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Edital nº 001/2022 – CISNORDESTE/SC 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 

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. Clézio José 
Fortunato, Prefeito do Município de São João do Itaperiú/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 Araquari, Barra 
Velha, Corupá, Garuva, Guaramirim, Joinville, Rio Negrinho, Schroeder, São João do Itaperiú 
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 14/01/2022 até às 09h00 do dia 26/01/2022 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 09h01 às 10h00 do dia 26/01/2022 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h01 min do dia 26/01/2022 
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.cisnordeste.sc.gov.br 
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, pelas Resoluções 03 e 04/2021, 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 
Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Araquari, Barra Velha, Corupá, Garuva, 
Guaramirim, Joinville, Rio Negrinho, Schroeder, São João do Itaperiú Hospital Municipal São José 
(autarquia do Município de Joinville), de materiais de expediente, insumos e acessórios de 
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informática, de limpeza/higiene e de copa/cozinha, durante o prazo de validade das Atas de 
Registro de Preços, conforme descrições abaixo:  

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 01 de fevereiro 
de 2022 à 31 de janeiro de 2023. 

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 VIII, compete exclusivamente ao Fornecedor requerer a 
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”. 
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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 será conforme o ANEXO IX.  
3.2 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.  

3.2.1 Fica ressalvada a possibilidade de remanejamento de quantidades entre os Órgãos 
Participantes, nos termos da Resolução CISNORDESTE/SC nº 03/2021. 

 
4 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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 IMEDIATA da 
licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

https://www.portalde/
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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; 
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; 
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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 Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica nos termos do Artigo 13 da 
Resolução 04/2021 do CISNORDESTE/SC: 

I - credenciar-se no provedor do sistema para certames promovidos pelo CISNORDESTE/SC; 
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando for o caso, seus anexos e documentos complementares; 
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes 
e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-
se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer 
o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e 
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

Parágrafo único.  O fornecedor descredenciado no provedor do sistema terá sua chave de identificação e 
senha suspensas automaticamente. 

 
PARTICIPAÇÃO 
7.4 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. 

7.5 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. 

7.6 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.7 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 
do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para 
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

7.8 A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/


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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

6 

 

7.9 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

7.10  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas nesta Resolução. 

7.11  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada e os documentos de habilitação. 

7.12 A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro 
com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

7.13 Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e 
senha, inclusive, para envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no 
edital. 

7.14 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

7.15 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.16 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet. 
7.17 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. 

7.18 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o 
encerramento do envio de lances. 

 
8 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 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 caso 
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 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
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8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 

8.13 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 
sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 
os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir 
a melhor oferta. 

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em 
prol da consecução do melhor preço. 

8.15 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. 

8.16  DEVERÁ O LICITANTE ANEXAR NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS E ENCAMINHAR VIA E-MAIL no 
endereço: pregoeiro@cisnordeste.sc.gov.br, A PROPOSTA DE PREÇOS CORRIGIDA CONFORME SEU 
ÚLTIMO LANCE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (cinco) DIAS ÚTEIS APÓS A DATA FINAL DA SESSÃO 
PÚBLICA VIRTUAL. 

8.17  A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de habilitação até o recebimento da 
documentação dentro das condições dispostas no item 8.16. 

8.18 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 subseqüente. 

8.19 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 subseqüente, 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. 

8.20 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
e valor estimado para a contratação. 

8.21 A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, permanecendo este prazo em 
caso de omissão. 

8.22 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 8.16, 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 02 (duas) 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. 
 

10.3 TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ANEXADA NO PORTAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS DO PRAZO ESTABELECIDO NO ITEM 8.16, CONTENDO A SEGUINTE INDICAÇÃO: 
 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA – CISNORDESTE/SC  
HABILITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

10.4  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. 

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. 
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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 VIII; 
l) Dados bancários  e dados do representante Legal, conforme modelo do ANEXO II; 
m)  Proposta de Preços, conforme o modelo do ANEXO I 

 
10.5  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. 

10.5.1 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. 

10.6  Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por 
processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, devem ser enviados por 
e-mail e também com postagem nos devidos campos dentro do portal de compras públicas, 
para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos 
obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX), tampouco documentos ilegíveis. 

