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 DADOS DA LICITAÇÃO NR:478  

 Licitação 
Nº...: 

031/2018  Critério:  Menor Preço  Abertura:  18/07/2018 - 13:30:00  
       Processo Nº: 096/2018   Modalidade:  Pregão              Julgamento:  18/07/2018 - 13:30:00  

       
 Código Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  

 27453 2 ATESTADO MÉDICO; confeccionado conforme modelo em anexo, 
com dimensões minimas de 15x 21, quantidade de vias 100x 1, cor 
de impresssão preto, quantidade de cor de impressão 1x0, papael 
tipo sulfite,gramatura 75, cor do papel branco, impressão frente, 
bloco colado com 100 folhas . 

80,0000 UNID R$ 4,750000 R$ 380,00 

27452 1 AUTO DE INFRAÇÃO:confccionado conforme modelo em anexo, 
com dimensões mínimas de 21x30, quantidade de  vias 50x 3,1º e 
2º carbonizadas, cor de impressão preto, quantidade de impressão 
1x0, papel tipo sulfite, gramatura 75, cor do papel 1º via branco, 2º 
via amarelo, 3º via verde, impressão frente, bloco colado com 50 
folhas . 

10,0000 UNID R$ 40,000000 R$ 400,00 

27461 3 CARTÃO DO HIPERTNSO/DIABETICO; confeccionado conforme 
modelo em anexo, comdimensões minimas de 21 x 30, quantidade 
d vias 1, cor de impresssão mpreto, quantidade de cor de impres-
são preto,quantidade de cor de impressão 1 x 0, papel tipo cartão, 
gramatura 180, cor do papel branco, impressão frente e verso 
diferente, unidade. 

4.000,0000 UNID R$ 0,260200 R$ 1.040,80 

27462 4 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO; confeccionado confor-
me modelo em anexo, com dimensão minima de 15 x 15, quanti-
dades de vias 100 x1, cor de impressão preto, quantidade de cor 1 
x 0, papel tipo sulfite, gramatura 75, coe do papel branco, impres-
são frente, bloco colado, com 100 folhas . 

10,0000 UNID R$ 14,500000 R$ 145,00 

27467 15 FICHA  CLINIC DE PRONTUARIO DE PACIENTES; confeccio-
nando conforme o modelo o anexo, com dimensãoes mínimas de 
21 x 30, quantidade de vias 100 x 1, cor de  impressão  preto, 
quantidade  de cor de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, grama-
tura 75, cor do papel branco, impressão frente e verso diferente, 
bloco colado, com 100 folhas. 

30,0000 UNID R$ 12,500000 R$ 375,00 

27466 14 FICHA  DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL; confec-
cionado conforme modelo em anexo, com dimensão minimas  de 
21 x 30, quantidaes de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quan-
tidade de cor de impressão 1 x 0, papael tipo sulfite, gramatura  
75, cor de papel branco, impressão frente e verso diferente, bloco 
colado com 100 folhas. 

10,0000 UNID R$ 20,500000 R$ 205,00 

27463 5 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE FIOSETERAPIA; 
confeccionado conforme modelo em anexo, com dimensão mini-
mas de 21 x 30, quantidade de vias 100 x 1, cor de impressão 
preto, quantidade de cor de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, 
gramatura 75, cor do papel branco, impressão frente, bloco colado, 
com 100 folhas . 

50,0000 UNID R$ 9,200000 R$ 460,00 

27458 10 FICHA DE ASSISTÊNCIA REFERENCIADA ; confeccionado con-
forme o modelo em anexo, com dimensão minima de 21 x 30, 
qunatidades de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quantidade  
cor de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, gramatura 75, cor de 
papel branco, frente , bloco colado com 100 folhas . 

10,0000 UNID R$ 19,000000 R$ 190,00 

27457 9 FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (PARA USO EXCLUSI-
VOS DE SAD); confeccionado conforme o modelo em anexo, com 
dimensão minima de 21 x 30, de quantidades de vis 100 x 1, cor d 
impressão preto, quantidade de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, 
gramatura 75, cor de papale branco, impressão frente e verso 
deferente, bloco colado com 100 folhas . 

