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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO aEDl!^Dnrt

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUIüCIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cl{PJ: 13.956.238/0001-37

PROCESSO ADMINISTRATTVO N" .20I9IOOO4 CPt. PMSB/MA
CoNTR^TQ N.202o0ll00o8 CPt - PM§8,4r{ 

^ATA D-E REGISTRO DE PREÇO: 020/2019
PREGAO PRESENCIAL SRP - O2II2OI9

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITT,,'RA MUNICIPAL DE SÀO
BFRNARDO ATRA\ES DA SECRETARIA DE
SAUDE/FUNDO MLINICIPAL DE SAI.,IDE E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: RAIMUNDO
NONATO MARTINS BRÍTO - ME- GRÁFICA E

EDITORA f,SCOALR,

Pelo presente instrumento particular de conlrato de um lado a PREFEITIJRA
MLÍNICIPAL DE SÃO BERNARDO,MA, ATTAVéS dA SECRETANA ML'}IICIPAL DE SAÚDE/FUNDO
MI-TNICIPAL DE SAÚDE, pessoa juridica de direito púbtico intemo, inscrita no CNPJ sob o n"
13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR l0 KM 03 - Abreu - São Bernardo, Estado do Maranhão.
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada GESTORA DA SECRETARIA DE
SAÍIDESC SÂMIA COELHO MOREIRA C.ARVALHO RG: 01615455200I-2 CPF; 441 o3.I 743-gI.
brasileir4 residente e domiciliada na cidade Magalhães de Almeida-MA no uso de suas atribuições legais que
lhe confere poderes para celebrar com a empresa: RAIMUNDO NONÀTO MARTINS BRITO - ME-
GRAFICA E EDITORÁ ESCOALR, inscrita no CNPJ n'. 35.189.000/0001-66, sediada na Rua Sebastião
Archer, N" 805 -Centro - Chapadinha - MA" neste ato representada pelo Senhor: Raimundo Nonato Martins
Brito portador do RG: 0286254948 GEJUSPC MA,rMA, CPF: 109.436.41349, residente e domiciliado na
cidade de Chapadinha,/MA doravante denominada CONTRATADA- têm entÍe sijusto e pactuado. nos termos
contidos na propôsta objeto do PP n" 021/2019, ePROCESSO ADMINISTRATIVO N" 201910004 e da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS NR020/2019 que se regerá pela tei n " 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRÀTO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N' 201910004 - CPL-PMSB, tendo por objeto fomecimento de Materiais gráficos,
lntegram o presente contrato, in<iependentemente de transcriçào, o Eciitai seus anexos e a Proposa da
Contratada. Conforme preceituar o anigo 55 inciso xI de ünculação ao edital de licitação ou termo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de R$: E09.955.00 ( oitocentos e nove mil novecentos €

ciúqmnt! e cinco reâis), que irclui os tributor, encargos, frele ou Cespes:s de qualqueÍ nâturczà que incidarn
sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FTNANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIÂ: As despesas decorrentes da contratação da presente

licitação coÍÍerão por conta de R@ursos:

10.t22.0050.2054.0000 - MANUTENÇÀO DA SEC. DE SÁUDE
319010 000 N{aterial de Consumo
lo.lol.o34o.l0l5.0o0o- NÍANUTENÇÃo Do FI.rNDo MLTNIctPAL DE SÁtJDE
339030 000 Material de Consumo
IO,]OI,O]40-2O72,OOOO MANLITENÇÀO DO PAB FIXO
139030 000 Material de Consumo
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PREFEITURA MUI{ICIPAL DE E EE ltÂ ttftô

ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃÚDE

FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE
CI{PJ: 13.956.238/0001-37

cúsul-A eUARTA - Dos AcRÉsrn/ros f, supREssotrs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
qr.r se fizcrem nc{essários no fôrne{imento dos maleriais, objeto deste conrraro- âte 25ol^ (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observânciâ ao aí. 65 § 1" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA. DO PRÁZO DE VIGÊNCIA
O presente mntÍato entraÍá em vigor na data de suâ assinatura e findar-se-á no dia 3U1212O20, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei no 8 666/9l. e suas alterações

CLÁUSULA SEXTA . DA nSCALAzAÇÂo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Saúde o Sr. Izaniel Cutrim
Bogea que poderá a qualquer tempo, determinar o que foÍ necesúÍio à regularização da falta do fomecimento
obsenândo, bem como pmpor â apliceç§o das penalidades previstas deste instrurnento.