10.6.1 Os documentos cuja autenticidade possa ser atestada através da internet, mediante livre e 
gratuito acesso, não precisarão ser autenticados. 

10.7  Em hipótese alguma serão aceitos documentos com prazo de validade vencido. 
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10.7.1 Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por 30 
(trinta) dias após a sua expedição. 

11.6  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
11.6.1  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  
11.6.2  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as  características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.6.3  Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 
de qualidade e  desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 
acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente 
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 
(dois) dias úteis contados da solicitação. 

11.6.3.1 As avaliações das amostras serão realizadas por equipe técnica formada pelos municípios 
participantes. 

11.6.3.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
11.6.3.3 Os critérios de avaliação restringem-se a verificação de sua conformidade com relação à 

capacidade  técnica especificada em lei, e se for caso de material que seja Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) de fabricação nacional ou importada, aquele produto ou 
dispositivo que vise à proteção da saúde e integridade física da pessoa, deve constar o 
respectivo Código de Aprovação (CA), segundo Norma Regulamentadora nº 6 em seu item 
6.9.3 (NR 6) do Ministério do Trabalho e Emprego, portanto devidamente registrados nos 
órgãos competentes.  

11.6.3.4 As amostras, quando solicitadas, deverão ser identificadas com o nome do licitante, 
número e item do pregão e bula com especificações, constando ainda data de fabricação, 
lote, prazo de validade, CA e especificações constantes neste Edital. 

11.6.3.5 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa  
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 
neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

11.6.3.6 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Edital.  

11.6.3.7 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 
não gerando direito a ressarcimento. 

11.6.3.8 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 
recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, após o qual poderão ser descartadas 
pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
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11.6.3.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

11.7  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.8  Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a sua continuidade. 

 
 

11 DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
11.1 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.  
 

12 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
12.1  A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, 

JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas as exigências deste Edital. 
 
13 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
13.1  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 02 (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. 

13.1.1 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. 

13.2  Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação 
interposta. 
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13.3 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. 

 
14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
14.1  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 01 de fevereiro 
de 2022 à 31 de janeiro de 2023 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. 

14.1.1 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. 

14.2  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. 

14.3  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. 

14.4  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. 

14.5  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. 

 
15 DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
15.1  Os preços não serão reajustados durante a validade das Atas de Registro de Preços. 
 
16 DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  
16.1  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 

16.2 . O licitante recorrente deverá fazer, via sistema, o registro da síntese das suas razões, devendo 
juntar Memoriais com as razões detalhadas, no prazo de 03 (três) dias, na sede do 
CISNORDESTE/SC. Os licitantes interessados ficam, desde logo, intimados para apresentar 
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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. 

16.2.1 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. 

16.2.2 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. 

16.2.3 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. 

16.2.3.1 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. 

16.2.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16.3  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. 

16.4  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. 

16.4.1 O(s) recurso(s) não conhecido(s) não serão submetidos à apreciação pelo Presidente do 
CISNORDESTE/SC. 

16.5  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). 

16.6  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. 

16.7  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. 

16.7.1 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 
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como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos. 

c) Por atraso superior a 05 (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 

16.8  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. 

16.8.1 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. 

16.8.2  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. 

16.8.3 O fornecedor ao qual já houver sido cominada a penalidade descrita no item 17.6.1 alínea d  
por 03 (três) vezes, poderá ser obstado de participar no próximo pregão para registro de 
preços do mesmo objeto a ser realizado pelo Órgão Gerenciador.  

16.9  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. 

16.10 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 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
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informado pelo licitante em seu cadastro, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, 
enviado ao endereço da sede da pessoa jurídica. 

16.11 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. 

16.12  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.   

16.13  No caso do item 17.11, sendo o fato punível, também, com penalidades não pecuniárias, nada 
obsta sua aplicação. 

16.14  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 
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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. 
 

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. 
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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, 
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 50% (cinquênta 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 dobro 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. 
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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. 

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 06/2021. 
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; 
i) ANEXO IX - ESTIMATIVA DE CONSUMO POR PARTICIPANTE; 

 
 
Joinville (SC), 13 de fevereiro de 2022.  
 
