. Governador Celso Ramos, nº 200, 
Centro, CEP 88.390-000 01.877.528/0001-06 

CISNORDESTE/SC 
Rua Max Colin  nº 1.843, América, CEP 

89.204-635 03.222.337/0001-31 

Fundo Municipal de Saude de Garuva 
Av. Celso Ramos, nº 1.614, Centro, 

CEP 89.248-000 11.303.923/0001-39 

Fundo Municipal de Saude Guaramirim 

Rua Geronimo Correa, nº 399, CEP 
89.270.000. Referencia: prox ao 

rancho bom super mercado 11.293.409/0001-60 

Fundo Municipal de Saude de Joinville 

Rua Max Colin 550, América, nº 397 
89.204- 040 Referencia Centro de 

Abastecimento de Materiais 
Especiais. 08.184.821/0001-37 

Fundo Municipal de Saude de Rio 
Negrinho 

Av. Richard S. de Albuquerque, nº 40 
Centro, CEP 89.295-000 10.377.912/0001-30 

Fundo Municipal de Saude São 
Francisco do Sul 

Rua Aldo Possamai, s/n, Centro, 
Referencia atras do batalhao da pm 03.264.792/0001-08 

Hospital Municipal São José  de 
Joinville 

Av. Getúlio Vargas, nº 01, Centro, CEP 
89.240-000 

 84.703.248/0001-09 

 

• Cada Autorização de Fornecimento especificará o local de entrega e dados para 
faturamento.  
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ANEXO V 
 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ 

_____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado 

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do CPF nº 

_______________, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93, em conformidade com o 

previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta 

equivalente a uma ___________________________________(microempresa ou empresa de 

pequeno porte).  Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3° da 

LC 123/06. 

 

 

 

_____________________________ 
Assinatura e carimbo 
Representante da empresa 
 

Carimbo do CNPJ: 
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ANEXO VI 
 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°......./2019 
 
 

Aos ... dias do mês de .................. do ano de dois mil e ....., presentes de um lado, o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA –CISNORDESTE/SC, Consórcio 
Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público 
e natureza autárquica Inter federativa, inscrito no CNPJ sob o nº 03.222.337/0001-31, com sede na 
Rua Max Colin, nº 1843, América, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, neste ato 
representado por seu Presidente, JULIO CESAR RONCONI, doravante denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR e o MUNICÍPIO DE ................., pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Rua ..........., ...., ......, inscrito no CNPJ sob nº. ..............., neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal Sr. ......... doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM 
Registrar os Preços da empresa: ......... pessoa jurídica de direito privado, situada na ................, nº 
........, na cidade de ............., inscrita no CNPJ sob o nº ............, neste ato representada pelo ........., 
Sr. ........., doravante denominado FORNECEDOR REGISTRADO, para fornecimento parcelado dos 
itens, constantes do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Resolução do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Nordeste de Santa Catarina –CISNORDESTE/SC nº 02 de 10 de janeiro de 2014 e no Edital 
de Pregão Eletrônico nº 03/2019-CISNORDESTE/SC, e sendo observadas as bases e os fornecimentos 
indicados nesta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 
 
1.1 O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, 

de forma parcelada, para uso do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou Fundo Municipal do ÓRGÃO 
PARTICIPANTE, de material de papelaria, de limpeza e de copa, durante o prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços, de 15 de julho de 2019 à 14 de julho de 2020. 

1.2 , conforme Tabela da Cláusula Décima Quarta. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 
2.1 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de 

acordo com a Tabela da Cláusula Décima Quarta. 
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2.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados fixados pela Ata de Registro de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS 
 
Ao realizar o faturamento e entrega dos itens constantes da Autorização de Fornecimento, o 
FORNECEDOR REGISTRADO deverá registrar o evento no sistema informatizado, por meio de acesso 
com seu login e senha, anexando o a Nota Fiscal Eletrônica respectiva, em formato “pdf”. 
 
3.1 As contratações dos itens, de forma parcelada, serão efetuadas conforme a necessidade do 

ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, durante o período de vigência da Ata de 
Registro de Preços. 

3.1.1 A contratação com o FORNECEDOR REGISTRADO será formalizada por intermédio de 
emissão de Autorização de Fornecimento. 

3.1.2 Neste ato, é atribuído um login e senha ao FORNECEDOR REGISTRADO para acesso 
ao sistema de controle Licitweb, disponível em  
http://www.licitweb.com.br/acesso/cisnordeste/, sendo as Autorizações de 
Fornecimento lançadas pelo requisitante diretamente neste sistema. 

3.1.3 Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, que será gerada 
através do sistema Licitweb e enviada por meio eletrônico, no endereço eletrônico 
cadastrado pelo FORNECEDOR REGISTRADO. 