10,0000 UNID R$ 20,500000 R$ 205,00 

27455 7 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL; confeccionado conforme 
modelo em anexo, com dimensões minimas de 21x30, quantidade 
de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quantidade de cor im-
pressão 1 x0, papael tipo sulfite, gramatura 75, cor de papel bran-
co impressão frente e verso diferente, bloco colado com 100 fo-
lhas. 

100,0000 UNID R$ 9,200000 R$ 920,00 
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27456 8 FICHA DE ATENDIMENTO ONDONTOLÓGICO INDIVIDUAL; 

confeccionado conforme o modelo em anexo, com dimensão 
minimas de 21x 30,quantidades de vias 100 x 1, cor de impressão 
preto, quantidade de cor de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, 
gramuratura 75, cor do papel  branco, impressão frente e verso 
diferente , bloco colado com 100 folhas. 

50,0000 UNID R$ 10,600000 R$ 530,00  

27454 6 FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA; confecciondo conforme mo-
deloem anexo,com dimensões mínimas de 21x30, quantidade de 
vias 100x 1, cor de impressão preto, quantidade de cor imperssão 
1x 0, papel tipo sulfite, gramatura 75, cor de papael branco, im-
pressão frente e verso diferente, bloco colado com 100 folhas. 

10,0000 UNID R$ 20,500000 R$ 205,00 

27459 11 FICHA DE AVALIAÇÃO  ELEGEBILIDADE E ADMISSÃO ( PARA 
USO EXCLUSIVOS DE SAD) ; confeccionado conforme em mo-
delo em anexo, com dimensão minima de 21 x 30,quantidasdes de 
vias 100 x 1, cor de impressão preto, qunatidade de cor de im-
pressão 1 x 0, papel tipo sulfite, grammatura 75, cor de papel 
branco, impressão frente bloco colado, com 100 folhas. 

3,0000 UNID R$ 19,000000 R$ 57,00 

27464 12 FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL; confeccionado conforme 
modelo anexo, com dimensões minimas de 21 x 30, quantidades 
de vias 100 x1, cor de impressão preto, qiuantidades de cor de 
impresssão  preto, quantidades de cor de impressão 1 x 0, papel 
tipo sulfite, gramatura 75, cor de papel branco, impressão frente e 
verso diferente, bloco colado, com 100 folhas. 

150,0000 UNID R$ 8,800000 R$ 1.320,00 

27465 13 FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL; confeccionado conforme 
modelo em anexo, com dimensões minimas de 21 x 30, quantida-
de de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quantidade de cor de 
impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, gramatura 75, cor de papel 
branco, impressão frente everso diferente, bloco colado, com 
folhas . 

50,0000 UNID R$ 10,600000 R$ 530,00 

27468 16 FICHA DE COMPROVAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR; confeccci-
onado conforme modelo em anexo, com dimensões mínimas de 
21 x 30, quantidade de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quan-
tidade de cor de impressão 1 x 0, papael sulfite, gramatura 75, cor 
do papel branco, impressão frente e verso diferente, bloco colado 
com 100 folhas. 

100,0000 UNID R$ 9,200000 R$ 920,00 

27469 17 FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR; confec-
cionado conforme modelo em anexo, com dimensões mínimas de 
21 x 30, quantidade de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quan-
tidade de cor de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, gramatura 75, 
cor de papel branco, impressão frente, bloco colado, bloco com 
100 folhas. 

50,0000 UNID R$ 9,200000 R$ 460,00 

27471 18 FICHA DE PROCEDIMENTO;confeccionado conferme mdelo em 
anexo,com dimensão mínimas de 21 x 30, quantidades de vias 
100 x 1, cor de impressão preto,quantidades de cor de impressão 
1 x 0, papael tipo sulfite, gramatura tipo 75, cor de papel branco 
,impressão frente, bloco colado, bloco com 100 folhas. 

50,0000 UNID R$ 9,200000 R$ 460,00 

27474 21 FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL; 
confeccionado conforme em modelo em anexo, com dimensões 
m[inimas de 30 x 21, quantidades de vias 100 x 1, cor de impres-
são preto, quantidade de cor de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite 
, gramatura 75, cor de papel branco, impressão frente e verso 
diferente, bloco colado com 100 folhas. 