 
 
 
Clézio José Fortunato 
Presidente do CISNORDESTE/SC 
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ANEXO I 
 

Edital nº 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 001/2022 – 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 02 (duas) 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. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

20 

 

16.15 De acordo com item 1.2 do Edital 01 de fevereiro de 2022 à 31 de janeiro de 2023. 
 
 
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 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 
 

 
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 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 
 

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 001/2022-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: 
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ANEXO IV 

Edital nº 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 

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 

Fundo Municipal de Saúde de Araquari 
Rua Coronel Almeida, nº 60, Centro 

Araquari/SC 08.345.495/0001-00 

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 Saúde de Corupá 
Av. Getúlio Vargas, nº 443,  Centro 

CEP 89.278-000   Corupá/SC   11.269.752/0001-79 

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 

 
Município de Schroeder 

 
Rua Paulo Jahn, nº 147 – Sala 26 

Centro   83.102.491/0001-09 

Fundo Municipal de São João do Itaperiu 
 

Rua José Romão de Souza, 470 
Centro CEP 88395-000 10.422.587/0001-80 

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 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 

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 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°......./2022 
 
 

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, Clézio José Fortunato, 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 Resoluções do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –CISNORDESTE/SC 03 e 04/2021 e no Edital nº 1/2022 de 
Pregão Eletrônico nº 01/2022-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 01 de fevereiro de 2022 à 31 de janeiro de 2023. 

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. 
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. 
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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 01/2022-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. 

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. 

http://www.licitweb.com.br/acesso/cisnordeste/
http://www.licitweb.com.br/acesso/cisnordeste/
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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 nº 7 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – 
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: 
a) advertência; 
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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 05 (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. 
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 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
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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. 

 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR  



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

30 

 

 
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 2022 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° 021/2022-

CISNORDESTE/SC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-CISNORDESTE/SC, REGISTRO DE PREÇOS 
N° 001/2022-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 
 
12.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de 01 de fevereiro 

de 2022 à 31 de janeiro de 2023. 
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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 8 do Pregão Eletrônico nº 01/2022– 
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.  
 
Joinville (SC), ... de ............. de 2022. 
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CISNORDESTE/SC              Fornecedor Registrado.     
 
 
 
ÓRGÃO PARTICIPANTE      Assessoria Jurídica: 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
1ª – ___________________________                                       2ª – _________________________ 
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ANEXO VII 
 

Edital nº 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 

MODELO DE PROPOSTA ELETRÔNICA 
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ANEXO VIII 
 
 

Edital nº 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 

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 
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ANEXO IX 
 
 

Edital nº 001/2022 – CISNORDESTE/SC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CISNORDESTE/SC 
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - CISNORDESTE/SC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 
 
 
 

ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 
Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo para cada Órgão 
Participante será o seguinte:  

 

Lista Geral de Itens 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

1 122.401 
Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem em caixa 

de 400 unidades. 
unidade 

2 9.525 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

3 2.980 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

4 15.374 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. 

Embalagem em caixa de 50 unidades 
unidade 

5 1.012 Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. unidade 

6 440 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2022. unidade 

7 238.450 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada 

em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 14.722 

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 15.550 

Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de 

medicamento no M.S. - 800 ml, refil para dispensador bag-in-box 

800ml, contendo álcool etílico hidratado à base de gel 70 (p/p) com 

emoliente glicerina, odor característico, isento de perfume, 

hipoalergênico e atóxico, que promova a antissepsia das mãos, sem 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

deixar resíduos aderentes. acondicionado em embalagem individual, 

constando externamente dados de identificação, procedência, número 

de lote, data de fabricação, prazo de validade e número da notificação 

simplificada de medicamento no M.S. deve atender ao disposto no 

anexo I da RDC nº 199, 30/10/2006 e RDC nº 42, de 25/10/2010. 

10 17.555 

Álcool em gel, hidratado álcool gel com bico dosador - álcool etílico 

hidratado 70 % à base de gel, com odor característico, hipoalergênico 

e atóxico, que promova a antissepsia das mãos. acondicionado em 

embalagem individual com 500 ml, com bico dosador, que não 

necessite de dispenser. constando externamente dados de 

identificação, procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade 

e número da notificação simplificada de medicamento no M.S. deve 

atender o disposto no anexo I da RDC n° 199, de 30/10/2006 e RDC 

n° 42, de 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do 

produto. Embalagem em frasco de 500 ml. 