3.1.4 O FORNECEDOR deverá acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento 
enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após 
envio. 

3.1.5 Caso as autorizações de fornecimento a serem entregues não atinjam o valor mínimo 
de R$ 50,00 (cinquenta Reais), o FORNECEDOR REGISTRADO, desde que 
inequivocamente noticie ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE e 
este expressamente concorde, poderá exceder, em no máximo 10 (dez) dias, o prazo 
de entrega, não aplicando-se lhe qualquer sanção; 

3.1.6 O controle da situação das Autorizações de Fornecimento será realizado através do 
sistema informatizado a, sendo liberado acesso ao FORNECEDOR REGISTRADO, 
através de senha, fornecida por ocasião da celebração da Ata de Registro de Preços. 

3.1.7 Ao realizar o faturamento e entrega dos itens constantes da Autorização de 
Fornecimento, o FORNECEDOR REGISTRADO deverá registrar o evento no sistema 
informatizado, anexando o a Nota Fiscal Eletrônica respectiva, em formato “pdf. 

3.1.8 O FORNECEDOR REGISTRADO deverá entregar os itens constantes da autorização no 
endereço do Órgão requisitante, conforme Anexo VIII ao Edital do Pregão Eletrônico 
nº 01/2018-CISNORDESTE/SC, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica.  

3.2 A garantia dos materiais a serem entregues não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias e, para 
as Lapiseiras, 1 (um) ano, contados a partir da data de recebimento dos mesmos pelo 
solicitante. 

3.3 Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta do FORNECEDOR 
REGISTRADO. 
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3.3.1 Ficará sob total responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO, realizar o 
transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os 
materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS 
 
4.1 O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Requisitante, 

em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou 
diretamente ao representante legal, dentro de até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento 
definitivo dos produtos objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 

4.2 O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá 
ser aquele fornecido na fase de habilitação. 

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

4.4 Por ocasião do pagamento, será consultada a situação da regularidade fiscal e trabalhista do 
fornecedor, podendo bloquear os pagamentos caso constate alguma irregularidade, até que a 
mesma seja sanada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 
 
5.1 Será de responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO: 

a) fornecer o objeto desta Ata de Registro de Preços, de acordo com as especificações exigidas 
e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC; 

b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados 
na sua proposta; 

c) fornecer os produtos, com o prazo de garantia exigido no item 3.2; 
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos, bem como de 

suas eventuais trocas durante a garantia; 
e) enviar por e-mail o arquivo oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico 

indicado na autorização de fornecimento; 
f) lançar o atendimento para cada Autorização de Fornecimento, e inclusão da Nota Fiscal 

em pdf, no sistema informatizado de controle de execução das Atas de Registro de Preços, 
LicitWeb, online, disponibilizado pelo ÓRGAO GERENCIADOR; 

g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra 
notificação enviada por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

h) havendo variação de preços de mercado ou indisponibilidade de produto, que inviabilizem 
o cumprimento do fornecimento na forma registrada, informar ao ÓRGAO GERENCIADOR, 
antes do recebimento das Autorizações de Fornecimento ou, no máximo, dentro do prazo 
de 02 (dois) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
6.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o ÓRGAO GERENCIADOR aplicar ao 

FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções: 
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a) advertência; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o ÓRGAO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos. 

c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica(m) o(s) fornecedor(es) 
sujeito(s) a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor 
total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo 
cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta)dias; 

d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá 
ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato; 

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será 
considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa 
de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato. 

f) 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, podendo o Órgão Gerenciador ou Participante incluir as 
informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 
administrado pela Controladoria Geral da União e disponível em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

6.2 A multa moratória prevista na alínea c do item 6.1 é inacumulável com as multas sancionatórias 
previstas nas alíneas d e e  do mesmo item, se decorrentes do mesmo fato gerador.  Entretanto, 
tendo origem em fatos diversos, poderão ser cumuladas. 

6.3 Aplicar-se-á a multa prevista na alínea e do item 6.1 no caso de requerimento de 
cancelamento/desclassificação de lote após esgotado o prazo de fornecimento do objeto 
requisitado. 

6.4 Os requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de fatos supervenientes 
deverão ser realizados antes do recebimento da Autorização de Fornecimento ou, no máximo, 
dentro de 02 (dois) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de 
aplicação da multa prevista na alínea d do item 6.1, caso o requerimento de reequilíbrio seja 
aceito ou da multa prevista na alínea e do item 6.1, caso o mesmo não seja aceito. 

6.5 Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o FORNECEDOR REGISTRADO que deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa, que ensejarem o retardamento da execução do contrato, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o ÓRGAO GERENCIADOR e/ou 
ÓRGÃO PARTICIPANTE, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

6.6 A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica (e-

mail) com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante em 
seu cadastro, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede 
da pessoa jurídica.  

