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PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMETDA No 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CONTRATON" 20191202001

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO

02 I I 20 I 9 -CPL/PMS B/I\4 A
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 02012019

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MT]NICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRESA: RAIMUNDO NONATO
MARTIS BRITO - GRÁFICAESCOLAR

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA
MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO/IvÍA, pessoa juridica de direito público interno. inscrita no CNPJ
sob o no 06.125.389/0001-88, situada à Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, nesta cidade São

Bernardo, Estado do Maranhão, neste ato representada pela Secretária e Gestora da Secretaria de Saúde a

sf. SÂMIA coELHO MOREIRA CARVALHO RG: 0161545 52o}t2 CPF. 447.037.243-gt residenre
e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida/MÀ doravante denominada simplesmente, no uso de

suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: RAIMLTNDO NONATO
MARTIS BRITO. GRÁFICA ESCOLAR.

, localizada Rua São Sebastião Archer, N" 805 - Centro - Chapadinha - MA, inscrita no CNPJ:
35.189.0001/0001-66, neste ato representado pelo Sr. Raimundo Nonato Martins Brito, CI: 028625494-8
GEruSP-MA CPF 109.436.413-49 residente em Chapadinha, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA" e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato, que se regará

pela Lei n" 8.666193, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições
que se anunciam a seguir.

1 - DO OBJETO DO CONTRATO

1 . I - O preseÍúe corúrato tem por base lega! o pre$o presencial com registro de preço no 02112019. Obriga-se a

CONTRATADA a fornecer à CONTRATANIE os materiaidserviços gráficos para atendimerúo da Secretaria

de Súde do Município de São Bemrdo/IvíA" objeto do PREGÃO n" 02112019, do qual a CONTRATADA foi
vencedor4 conforme anexo I de acordo às condições apresentadas em sua pÍoposta, os quais são partes

integrantes deste instrumento.

2- Os materiaiVserviços serão enfegues de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, e de acordo com a

necessidade verifi cada.

3 - DA VIGÊNCIA

3.1 - Deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão n' 02112019. O
presente contrato vigorará da data da assinatura até 3l de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado de

acordo com a Legislação vigente.

4 - DO PREÇO

4. I - O valor deste contrato e de R$: ló1.991,00 (cento e sessenta e um mil novecentos e

noventa e um reais), de acordo com a proposta de preço anexa no processo.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo

todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratadq conforme previsto
no edital.
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4.3 - DOS RECT.JRSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta s recursos destinados a

Secretaria de Administração do orçamento para o exercício de 2019.

1 0. 1 22.00s0.20s4.0000 - MANUTENÇÃO On SEC. DE SAUDE
339030-000 - Material de Consumo
10.301.0340.101s.0000- MANUTENÇÃO OO FL1NDO MUMCTPAL DE SALiDE
339030-000 - Material de Consumo
10.301.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO OO pAB - FIXO
339030-000 - Material de Consumo

s- Do PRAZO DE E)GCUÇÃO E FORMA DE E)(ECUÇÃO

5.1 - O presente contrato terá vigência ate 31 de dezembro de 2019, contado a partir da assinatura

contratual.

O contrato poderá ser alterado nos termos do anigo 65 da Lei n" 8.ó66i93, mediante as devidas justificativas.

O contrato poderá ser aditivado em até 60 meses, por se tratâÍ de um serviço continuado.

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

I - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados através de deposito bancários, com prazos de ate

dez dias da data de entrega da nota fiscal de realização de compra.

2 - As faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em

igual período acima.

ó.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através

da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja,

rti retamente nara CôNTRATAIITE.

7 - DA TRANSFERÊNCIADO CONTRATO

7.1 - A, CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o

expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

8 - DAS RESPONSABILIDADES

8.1 - A CONTRATADA e responsável direta e exclusivamente pelo fomecimento do objeto deste contrato
e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução

dele, veúa, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.2 - A CONTRATADA é responsável tambem pela qualidade dos serviços prestados, não se admitindo,
em nenhuma hipótese. a alegação de que terceiros quaisquer. venham interferir na execução dos mesmos.

9 -DAS PENALIDADES

9.1 - O não cumprimento dos serviços ora contratados nos prazos determinados pela CONTRATANTE,
importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do
contrato.