Frasco 

11 103.960 

Álcool etílico hidratado 70º inpm, incolor, com cheiro característico. 

acondicionado em frasco plástico de 1.000 ml. embalagem contendo 

dados de identificação, procedência, lote e validade. apresentar 

registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 

Frasco 

12 710 

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 

13 308 

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 

14 332 

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 1.665 

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 

16 280 

Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base 

antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões Alp. 

11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

unidade 

17 2.254 

Apontador com deposito 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. 

Caixa com 50 unidades 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

18 3.005 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem deposito) 

com lâmina de aço temperado de alta resistência. Caixa com 50 

unidades 

unidade 

19 90 

Apresentador multimídia - CATMAT 196730 - Caneta tipo 

apresentador de slides: Caneta apresentador de slides a Laser 

Wireless. 

unidade 

20 210 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em arame com 

pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 400 x 140 x 

280 mm. 

unidade 

21 4.065 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 825 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

23 1.160 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 

equivalente 
unidade 

24 7.720 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; 

Água 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 7.420 

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 

26 490 Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave FH190 unidade 

27 800 

Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de qualidade, 

atóxica, parte vermelha para apagar escritas em grafites lápis e 

lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar escritas a caneta e lápis 

de cor. 

unidade 

28 800 
Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com 

borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm 
unidade 

29 3.370 

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 

30 620 Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 unidades unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

31 1.590 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. Dimensão 140 x 

200mm. 
unidade 

32 1.474 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 1.017 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

34 4.270 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 15.575 

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 33.224 
Caixa arquivo morto papelão, tamanho 250X130X350MM, pode 

variar 2 cm para mais ou para menos. 
unidade 

37 6.550 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode 

variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 
unidade 

38 3.600 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode 

variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 
unidade 

39 231 

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 

40 220 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 3.5mm 

5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume Potência de saída: 

5W (RMS) Resposta de frequência: 100-20KHz 5V DC: Alimentado 

pela USB Impedância: 4Ohms Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 

Plug: P2 3,5 mm Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-

falantes 2 polegadas 

par 

41 531 

Caixa Organizadora Grande em polipropileno, acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 

1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

unidade 

42 581 

Caixa Organizadora Média em polipropileno, acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 

1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

43 541 

Caixa Organizadora Pequena em polipropileno, acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 

1,00mm. Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

44 770 

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. Pacotes com 25 unidades. 

Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

45 490 

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 

46 160 

Câmera videoconferência. Webcam FULL HD: - microfone estéreo 

incorporado com captura de áudio em diferentes angulos e com 

redução automática de ruído; resolução de vídeo full hd **** ( até 

**** x **** pixels) a 30fps; - compactação de vídeo h. 264; - foco 

automático; - correção automática de pouca luz; - campo de visão de 

até no mínimo 78 graus; - controle de zoom, inclinação, panoramica e 

detecção de rosto e movimento por software; luz indicativa de 

captura; - clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores 

de laptop ou lc d; - compatível 

com windows 10, windows 8, windows 7, macos **** ou posterior; - 

comprimento do cabo de no mínimo 1, 5 m conectividade por usb 2. 

0. garantia mínima de 12 meses. 

unidade 

47 41.460 

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 

48 65.190 

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 

49 310 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo 

plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 
embalagem 

50 1.490 

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 

51 8.150 

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 

52 1.765 

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 

53 2.925 Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta à base de álcool. unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

54 3.425 

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 75 

Cartão de memória ? micro SD com capacidade de 64GB, com 

adaptador (memória em cartão, capacidade memória 64gb, tipo cartão 

micro SD, características adicionais com adaptador). 

unidade 

56 80 

CD-R Gravável 1X-52X 80min/700mb.Midia óptica gravável 

utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para 

computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos de dados. 