CLÁUSULA SÉTftfi - I}O PAGÂMEiiTO
O pagamento será efetuado a$s apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridosjá a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e s€rá efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMETRO Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADd mediante
rrrnrfarÀmiz hataria a^.a".^.rântâ.{, í-íINTElTrI}Á ,,lau ,,â, <..iêfâ;râê âê.^.vl;-ÂÂê -"r"h-l--i.l.I $ !u:E:iL-_5 Eri.r.L= r c!: r-as
neste Contrato.

PÁRAGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
coneção por paÍe da CONTRATADA e haverâ ern deconàrci4 suspensão do pÍazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CIttD. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, duÍante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condi@es de habilitação e qualificaçào
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagaÍá juros de mora por atraso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, to1al ou parcialmente, bem como poÍ motivo de pendência ou
descumprimenlo de condições contrárias

CLAUST]LA OITAVA - DO REAJTISTE
(i laiúr úu prcsculc Corirálo sú podciá scr icajusiado duraric o pr azo rie suá vig€ricia, sc iróuvcr aurrrcÍtiu
autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar *m sen idor da SecrelaÍia Muukipal de Salde que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execuçâo do objeto do presente contrato. Ao servid
designado, compete entre oúras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as oconências relacionadas a exec1rção do contÍa1o determinando o que for necessário
a regularização das faltas ou defeitos observados;
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PREFETTURA }IUi{ICIPAI- DE SÃO SERHARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRÊTÃRTA MUIIICTPÂI DE SÃÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cl{Pl: 13.956.238/0001-37

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de preíeza" mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os
cercs <xnirtor,
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
conveni entes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alineas a e b da Lei E.6óó193.

CLÁUSIILA DÚCTMA - DAs OBRIGACÕES DA CoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objao de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.
A CONTRATÁDA obrigar-se-á a:

â) Entregar os serviços objeto dese contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fomecido pela SecÍetaria Municipal de
Administração, em estdta observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da pÍestação do
serviço para representáJo na execução do contrúo e presta. esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a SecÍetaria
Municipal de Àdministração, quando solicitado;
d) Obsewar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as l2:00
ccnro sendo o horkic adrninistrstiYo paía trôâeí sobíe o coÍÉrato e seriçot, & scgunda r
sexta-feiÍa,
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, mm observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrato;
Í) fucar com todas as despesas, exigidas por [ei. relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos tÍabalhislas- pÍevidenciários, e comerciais resultantes da execuSo do mntraÍo
e outÍos correspondenles,
g) Responder pelos danos causados diÍetamente a administração ou a terceiros, demrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contÍato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da flrscalização ôu acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administração;
h) RepaÍar. corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte. o objeto deste
contÍalo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRnÁEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançôes previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADÀ à multa de mora correspondente a 0,3olo (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do
fomecimento, até o limite de l07o (dez por cento).

PARAGRÀFO SEGUNDO - Alem da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
gaÍaltidô â p,re,ia defesa. aplicar à CCNTRAT,\DÀ i'iâ hipótese de ineieciição totai ou paicial do Cüniiâiü.
as seguintes sanções:

a) Advertênciâ;
b) Multâ de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
c) Suspensão temporária de participaçâo em licitação e impedimento de c{ntÍatar c{}m
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
rl) Decleraçâo de idrloncidade para licitar or-r coÍ{ratar com a 

^dmirlstração 
Pírhlica

enquanto peÍduÍaÍem os motivos determinentes da puniçâo.
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ESTADO DO MARAÍ{HÃO
SECRETÃRIÂ MUItiIgPÂL DE SÃÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238/0001-37

e) As senções previstas nas alíneâs "a", "c" e "di' podendo ser aBlicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no dirário oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicagão das penalidades de advenências e multa de mora.