9 .2 - A CONTRATADA, iguaimente, será aplicada a muira descrita em f . i, no caso de a mesma descumprir
qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
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9.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejúzos que os seus atos veúam a acarretar, nem impedem a declaração de

rescisão do pacto em apreço.

9.4 - 
^ 

inexecução total do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e

contrataÍ com qualquer ente da administração direüa ou indireta conforme previsto no edital, contados da

aplicação de tal medida punitiv4 bem como a multa de l§/o (dez por cento) sobre o valor do conÍato.

9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-

itens precedentes.

9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da

administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar. sem

prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.

l0 - DA FISCALIZAÇÂO A prestação do serviço será acompanhada e hscalizada pelo Sr. Izaniel Cutrim
Bogea, na condição de representante da Secretaria da Administração, sendo esse daPrefeitura, a execução

dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestâr os documentos da despesa, quando

comprovada a fiel e correta prestação dos serviços para fins de pagamento.

11 - DA PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato, às suas

expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatura.

II -DARESCISÃO

1l.l - A inexecução total ou parcial deste contrato. além de ocasionar a aplicação das penalidades

anteriormente enunciadas, ensejará tambem a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78 da lei federal n" 8.666/93 e suas alterações.

ll .2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal no

8.666193 e suas alterações.

1 i.-l - Se a rescisào da avenca se der por quaiquer das causas previstas nos incisos I a )il, do art. 78 da lei
federal n' 8.66613 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda" ao pagamento de multa

equivalente a dez por cento do valor do contrato.

112 - DAS DTSPOSTÇÕES GERATS

l2.l - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou

a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços contratados, isentando esta última de

toda e qualquer reclamação que possa zurgir em decorrência do mesmo.

12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta

as licitações e contratações promovidas pela administração pública.

IZ.J - A contratante mantera ciurante a execuçào cio presente Contrato, em compatrbilidade com as

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação de acordo com o
inciso )ilII do art. 55 daLei 8666193.

124 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria de acordo com

o art.67, daLei 8666193

n
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13.DATOLERANCIA

13.1 - Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da ouúq permiür, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá

liberar, desonerar ou de qualquer forma aÍ'etar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais

permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

14 - DA VTNCULAÇÃO

O presente contrato vincula-se ao edital de Pregão N."02112019 e à proposta da CONTRATADA.

1( Í\^ UrlD^LJ UV l \V

l5.l - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bernardq para dirimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
nrêcêntê§

São

testemunhas

lo aa
L

PREF E rrURA MU'úrHru fr -Sjd 
ABRNARDO

^ Secr@»ll-$aííde
SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO RG:

016154552001-2
cPF . 447.037.243-9t
CONTRATANTE

/ - RAIÀ/ÍUI{DS NÚi..IÀTpyAR1INS BRIT9
Raimundo Nonato Martins Brito
CI 028625 494-8 GEJUSP-MA

cPF 109.436.41349
Contratada
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4t

50

Sf,CRETARIA DE SAUDE MARCA UND OTD VI,R
UNT

VLR
TOTAL

JÔ Atestado médico para gestante - Bloco
c/100 fls. F9

^h^nr^.\r-t(rl-f rLrl
ED.ESCOLAR

UIUIJU ôU L t rJlt z.Suuruu

39 GRAFICA
ED.f,SCOLÀR

bloco 80 11,50 920,00Atestado médico - Bloco c/100 ÍIs. Fl8

40 Boletim de produçâo ambulatorial
individualizado (PBI) - bloco c/ 100
Ír.

GRÁFICA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.2A0,AA

Capa para ultrassom GRAFICA
ED.f,SCOLAR

und 600 \2a 120,00

42 Evolução clínica - bloco c/ 100 fls. GRAFTCA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,00

43 Evolução obstetra (frente. verso) -
bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,00

bloco 80 27,50 2.200,0044 Ficha de gestante - bloco c/ 100 fls. GRAFICA
ED.ESCOLAR

Ficha de referência de paciente--bloco
c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,0045

46 Ficha geral- bloco c/ 100 fls. GRAFTCA
EI}.ESCOI,AR

bloco 80 27,50 2.200,00

47 Guia de internação - bloco c/ 100 fls. GRAFTCA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,54 2.200,00

bloco 80 27,50 2.200,0048 Laudo médico, para internaçâo
hospitalar - bloco c/ 100 íls.