Especificações técnicas: Matéria-prima Policarbonato. Tubo contendo 

100 un. 

tubo 

57 1.870 

CD-R gravável com 700MB de capacidade de armazenamento, 

gravação mínima de 80 minutos com velocidade mínima de gravação 

de 48X COMP., armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

58 1.370 

CD RW regravável. Com 650 MB de capacidade de armazenamento, 

gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação 

de 4 x compatível, armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

59 380 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

60 666 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

61 917 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

62 626 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

63 581 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

64 750 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

65 361 
Clipes tamanho no 7/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

66 787 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame 

galvanizado. 
caixa 

67 2.647 

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 

68 3.610 

Cola Bastão 10 gramas, não resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa 

com 10 unidades. 

unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

69 456 Cola branca, frasco de 1kg unidade 

70 950 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de Água, pva e 

acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 

gramas. 

unidade 

71 310 
Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água em 

poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. 
unidade 

72 110.780 
Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. 
embalagem 

73 17.612 

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 

74 27.112 
Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado 

em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades 
embalagem 

75 2.030 
Corretivo liquido 18 ml a base de Água, aquoso, não toxico, composto 

de dispersantes e dióxido de titânio. 
unidade 

76 7.012 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 

litros 
unidade 

77 7.112 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) 

litros 
unidade 

78 10.265 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma 

Talco ou similar. 
unidade 

79 19.852 

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 

80 84 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa 

e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha 

ROLOMATIC. 

unidade 

81 3.870 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de A4 com 

fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 22cm larg X 32,5cm 

alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm profundidade. 

unidade 

82 206 DVD - R gravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica unidade 

83 170 DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica unidade 

84 7.590 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 110 

unidades 
pacote 

85 19.900 
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 
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86 9.510 Envelope material offset, gramatura 75g/m2, caixa 50 unidade unidade 

87 24.800 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 

16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 33.850 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 

20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 56.450 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 

26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 28.750 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 

37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

91 18.650 

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 

92 18.850 

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 

93 30.422 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio ou 

armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades. 

unidade 

94 10.710 Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 unidades unidade 

95 18.730 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. Descrição: 

Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de 

documentos em geral. Pacote com 100 unidades 

unidade 

96 120 Espeto para papel unidade 

97 33.420 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral 

abrasivo unidos por resina a prova dágua usada para limpeza em 

geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-

la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 1.850 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir 

clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 

5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. Sistema de segurança de 

quebra de lamina. Produzido em plástico super resistente, para 

trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 310 Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 etiquetas caixa 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

43 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

100 2.240 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de 

barras em filme polipropileno branco fosco para bolsa de sangue. 

Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (28 

metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

101 2.240 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de 

barras em filme polipropileno, branco fosco, para paciente/transfusão. 

Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (27 

metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

102 1.060 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de 

barras em filme polipropileno, branco fosco, para tubos de exames. 

Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . Rolo com 1500 etiquetas (27 

metros). Cor: branco fosco 

rolo 

103 830 

Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor branca, para 

uso em impressora a jato de tinta, laser e copiadoras, acondicionada 

em caixas com 100 folhas e 1400 etiquetas. 

caixa 

104 1.610 

Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - 

et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, largura 62 mm, 

sem picote, material térmico, uma carreira. 

unidade 

105 4.620 

Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a base de 

borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 coluna, para uso 

em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. 

rolo 

106 5.600 

Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por transferência 

térmica, cor branca, feita em papel couche brilhante, dimensões 

de larg 101MM X altura 25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 

3 mm. Rolo com 1.500 unidades. 

rolo 

107 1.800 

Etiqueta com impressão por termo transferência, utilizado Ribbon. 

Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , compatível com a impressora 

marca Argox modelo 0s - 214 plus, cor branca, rolo de 35 metros. 

Com duas colunas sendo espaçamento mínimo entre as colunas e 

linhas de 2mm. Fabricada em papel couche duplo uso 

ou couche duplo liner, adesivo acrilico 20g, duplo liner glassine. 

Resistente a temperatura até 134 graus, esterilização em autoclave a 

vapor. 

rolo 

108 246 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários Médicos 

Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 122 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros unidade 

110 157 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 3.912 

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 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

44 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

112 230 
Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, Cores 

diversas. 
unidade 

113 10.730 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

114 2.330 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 3.790 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a 

base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

116 2.905 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em Polipropileno. 

Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 8.110 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em Polipropileno. 

Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 3.200 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 12mmx10m em 

Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 3.190 
Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em filme 

de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. 
unidade 

120 2.990 

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 

121 13.250 
Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, 

coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. 
unidade 

122 5.810 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

123 211 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 

resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 CM podendo variar 

de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

124 1.814 

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 

125 1.776 

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 

126 971 

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 distancia, grampeamento de ate 200 

folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

127 920 

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 ate 210 folhas. 

caixa 
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128 8.430 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 

galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 5.410 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) Pacote com 

50 unidades. 
pacote 

130 1.053 

Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para 

armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2).Cores 

diversas. Pacote com 50 unidades. 

unidade 

131 11.750 

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 

132 143 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de ruído e com  base 

discadora ; Tiara ajustável; Haste do microfone ajustável; Conector 

RJ9. 

unidade 

133 44.400 
Hipoclorito 1% desinfetante hospitalar para superfície fixa -Frasco 

com 5 litros - registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 
galão 

134 1.020 
Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 

identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. 
unidade 

135 1.240 
Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM 

de comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. 
pacote 

136 14.820 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de 

madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 7.355 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 100% 

reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo de 

colagem do grafite na madeira, proporcionando maior resistência a 

quebra, ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 1.912 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros unidade 

139 1.596 

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 

140 1.052 

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 

141 1.540 

Livro ata com 50 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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142 1.730 

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 

143 735 Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) unidade 

144 2.400 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 

145 2.700 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

146 460 Lustra moveis- frasco com 500 ml unidade 

147 13.352 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 

cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 

2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e 

resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. 

unidade 

148 722 
Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, 

medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. 
pacote 

149 1.500 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 

96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 1.489 

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 (apróx.) Cor: Preto 

unidade 

151 4.410 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 

152 3.190 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 PT com 

4 unidades 
unidade 

153 4.273 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem 

com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 821 
Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, 

dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm 
unidade 

155 7.060 

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 devera conter etiqueta de fabrica 

indicando a composição do tecido e a metragem. 

unidade 

156 5.410 

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 

157 1.603 

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 

158 80.830 
Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, 

alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 
embalagem 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

47 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

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, embalagem com 04 rolos. 

159 1.492 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

160 1.287 

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 

161 64.000 

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 

162 145.630 

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 

163 544 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores diversas. caixa/50 

folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, 

cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. 

caixa 

164 2.125 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

165 1.140 
Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 Envelopes plasticos de 

0,06mm Cores diversas 
unidade 

166 2.185 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes plásticos 

com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , fixados em 04 

colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 230 mm 

unidade 

167 3.530 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 

0,15mm 
unidade 

168 1.400 
Pasta em Papel Cartão Plastificado. Cores diversas. Descrição: com 

meia Aba interna, Formato: 340x235mm. 
unidade 

169 3.770 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. 

Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 1.910 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm Composição: 

Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 1.830 

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 aproximado: 235 x 350 

mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

172 1.580 

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 aproximado: 245 x 335 x 

17mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

173 4.520 

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 aproximado: 245 x 335 x 

50mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

174 2.770 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 

35 mm, diversas cores 
unidade 

175 1.500 

Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta 

qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui forração 

interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na parte inferior da 

pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha etiqueta personalizada 

Dimensões 350 x 290 x 70mm, Espessura 2,4 Cores diversas 

unidade 

176 502 

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 

177 382 

Pasta Sanfonada A4,com 31 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 350 x 250 x70 mm. Cores diversas 

unidade 

178 1.060 

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 

179 1.035 

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 

180 20.064 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 

280g/m2.Embalagem com 6 unidades. Acompanha etiqueta (offset 

120 g/m2), visor (PVC), grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 

405x15mm. 

unidade 

181 3.812 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 330 

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 ate 480 Mb por 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 

requer drive de instalação ou alimentação externa. 