CLASTJLA DECIMA S UNDA - DA RESCISAO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, mm as conseqüências contratuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especifica@es, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
pÍitzos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
rmpossibllidade da conclusão da obÍ4 do servrço ou do tbmecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fomecimento,
e) - a paralisação do fomecimentq sem justa cáusa e prévia comunicação à
CONTR,A.TANTE;

0 - a subcontralação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
. ,-..i^ ^,. +.--.f-.Á-^i- r J -. --;-l 

h-- ^^* . Â..ã- -i.;- -.
incorporação não admitidas no edital e no contÍato;
g) - o desatendimento das daerminações regulares emanadas pelo servidor a mmissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secraaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l' do
art. 67 desta Lei Federal n'8.666/93:
i) - a decretação ou a instauraçâo de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteÍação social ou a modificação da finalidade ou da estruÍura da
CONTRATADÀ que prejudique a execução do contrato,
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administraliva a que eslá subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo adminislrativo a que se refere o conúato;
m) - a supressão, poÍ p8Íte da CONTRATANTE, mmpras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § l'do aÍ. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuôação da ordem interna ou gueÍr4 ou âinda por repetidas suspensões que

totaíizem o mesmo prazo, in<íependentemente río
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contÍatualmente impíevistas
desmobilizações e mobilizações e outÍas preüstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
ssumidss até qu€ seja nornralizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
Á**-*-- À^. C^--:*-1^. iÁ --..L;.1^. ..L. -'. -..^ á- --l--i,l-l- ;J^ll-- **,-

perturbação da ordem intema ou guen4 assegurado a CONTRATADA o direito de

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a

situação;

Pi:I - iúLn;\ ti'j
4ôôo

PARÁGRÀrO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo. assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Vl;t'íri: I
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PARIGRAFo SEGUNDO - A rescisão deste Contraro poderá ser:

a) determinada por ato unilateÍal e escrito da Administraçâo nos casos enumerados nas
díaear 'l' a 'i' decrr clârrrrla-
b) amigável, por acordo entre as paÍtes, reduzidas a termo no processo da licitaçâo,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislaçâo.

CLISULA DóCTMA TERCEIRA. Do RECEBIMENTO Dos PR0DUToS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os
serviços que não satisfizerem as condições ciladas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes,

PARAGRAT-O SEGUND() - A crrtério da PretêrtuÍa Munrcrpal de SAO BERNARDO poderá ser concedrdo
novo pÍazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocôrrendo a re.ieição pela 2u vez, o contÍato poderá ser

rescindido A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de l5 (quinze) dias conidos,
sob o risco de incidir nas penalidades prcvistâs no Ara. E7 da Lei no t.666/93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ÀLTERAÇÕES
E-.- ^^-.--+,. --.1-.; --- -l+--.1^ ^^- -. ,|-.,i.1-. i'..riÍi^.ri.,-- ^ -.-^ ^.-.,i..^ -.' ^rr .l- I -i -o O ÂÂ.'/Ol

Pvslru Jvr r,eeJ Jv'\il,vq.r I {r.

CLAUSULA DECIMA S TA - DA PIIBI,ICACAO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTI providenciará a publicação
em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÚTIMA . DO FORO
., r. .;^

L, ioiú úa L úliiar aa úÉ 5^t,DLiL;\ÁÁij\irruEsr.rllur.rurlrararllldu.scl4ol!,(,)lrrpclEÍrlcp.!aurIrnrrrouvlqasuu
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, loi o presente instrumento
lawado em 3 (três) üas de igual teor e forÍna, assinado pela panes e te$emunhas abaixo.