100,0000 UNID R$ 9,200000 R$ 920,00 

27472 19 FICHA DE VISITA DOMICILIAR; confeccionado conforme modelo 
em anexo, com dimensãoes mínimas de 21 x 30, quantidads de 
vias 100 x 1, cor de impressaõ preto, quantidade de cor de im-
pressaõ 1 x 0, papel tipo sulfite,gramatura 75 cor de papel branco, 
impressaão frente e verso diferente, bloco colado com 100 folhas. 

150,0000 UNID R$ 8,800000 R$ 1.320,00 

27473 20 FICHA DE VISITA RESIDENCIAL; confeccionado conforme mo-
delo em anexo, com dimensões mínimas de 15 x 15, quantidades 
de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quantidade de cor de 
impressão 1 x 0, paoel tipo sulfite, gramatura 75, cor do papale 
bnranco, impressão frente, bloco colado,com 100 folhas. 

50,0000 UNID R$ 5,000000 R$ 250,00 
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27475 22 LAUDO PARA  SOLICITAÇÃO/AUTORIZADO DE PROCEDI-

MENTO AMBULATORIAL ( APAC); confeccionado conforme 
modelo em anexo, com dimensões m´nimas de 30 x 21, quanti-
dades de vias 100 x 1, cor de impressão preto, quantidade de cor 
de impressaõ 1x 0, papael tipo sulfite, gramatura 75, cor de papael 
branco, impressão frente e verso diferente, bloco colad com 100 
folhas. 

100,0000 UNID R$ 9,200000 R$ 920,00  

27477 24 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL; confeccionado conforme 
modelo em anexo,com dimensões mínimas de 12 x 16, quantidade 
de vias 50 x 2, sendo a primeira via é carbonizada, cor d ipressão 
preto, quantidade de cor  de impressão 1 x 0, papel tipo sulfite, 
gramatura 75, cor do papael da  2ª via rosa, impressão frenrte, 
bloco colado. bloco com 100 folhas. 

100,0000 UNID R$ 4,600000 R$ 460,00 

27476 23 RECEITUÁRIO MÉDICO; confeccionadopo conforme modelo em 
anexo, com dimensões m´nimas de 15 x 21, quantidades de vais 
100 x 2, sendo a primeira vias carbonizada, cor  impressão de 
preto,  quamntidade de cor de impresssaõ 1 x 0, papel tipo sulfite, 
gramatura 75, cor do papel branco, impressão frente, bloco colado 
com 100 folhas. 

100,0000 UNID R$ 4,500000 R$ 450,00 

27478 25 RELATÓRIO  DE EMFERMAGEM;  confeccionado conforme o 
anexo, com dimensões mínimas de 21 x 30, quantidades de vias 
100 x 1, cor de impressão preto, quantidade de cor de impressão 1 
x 0, papale tipo sulfite, gramatura 75, cor do papel branco, im-
pressão  frenre e verso diferente, bloco colado. bloco com 100 
folhas. 

50,0000 UNID R$ 9,660000 R$ 483,00 

27480 27 SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALZADA; confeccio-
nado conforme modelo em anexo, com dimesões mínimas de 21 x 
30, quantidaed de vias 100 x 1, cor de impressão 1 x 0, papael tipo 
sulfite, gramatura 75, cor de papael branco, impressão frente, 
bloco colado colado. bloco com 100 folhas. 

100,0000 UNID R$ 8,000000 R$ 800,00 

27479 26 SOLICITAÇÃO INDIVIDUAL D EXAMES;  confecionado conforme 
o modelo anexo, com dimensões mínimas de 10,8x15, quantidade 
d vias 100 x 1, cor de impressão preto, quantidade de cor de im-
pressão 1 x 0, papael tipo sulfite, gramatura 75, cor de papel 
branco, impressão frente, bloco colado. bloco com 100 folhas. 

150,0000 UNID R$ 3,400000 R$ 510,00 

 
   
 Qtde de Itens......: 

27 
 27  

   Valor Global........:  14.915,80 
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