183 280 

Pen Drive 4 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, 

musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 

armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por 

segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 

requer drive de instalação ou alimentação externa. 

unidade 

184 305 

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 ate 480 Mb por 

segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não 

requer drive de instalação ou alimentação externa. 

unidade 

185 203 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido 

com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração ate 60 Folhas 

de gramatura 75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 542 

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 paraauxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 

7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

187 470 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em 

plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de 

perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de 

gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 30.400 
Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e 

prologada. Cartela com 2 unidades. 
unidade 

189 4.840 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 6.094 Pilha alcalina C (media) unidade 

191 2.530 Pilha alcalina D (grande) unidade 

192 13.970 
Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e 

prolongada. Cartela com 2 unidades 
unidade 

193 3.910 

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 a base de álcool e outros 

componentes, recarregável. 

unidade 

194 190 Porta clips com imã unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

195 1.535 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa 

com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e 

parafusos. 

unidade 

196 970 

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 

197 432 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. Espessura de 

parede de 3mm garante alta resistência e durabilidade. Perfeita 

estabilidade sobre a mesa. Acabamento perfeito. Design moderno 

Dimensões 240 x 70 x 80 mm. Cores diversas 

unidade 

198 810 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm unidade 

199 2.272 

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 

200 710 Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 unidades unidade 

201 206 

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 95 

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 

203 2.036 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

204 240 

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. Pacote com 10 unidades 

unidade 

205 3.250 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de realizar 

suas tarefas de medidas. Produzida com material poliestireno super 

resistente a queda, Cores diversas 

unidade 

206 2.080 Ribbon em cera, 110 mm x 74 m unidade 

207 1.480 Ribbon em cera 110mm x 91m unidade 

208 1.802 Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m unidade 

209 11.825 

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 
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Quantidade Descrição Unidade 

210 52 

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 

211 4.404 

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 

212 21.810 

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 devera conter etiqueta de fabrica com a composição do tecido e 

metragem. 

unidade 

213 9.300 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 17.630 

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 

215 9.760 

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 

216 10.970 

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 

pacote 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 

quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

217 386.300 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens 

diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 

parte lateral, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho 

e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

218 134.800 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens 

diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 

parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho 

e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

219 147.300 

Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para embalagens 

diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho 

e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

220 77.300 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, 

inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, 

mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

221 77.300 

Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para embalagens, 

inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, 

mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

222 117.300 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens 

diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 

parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho 

e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

223 31.300 

Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para embalagens 

diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 

parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho 

e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

224 107.300 

Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para embalagens 

diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na 

parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho 

e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

225 84.300 
Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com 
unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

abertura na parte superior, mínimo 010 micra, variação aceitável de 

tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 

500 pecas constando dados de identificação e fabricação 

226 63.300 

Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, para 

embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, com abertura 

na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com 

no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

227 472 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 9mm. 

Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais 

ou para menos 

unidade 

228 292 

Tapete sanitizante preto ou cinza, tamanho 100cm x 70cm + borda de 

5cm, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante 

que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, 

antiderrapante e antichama. 

unidade 

229 272 

Tapete sanitizante preto ou cinza, tamanho 58cm x 38cm + borda de 

5cm, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante 

que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, 

antiderrapante e antichama. 

unidade 

230 1.691 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível 

com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 2.210 
Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, 

anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. 
unidade 

232 912 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 737 
Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de Água, glicerina, 

corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto 
unidade 

234 1.497 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, 

umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem 

com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 2.539 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, 

cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

236 407 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 

60mm - caixa com 50 unidades 
caixa 
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Itens por participante 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA 

CATARINA-CISNORDESTE/SC 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

1 1 
Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem 

em caixa de 400 unidades. 
unidade 

3 5 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

4 4 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de 

sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 
unidade 

5 2 
Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem 

aspartame. 
unidade 

7 300 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, 

embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 12 

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 5 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À 

BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO 

DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA 

NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO 

NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I 

DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 

25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do 

produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Frasco 
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Quantidade Descrição Unidade 

11 10 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, 

COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO 

EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

13 1 

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 

15 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 

19 4 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA - CATMAT 196730 - 

Caneta tipo apresentador de slides: Caneta apresentador de 

slides a Laser Wireless. 

unidade 

21 5 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 1 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

24 20 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada; Água 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 20 

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 

28 10 

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 

32 4 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 7 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

35 150 

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 

36 800 
Caixa arquivo morto papelão, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. 
unidade 

38 600 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 
unidade 

40 10 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 100-

20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 4Ohms 

Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 3,5 mm 

Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-falantes 2 

polegadas 

par 

41 2 

Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores 

diversas 

unidade 

42 2 

Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. 