GRAFICA
ED.f,SCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,0049 Prescrição médica e retorno de
enfermagem (frente/verso) bloco c/ 100

fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

Prontuário de admissão hospitalar-
bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,00 2.160,00

5l Prcntuário de atendimento
ambulatorial

GRAFICA
ED.ESCOLÀR

bloco 80 27,50 2.20o,oo

trloco 260 11,50 2.990,0052 Receituário hospitalar- bloco c/ 100
fls.

GRÁTICA
f,D.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,0053 Relatório de atendimento de urgência

- bloco c/ 100 fls.
GRAFICA

ED.ESCOLAR
54 Relatório de cirurgia- bloco c/ 100 fls. GRAFICA

ED.ESCOLAR
bloco 80 27,50 2.200,00

55 Requisição de exames laboratoriair
bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
fD.ESCOLAR

bloco 100 12,00 1.200,00

SOCRf,TARIA DE SALTDE 36.590.00

MARCA IIND #VALOR! VLR
LTNIT

#VALOR!NO DESCRTÇAO - ECD-

27,50 1.650,0056 Advertência - bloco c/ 100 fls. GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60

s7 Alvará de autorização sanitária GRAFICA
ED.ESCOLAR

und 300 1,50 450,00

58 GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 50 \§q 75,00 
I

Auto de infração sanitária (02 vias) -
bloco c/ 100 fls.

I

I
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59 Busca ativa semanal das unidades de
saúde - bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

60 Cadastro de autônomo - bloco c/ 100
Íls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

61 Cadastro de estabelecimento (02 via) -
bloco c/ 100 Íls.

GRAFICA
f,D.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,00

62 Cadastro de profissional sem foto (02
via) - bloco c/ 100 fls.

GRÁFICA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,00

63 Cadastro de Profissionais com foto (02
via) - bloco c/ 100 íls.

GRAFICA
ED.ESCOI.ÁR

bloco 80 27,50 2.200,00

64 Capa de processo GRAFICA
ED.f,SCOLAR

und 2.440 1,80 4.320,00

Ficha de controle de atividade- bloco
c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 80 27,50 2.200,00

66 Ficha de controle de resumo diário GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

67 Ficha de controle de resumo semanal GRAFTCA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

und 200 0,45 90,0068 Ficha de notifica negativa de cólera -
bloco c/ 100 fls. FIE

GRAFICA
trD.ESCOLAR

GRAFICA
f,D.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,0069 Ficha de resumo diário da dengue

Ficha de resumo semanal da dengue GRAF'ICA
ED.ESCOLAR

bloco 6t 27,50 1.650,00

7t Ficha de resumo diário de controle de
disitação

GRAFICA
ED.ESCOLAR

und 1.200 0,20 240,00

ó0 27,50 1.650,0072 Ficha de notificaçâo negativa GfÂ) -
bloco c/ 100 fls

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco

bioco 60 27,50 1.650,00t5 Ficha de registro de exame preventivo
coletado- bloco c/ 100 fls,

t l(AllLA
ED.ESCOLÀR

Ficha de resumo semanal de controle
de dieitacâo

GRAFTCA
f,D.ESCOLAR

und 1.200 0,35 420,O474

Formulário de inspeção c/06 folha -
bloco c/ 100 fls.

cnÁrrcn
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

ou 2i,50 1.650,00/o r! alvruilrlofaçào uc uuellças urar rell;a§
asuda- bloco c/ 100 Íls.

^h^nr^rt r(}lflLfl
ED.ESCOLAR

UTT-)IU

bloco 60 27,50 1.650,0077 Planilha semanal de dengue.bloco c/
100 fls.

GRATICA
ED.ESCOLAR

GRÂFICA
ED.f,SCOLAR

und 400 0,45 180,0078 Protocolo

D-^t^*.-^:^ /na -.:-\ Ll^^^ ^, tÍl^ Íl-.\rLrdrr.ôlau \v. lr4, - uruLu L/ ruv ll§. í\D À trrrar ÀUIUI'lLÁ

ED.ESCOLAR

Lt^^^lrltrLl, í^ a? ÊÂ í .Eô ôô

bloco 60 27,50 1.650,0080 Registro diário de serviços vetoriais-
bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

81 Relatório de acompanhamento- bloco
c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,5O 1.650,00

í]P A r.IC A

f,D.ESCOLAR
.rnd 6ítíl n1§ ,rn noe, flalotÁria da Íicaoli.oaôn o incnaoÃo

-iqv !