6.7 Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 
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6.8 Ficará suspensa e exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 
(cinquenta Reais), facultando-se à Administração torná-las exigíveis no caso de, cumulando-as 
com novas penalidades, o valor total superar a este limite.  Entretanto, sendo o fato punível 
com penalidades não pecuniárias, nada obsta sua aplicação. 

6.9 As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, dentro de, no 
máximo, 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
7.1 Os contratos decorrentes da presente Ata poderão ser rescindidos, independente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais 
motivos enumerados no art. 77, 78 e 79 da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

art. 65 da  Lei nº. 8.666, de 1993. 
8.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
 

8.1.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá: 

I. convocar o FORNECEDOR REGISTRADO visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

II.  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

8.1.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
FORNECEDOR REGISTRADO, mediante requerimento devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

I. liberar o FORNECEDOR REGISTRADO do compromisso assumido, sem aplicação 
da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

II. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
realizando o registro com o fornecedor que apresentar melhor oferta.  Havendo 
identidade de ofertas, prevalecerá a daquele que houver obtido melhor 
classificação no certame. 

8.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

8.1.5 Será possível a sub-rogação de direitos e obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO, 
nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme art. 78, inciso VI da Lei nº 
8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR  
 
9.1 O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado quando: 

I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II. recusar-se a celebrar as Atas de Registro de Preços ou não retirar o instrumento, 

no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
IV. tiver presentes razões de interesse público; 
V. for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

VI. for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do 
Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, nos termos do artigo 7º da Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

VII. não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio 
na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da 
execução do objeto contratual. 

9.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CISNORDESTE/SC. 

9.3 O FORNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de forçamaior devidamente comprovados, não aplicando-se 
lhe quaisquer penalidades, caso o faça antes de receber a Autorização de Fornecimento ou, no 
máximo, no prazo de 02 (dois) dias do seu recebimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

10.1  As despesas decorrentes das aquisições do objeto do presente certame correrão a 
conta de dotação específica dos orçamentos do ÓRGAO GERENCIADOR e de cada ÓRGÃO 
PARTICIPANTE (município consorciado), referente ao exercício de 2019 e seguinte. 
 
10.1.1 O Órgão, ao efetuar a contratação/empenhamento, especificará a classificação 

orçamentária 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 
 
11.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo n° 013/2019-

CISNORDESTE/SC, Pregão Eletrônico nº 002/2019-CISNORDESTE/SC, REGISTRO DE PREÇOS N° 
002/2019-CISNORDESTE/SC, realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de 
Santa Catarina - CISNORDESTE/SC, Órgão Gerenciador. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA 
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12.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de 15 de julho de 
2019 à 14 de juLho de 2020. 

12.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, observado o máximo 
de 1 (um) ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º  do art. 15 da Lei 
nº 8.666/93. 

12.3 A vigência para execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará 
ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao ÓRGÃO 

GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele 
poderão advir, independentemente da estimativa de consumo indicada nas Cláusulas Segunda 
e Décima Quarta. 

13.2 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2019 – 
CISNORDESTE/SC e o preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE 
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade 
de fornecimento compatível com o solicitado. 

13.3 A existência de preços registrados não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO 
PARTICIPANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

13.4  O FORNECEDOR REGISTRADO signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente 
das suas obrigações para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante 
da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS E ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 
14.1  Tabela de itens, preços e estimativa de consumo registrados: 

 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

... ... ... ...    

   CONTINUA ...    

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1  É competente o foro da Comarca de Joinville, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, 

oriundas da presente Ata de Registro de Preços. 
 

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 
3 (três) vias de igual teor e forma.  
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Joinville (SC), ... de ............. de 2019. 
 
 
                                                                  
Júlio Cesar Ronconi         
Presidente do CISNORDESTE/SC              Fornecedor Registrado.     
 
 
 
ÓRGÃO PARTICIPANTE      Assessoria Jurídica: 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
1ª – ___________________________                                       2ª – _________________________ 
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ANEXO VII 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 

MODELO DE PROPOSTA ELETRÔNICA 
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ANEXO VIII 
 
 

EDITAL Nº 003/2019 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
 

DADOS CADASTRAIS DO FORNECEDOR 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 
 
CNPJ:      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 
ENDEREÇO (rua, nº, Complemento, CEP, Cidade, Estado): 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
 
CONTATO(S): 
 

SETOR RESPÓNSÁVEL TELEFONE(S) EMAIL(S) 

Licitação 
(Documentação) 

   

Autorizações de 
Fornecimento 

   

Faturamento/entregas    

Notificações    

Assinatura digital da 
Ata/Contrato 

   

 
 