São Bemardo-MA, l0 dejaneiro de 2020

SAMIA CO ARVAIHO
RG: 0161545520 t-2
CPF: 447 -91
Secr Saúde
Co

NATO MARTINS BPJTO . ME

Íat
rla

te

GRAFICA E EDITORA ESCOLAR
CNPJ n". 35. 1 89.000/0001 -66
Raimundo Nonato Martins Brito
RG: 028ó254948 GEJUSPC MA,
CPF: 109 436.413-49

PREFEITURA MUT*ICIPAL DE SÃC BERÍTARDC' 
'-" '

ESTADO DO MARANHÃO
SECiRETARTA ffUf{ICTPAI EE SAÚDE

FUNDO MUNICTPAL DE SAÚDE
CNPI: 13.956.238/0001-37
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PREFEITURA }tUI{IgPÂt DE SÃO SER!*ARDC
ESTADO DO MARANHÃO

SECREÍÂRTÀ MUÍ{ICIPAI DE SÃÚDE
FUNDO MUI{ICIPAI DE SAÚDE

CNPJ: 13.956.238/0001-37

AÍestado médico prr! gelt ntÊ - BIo.o c/100 Iü.
F!)

fúLHÂrf a2:T
iÉaüc;5s31 Lq loo ot{
l,lcú#iEÀ0â
itti'rt:

{00 27,50 11.000.00

3.0íx) t,20 1.600.00

{oo z?rto lt

.10Ít 27"§0 I1.000.00

r2,u0 ó.oou,ltu

foo 27-50 8.250,00

100 2?,50 8.250.00

?

.,8

1l Capa para ultràs3om

.la

l8 Lâudo médiro. psm intcrucio h.rpilll,r -
bloco c/ 100 fl§.

5l

56 Adrertêncis - hloco c/ 100 íi.

und

Requisição de elrmê! hborâtoririF bloco cl l0U
fls.

s9 BnscMrivr renàml dÀr rtrid{dn .le.rúde -

DEScRtÇÃo - sÀúDE- UND QTD VLR UNIT !,LR TOTALl

39 Àhstado médico - Bllrco c/100 fls. Fl8 bloco {00 I1,50 {.600,00

t0 Boletim de pmduçio ambuhtorirl
individurli"rdo (PBl) - bloco c/ 100 fls.

bhco {00 21-40 I1.000.00

t2 Erolução cliÍicr bloco c/ l0O tu. bltxo .t00 27 -\0 I1.000,00

l3 Erolu(ão obla€am (ftrnae- reBo) - bloco d 100
Il3.

bltxo {00 27,50 11.000.00

.l{ Fichâ dc gestlnte - bloco c/ 100 íls. bloco {00 27,50 11.000.00

lichs dc relcÉnct, dc pâcrcnic- bloco c/ tllu lls.

.t6 fichâ g€m]- hloco d 100 í1.. bloco J00 27,50 1t.000.00

11 Guiâ de intemaÇio - bloco c/ 100 flr. hkxo .100 27.50 I t.000,00

t9 Pre3criçio médica c rctomo de enferúâgem
(frente^ erso) bloco c/ l00lk.

{00 27,50 11.000,00

50 Pmntuá o d€ âdmi$ão ho3pitâhF bloco c/ 100
ÍL!

bloco {00 21,00 10.800,00

Prontuírio dc âÍcndimcnto ambulâtoÍial hloco 21,50{oo 11.000.00

52 R€c€iruário hospirrlrr- bloco c/ l0O Rs. blo(o 1.J00 I l.l(l l{.950.00

53 Relâtó , d€ raendimcnao dc urgôncis - bloco c/
100 fls.

bloco 100 27-50 11.000.00

bloco .100 21.50 I1.000.005l Relâtório de cirurgir- bloco cl 100 tu.

182.950.00

UND QTD VLR UNIT VLR
TOTAL

DESCRTçÃO- f,CI}

und 1.s00 l-50 2.250,0057 Ah ârí de âutorizsçio isnitíriÂ

1,5058 Aulo de infrrçio rrniÉrie (02 vir!) - bloco c/
100 Íli

bloco

bloco 3ít0 27,50 8.250,0060 CâdarÍro do autônomo - blo({, c/ 100 fls.