83 Requerimento de registro exames
preventivos vetoriais- bloco c/ 100 Íls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

84 Requerimento (02 via) - bloco c/ 100
fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

I

I

I

I
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97

98

85 Resumo diário - bloco c/ 100 fls. GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,54 1.650,00

86 Resumo diário de controle de
digitação- bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

87 Resumo semanal - bloco c/ 100 Íls. GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

88 Resumo semanal de atividades de
microscopia de lamina para revisão--
bloco c/ 100fls

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

89 Retorno de reclamação (02 via) - bloco
c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 40 27,50 1.100,00

bloco 60Termo de apreensão, inutilização,
interdição cautelar c devolução (02
via) - bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

27,50 1.650,00

91 Termo de interdição e desistência (02
via) - bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

92 Termo de intimação (02 via) - bloco c/
100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

MARCA
55.485,00

I
- ECD

NR DESCRTÇÃO- SAUDE - PAB MARCA UND #VALOR! VLR
UNIT

#VALOR!

bloco 60 27,50 1.650,0093 Boletim de produção ambulatorial
consolidado- bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27.50 1.650,0094 Boletim de oroducão individual (BPI)
(frente e verso) - bloco ci 100 fls.

95 Caderneta de vacinaçâo (frente e

verso).
GRAFICA

Fn nô^^ú r nf-lr.t-Dt-t LrIrt.
und 1.000 0,80 80o,oo

96 Cartâo da Criança feminino - sombra
(frente e verso).

GRAFICA
EI}.ESCOLAR

und 1.200 0,80 960,00

Cartâo da Criança masculino -
sombra (frente e verso).

GRAFICA
ED.ESCOLAR

und r.200 0,80 960,00

und 1.200 1,70 2.040,00Cartão de gestante colorido (frente e
vfr§ur.

GRAFICA
Dn ü!§aia\r { r}!U.LOUVLNI\

99 Cartão de controle de hipertenso e
diabetes.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

und 1.200 1,70 2.040,00

100 Cartão de controle de liberaçâo de
preservativo.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

und 1.200 1,50 1.800,00

und 1.200 0,50 600,00101 Cartão de identificação familiar. F18 GRAFICA
Í'fr EcÍ-ôr all

und r.200 0,70 840,00102 Cartâo masculino colorido (azul)
(frente e verso)

GRAFICA
ED.ESCOLAR

103 Cartão masculino colorido (vermelho)
(frente e verso) F9

GRAFICA
ED.ESCOLAR

und 1.200 1,10 1.320,00

104 Cartela de recebimento do programâ
leite é vida FIE

GRATICA
ED.ISCOI.ÂR

und 1.200 0r18 216,00

105 20Demonstrativo mensal de atendimento
diabetes e hipertenso- bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 21,50 550,00

106 Envelope PSF 22x32 GRAFICA
ED.ESCOLAR

und 600 0,70 420,00

107 Ficha A (modelo novo) - bloco c/ 100
fls.

GRAFICA
ED.ESCOt,AR

bloco 60 27,50 1.6s0s\

I

I
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108 Ficha de cadastro domiciliar - E-SUS GRAFICA
f,D.ESCOLAR

bloco ó0 27,50 1.650,00

109 bloco 60Ficha de cadastro individual- E-SUS GRÁFICA
ED.ESCOLAR

27,50 1.650,00

110 Ficha de visita domiciliar - E-SUS GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

lll Ficha de procedimento - E-SUS GRÁFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

GRAFICA
ED.ESCOI,AR

bloco 60 27,50 1.650,00tt2 Ficha de atividade coletiva - E-SUS

113 Ficha de atendimento individual - E-
SUS

GRArICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

Ficha de atendimento odontológico
individual - E-SUS

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

60 1.650,001ls Ficha B - BT (frente e verso) - bloco c/
100 fls.

GRAFICÀ
ED.ESCOLAR

bloco 27,50

bloco 60 27,50 1.650,00116 Ficha B - Diabetes (frente e verso) -
bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

Ficha B Gestante (frente e verso) -
bloco c/ 100 fls.

GRATICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00117

l18 Ficha B - Hanseníase (frente e verso) -
bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 27,50 1.650,00

27,51) 1.650,00119 Ficha B - hipertenso (frente e verso) -
bloco c/ 100 fls.

GRAI{ICA
ED.ESCOLAR

bloco ô0

bloco 60 27,50 1.650,00120 Ficha D (frente e verso) - bloco c/ 100
fls.

GRArICA
ED.ESCOLAR

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60 21,50 1.650,00t2t Ficha de acompanhamento de
hipertenso e diabetes - bloco c/ 100 fls.

t l(AltlLA
ED.ESCOLAR

bioco ó0 27,50 i.650,00tzz Ficha de cadastramento de
estabelecimento - bloco c/ 100 fls.

27,50 1.650,00123 Ficha de cadastro de gestante - bloco c/
100 íls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60

60 27,50 1.650,00Ficha de cadastro de hipertenso e
diabetes - bloco c/ 100 Íls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco

utt u(, OU LlrJV 1.650,00L/.J
? tof rclta uts l"aua§]]'t uu §l§Ya[ (lrcrltt t

verso) - bloco c/ 100 ÍIs.
^ntrl^^trta-.l-[lt-/l

ED.ESCOLAR
GRAFICA

ED.ESCOLAR
bloco 60 27,50 1.650,00126 Ficha de interrupção de gestação -

bloco c/ 100 fls.
21,54 1.650,00127 Ficha de registro diário de gestante no

sisprenatal - bloco c/ 100 fls.
GRABICA

trD.ESCOLAR
bloco 60

t^ at En , í^^ 
^Aí to

LLO
r:^L^ l^ -^-.-^-:-^-4^ J^ -.:^I ltll4 uE r crluar rlrtLrlfu u4 Y rÉ,.

Epidemiolósica - bloco c/ 100 fls.

írD a úrrrr 
^ulul'lun

ED.ESCOLAR

..-Ju ltu

129 Ficha de serviço de pronto
atendimento SPA (0f via) - bloco c/
100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 40 27,50 1.100,00

bloco t2 27,50 330,00130 Ficha de termo de compromisso de
fr^ao ílê nlanÍõn - lrlnnn n/ I OO íls

GRAFICA
Í.TI T§Í-OT All

131 Ficha de termo de compromisso de
troca de plantão (enfermaria) - bloco
c/ 100 íIs.

GRAFICA
f,D.ESCOLAR

bloco t2 27,5O 330,00

t?t Ficha individual de freouência - bloco
c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 60
\

27,50 1.650,00

PM 'FGLi{Â N'* 3 Of(

/d
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138

133 Mapa de acompanhamento nutricional
(frente/verso) - bloco c/ 100 ÍIs.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco t2 27,50 330,00

134 Mapa de acompanhamento sisvan -
bloco c/ 100 fls.

GRÁFICA
ED.ESCOI,AR

bloco l2 27,50 33o,oo

135 Padronização veículos GRAFICA
ED.ESCOLAR

metro 3 550,00 1.650,00

136 Planilha de monitoramento das
doenças diarreica aguda - bloco c/ 100
fls

GRÁFICA
ED.ESCOLAR

bloco 4 27,50 110,00

137 Planilha de monitoramento das
doenças diarreica aguda - bloco c/ 100
fls

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 20 27,5A 550,00

Receituário PSF - bloco c/ 100 fls. GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco 160 12,00 1.920,00

139 Registro de exames de preventivos
coletados - bloco c/ 100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco t00 27,50 2.750,00

140 Relatório de SSA2 (frente e verso) -
bloco c/ 100 fls.

GRABICA
EI}.ESCOLAR

bloco 30 21,50 825,00

GRÁTICA
ED.ESCOLAR

bloco 30 27,50 825,00t4t Relatório PMA2 - bloco c/ 100 ÍIs.

142 Relatório PMA2 - complemento -
bloco c/ 100 fls.

GRAFTCA
ED.ESCOLAR

bloco 30 27,50 825,00

l4J Requisiçào de exames Íitopatoiôgicos,
colo do útero (frente e verso) - bloco c/
100 fls.

GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco JÚ 27,50 825,00

144 Resultado de exames de laboratórios
tr18

GRAFICA
ED.fSCOLÀR

bloco 80 27,50 2.200,00

12 27,50 330,00145 Resumo semanal de microscopia -
liloco ci i00 Íls.

GRAFTCA
f-lr.OJt-t r-AÍ'

bloco

120 12,00 1.440,00146 Requisição de exame F18 GRAFICA
ED.ESCOLAR

bloco

69.916,00SAUDE - PAB