6l bloco 100 ?7,50

62 Câdrstro de proriliioml sem foao í02 rlal -
bloco c/ 100 Íl!.

100 27"50 I1.000.00

I

I

N"l

I

5U0 I

I

I

250 375,00

I r.000.00 
I

bhco 
I

I

N"l

Câdfftro de e!.âb€l€cimcnio (02 yir) - blo.o c/
100 lk.



,_&Pi,Í . iiüi-ii;i ti.,

bloco

und

bloco

bloco

blmo

?

12.000 l.ti0 21.íít0.00

f,00 27,50 t,250.00

6.000 0,35 2. r 00,00

300

27-§0 8.250,00

300 27,50 8.2S0.00

DDEEEtTtID^ llltlrrarEral r\E

ESTADO DO MARÁNHÃO
SÉCRETARIA MUNTCIPAL DE SÁÚDE

FUÍ{DO MUNICIPAT DE SAÚDE
CNPJ: 13.956.238 I oOOl-37

61 Capr dc proces§o

61 Fichâ de controlc dc resumo gcmrnrl

und

Ficàr de Í€sumo t€mrlll d€ contÍÍ}l€ de
dig !çâo

11 Pllrnilhâ 3emaíal d€ dêngu€- blffo c/ 100 fls.

8l Rehtório de acomp.nhârrento- bloco c/ l0O íi.

8.1 R(q$rimento (02 ria) - bloco c/ 100 Íls.

mrcmscopiN

63 Csdrttro de Pmíis.iorrii com folo (02 viâ) -
bloco c/ 100 ís.

{00 27-r0 11.000.00

65 Fich{ de controlc dc atisidade- bloco c/ I0O fls. bloco 100 27,50 11.000,00

66 Ficha dc conÍrolc íle resumo diário hloto 300 27.31t 8.250.00

68 Fichâ d€ notifrcs negrtir. de ólera - bloco c/
100 ft. I.18

und t.000 0,{5 {5o,oo

69 Fichâ de resumo diirio da d€ngüe bloco 300 21.50 8.250.00

7t) Fichâ de resulno semürrl dr dcngue t00 21-\O

1l I rchâ de rcsumo drario de conlmle de digitaçao I.ZOU,OU,zo

12 Fichs de notific.4io negúiva (PFA) - bloco cl
100 ÍIi

bloco 300 21.40 8.250.00

13 Fichr de rcgilam d€ êt.rtre pÍsrcntivo coletrdG
bloco c/ 100 tu.

bloco 27.50 1i.250.00

'11

15 bloco 300 27,50 8.250.00Iormulário de insp.Tio c/06 folhr - bloco c/ 100
Íls.

8.250,0016 Moniior.çio de doençâ! dirrrEi§&r .gud.- bloco
c/ 100 flr

blí,{o 300 27,50

8.250,00

78 und 2.000 0,1s 900,00

bloco 300 27.50 8,250.0079 ReclamrÇio (02 ria) - bloco cl l0o tu.

bloco 300 27,51 8.250,0080 Rcgtutm diário de 3€rviç.os veaoÍiris- bloco c/
100 fls.

und 3.000 0,35 1.050.00Ít2 Relrtório de ltucrlüiçâo e inspeçio

bloco 300 27,50 8.250,0083 Requerim€nto de regirtro ersm€3 prcl€rtivoi
r'€tofiri!- hloao c/ 100 Ík

bloco J00 27,50 8.250.0085 Rcsumo diário hlmo c/ 100 Íls.

bloco J00 27,S0 8.250,1r086 Rcsumo dúrio dc controle dê digitrçào-- bloco c/
100 fl3.

bloco 100 27,S0 8.250,00Rtsumo sêmrnrl - hloco c/ 100 íl$.

89 Rctomo de rc.hmrçÀo (02 tia) - bloco c/ l0O As. 200 21,50 5.500,00

90 TcrEm dc !pmeí!io, ltrütiliz4no! anacrdiçio
cllutelâr ê der olüçio (02 vir) - blo.o c/ 100 Íli.

bloco 300 27,50 8.250,00

dc lsmim psra rerilio-- bloco c/ l0oÍl!

I
PnCIft-t,§,]p fllgs_dt1

I

,ta 1{
I

E.250,00 

|

I

3{m

I

I

I o*"

300

81

/
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FUNDo MUNrcrPAr oe slúoe
CNPJ : 13.956.234 I OOOL-37

92 Termo de inímrçio (02 !ia) - btoco c/ r0O Í13. bloco 300

Canio da Crünça mal.1dúo - .oEbrr (irente ê

100 Críio de controlê de lih€ração dc nres€rrrt o.

l0J

Bolctim de pÍoduçio alÍbuhtorid consolidrdc
bk co c./ 100 L"

Câíio mâsculino coloÍido (vermclho) (frcntc e

PR,.ICü$Sü f ot9 (ocorl
tEriliDi.Oi
r/liÍÍi:

27-50 8.250.00

300 27-§0

ó.000

6.000 t.í0 9.000,00

6.000 l,t 0 6,600,00

300 27-50 8.250.00

300 27.50 8.250.00

iriu 27-iu ü.2:!u,úú

und

blocoItl Iichâ A (modelo novo) - bloco c/ lm fis

Fichr de risitâ domicilirr - E-SUS

iIr Íicha de atenóimento otiontoiogrco úriiviriuai -
E.SUS

9l T(rmo de intc.diçio c dertutêDcir (02 rir, -
bll)co c/ l0O fls.

100 27.50 E.250.00

NR DESCRIÇAO _ SÀUDE. PAB QTD VLR UNT VLR
TOTÁL

9t Bolctim dê pmducio indili.luâl (BPh (frcnúc c
\erso) - bl(Éo c/ 100 flx.

27.50 8.25{t.0{t

95 C.derrretâ d€ vrcinr4ão (ftflte e vêr3o). und 5.000 0,80 1.000,00

CarÍio da CrirNnsi Í-eminino- somblr (frcDte c und 0,tto 1.800.00

t.tí00.t,0u,8o

98 und 6.000 1,70 10.200.00Cârlão dê gestrntc colorido (fi!n& e rerso).

99 Crrt'ão d€ controlc dr hipertênÍo o diâbctes. und 6.000 1.70 10.200.00

und 6.000 0,50 J.000.0010'l CàÍio de idcntificâçio íâmilirr. FlÍl

6.000 0,70 .1.200,00102 Caíio masculino colorido (âzul) (freftae c r('rto) und

und 6.000 0,l8 t.080.00l0J Csíelâ de recebimento do progrrmr leite é vid.
Flt

bltxo t0{ 2?,S0 2.7S0,00Demonstrâtho mcnsrl de âaeÍldimerao diabelei
ê hipi:ícnsc bloco c/ 100 fls.

3.000 0,70 2.100.00r06 Env0lope PSF 22 2 und

27,s0 E.250.00108

btoco 300 27,50 8.250.00109 I irhâ dc câd$tro indhiduâl- E-SUS

f,00 27.50 8.250.00ul Fichâ d€ procedimcnto - [-SUS

bloco 300 27-§0 8.250.00tt2 richs de atiridrde colelils - E-SUS

ti.250,0027,50113 l'ichâ dc âtendimcnto indiriduâl E-SUS

300 21-5O 8.250,00ll5 Fichr B - BT (ÍÍenre c veNo) - blo.o c/ 100 flt. blft'o

bloco 300 2?.50 8.250.{r0116 Fichâ B - DiÂb€r€. (ftêrt€ e ver$) - bloco c/ 100
Ít&

tt7 Fichr B G€.tlri. (frcnt€ e vêr.o) - blÉo c/ r0O
ír.

.]00 27.50 8.250.00

93

277.{25,00 
I

r.250,00 
I

I

lo*"1

105

ll0
I I

I

UND

I

,oo 
I

96 lo*

I

300Ficha dc cÊdl§tm domicili|Í - E-Sus

300



tY 9
q a 4(]

27-50 8.2S0.00

z/!5u

21-40 s.500.00

,t.250,00

27F50 5auloo

21-\o 13.750,r10

t
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CNPI: 13.9s6.238/0001-37

Fícha B - hipertenso (írtnac ê verso) - blo..o c/
100 Os,

119

t22

J00

200

z0

500

t50

129 Fichr de s€rvho de pronlo ú.ndiElerto SPA (0 I
lis) - bloco cr' 100 ílr.

Fichr indi\iduâl de frÉouônciÂ - bloco c/ 100 ílÍ.

lJl, Planilhâ de moEitorrmenlo dr3 doença§
dirrÍeica agudr - bloco ./ 100 Í13

tJ9

Fich. d€ sdâltrrmenlo de eltâbelecimenao -
tloco./ r0O €.,

f rchr de inlemrpçao de gealrçao - bloco c/ lln,
Ílr.

Re*irtm de er.úêr de prcvertivo, celelrdor -
bloco d lft tu,

It2 Rêlâtório PMÂ2 -complemcnto - bloco c/ 100
fü

118 FichÂ B - HaNenisrc (fr€nae € r €rso) - bloco d
| 00 fls.

bkx:o .100 27-50 Íi.250.00

Iioha D (frente c vcrso) - hlffo c/ 100 fls. bloco 300 27,50 ri.250,00

t2t Fichr de scoEtparllàmenlo de hipeÍ.No e

dirbct€! - bloca cl 100 Íl&
300 27,50 8.250.00

2750.]00 Ír.250.00

123 Fichâ d€ cadsÍm de gcihníe - bloco cl 100 ní. hlo(o t00 21,5i

l2{ FIchâ d€ câdf3lÍo dc hlpcÍcnlo e dírh€re! -
blo.o c/ 100 Ík.

bl(lro 300 27,50 Íi.250.00

125 Ficha dc cadârtm do 3i.r.n (frcnte e reno) -
bloco cl 100 í3.

30{} 21,50 8.250.00

t21 Ficha de registro dúrio dc gestâlrúe ho
§isprcnstôl - bloco c/ 100 Íls.

bloco 300 27,50 u.250.00

t2a Ficha de requerimento dr vig. Epidemioló8icr -
bloco c/ 100 Íls"

und 200 27,50 5.500.00

hloco í'{l 27,50 1.650,00lJ0 Fiche de ter o de compromislo d€ trocâ dc
phntiio - bloco c/ 100 Íls.

t.650.00l3t Iichs d€ t€rmo d€ compromiiso d€ trocâ dc
plÂntio (eúermsrü) - bloco c/ 100 Ít!.

hk'co 60 27,50

27-50300

bbco 60 21-r0 1.650,00Mrpr d€ â..om panhrmêIlto nutricioml
(ÍrenÍc/v€rso) - bloco c/ 100 Íls.

hkrco 60 27,50131 Mrpâ de âcompanhrmento sfuvrn - bloco c/ 100

flr.
550.00 8.250.00l15 Psdronização }ciculo§ l5

100 27,50 2.750,00137 Plsnilha de monitoramcnto dâ3 do€nçIs
diârrcicr aguds - bloco c/ 100 fls

Ít00 12.00 9.600.00lJ8 Receituário PSF - bloco c/ 100 fls.

t50 27,50 {.t25,00l{0 ReLtório de SSA2 (frcnae e verlo) - bloc'o c/ 100
ít.

r50 27,50 {.r25,00t.l I Rclâtório PMÂ2 - hloco c/ 100 fls.

t50 27-50 {.125,00l.l3 RGquiiiçio de elrme! fiaoprtológko., colo do
úrem (Írerte e veso) - bloco c/ 100 Ík.

.100 27,50 l r.000.00Itr Rcsultâdo de er\amts de lâhorâtórios Fl8

27,50 1.650.00lJ5 Rcsumo sem"nâl de microscopiâ - bloco c/ 100
Íls.

hlo(o 60

1.125.00

It)

I

I

8.250,00 
|

ü.zsolou 
I

r.6s0,00 
|

,, 
I

I

bloco

I

I

r20 
|

I

#:
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rl a-; L'{

3,t9.5E0.00

116 Requisição de elrme F18 600 12,00 7.200.00

J

I

I

I

4a-