Cores diversas 

unidade 

43 2 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 

2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 

330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

46 5 

CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM FULL HD: 

- MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO COM 

CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES NGULOS E 

COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE RUÍDO; 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD **** ( ATÉ **** X 

**** PIXELS) A 30FPS; - COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H. 

264; - FOCO AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO AU 

TOMÁTICA DE POUCA LUZ; - CAMPO DE VISÃO DE 

ATÉ NO MÍNIMO 78 GRAUS; - CONTROLE DE ZOOM, 

INCLINAÇÃO, PANOR MICA E DETECÇÃO DE ROST O 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

E MOVIMENTO POR SOFTWARE; LUZ INDICATIVA 

DE CAPTURA; - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA 

TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP 

OU LC D; - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, 

WINDOWS 8, WINDOWS 7, MACOS **** OU 

POSTERIOR; - COMPRIMENTO DO CABO DE NO 

MÍNIMO 1, 5 M CONECTIVIDADE POR USB 2. 0. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

47 40 

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 a base de 

corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera 

de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento 

da tinta, cores diversas 

unidade 

48 40 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 

1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, 

parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho 

mínimo 14 cm (comprimento), tinta a 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 

51 30 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

60 1 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

61 2 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 1 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

63 1 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

65 1 
Clipes tamanho no 7/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 2 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 7 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça 

e outros .Bisnaga de 75 grs. 

68 20 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

69 1 Cola branca, frasco de 1kg unidade 

70 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 

72 30 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades. 

embalagem 

73 12 

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 

74 12 

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades 

embalagem 

76 12 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

77 12 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 

(cinco) litros 
unidade 

78 5 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml 

aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 2 

Detergente Liquido, 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 

84 5 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

85 300 

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 

87 100 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

88 50 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 50 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 50 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

91 50 

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 

92 50 

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 

93 200 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio 

ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades. 

unidade 

94 200 
Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 

unidades 
unidade 

95 100 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. 

Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 

armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades 

unidade 

97 20 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e 

mineral abrasivo unidos por resina a prova dágua usada para 

limpeza em geral, com a principal característica de limpar a 

superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 5 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. 

Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar 

estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. 

Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em 

plástico super resistente, para trabalhos pesados com 

empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 5 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

109 5 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros unidade 

110 5 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 5 

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 

113 30 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

116 5 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 5 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

120 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 

122 10 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

123 10 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 

resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 CM 

podendo variar de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

124 4 

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 

125 1 

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 

126 1 

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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 

75 gr/m2 

unidade 

127 10 

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 ate 210 folhas. 

caixa 

128 10 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 

galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 2 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) 

Pacote com 50 unidades. 
pacote 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

131 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 

132 10 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de ruído e 

com  base discadora ; Tiara ajustável; Haste do microfone 

ajustável; Conector RJ9. 

unidade 

134 100 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 

identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

136 10 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição 

de madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 5 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 

100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo 

de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior 

resistência a quebra, ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 2 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros unidade 

140 2 

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 

143 5 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou 

metal) 
unidade 

146 10 Lustra moveis- frasco com 500 ml unidade 

147 12 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura 

mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, 

pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa 

com 12 unidades. 

unidade 

148 2 

Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, 

transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote 

com 240 unidades. 

pacote 

149 10 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 4 

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 (apróx.) Cor: Preto 

unidade 

151 10 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

152 20 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 

PT com 4 unidades 
unidade 

153 8 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 1 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 

cm 

unidade 

155 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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

156 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 

157 3 

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 

158 80 

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, embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

161 400 

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 

162 30 

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 

166 5 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes 

plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , 

fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 

230 mm 

unidade 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

167 10 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

171 10 

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 

aproximado: 235 x 350 mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

172 10 

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 

aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

173 10 

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 

aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

174 10 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

177 1 

Pasta Sanfonada A4,com 31 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 

350 x 250 x70 mm. Cores diversas 

unidade 

179 125 

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 

180 54 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 

plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

181 12 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 5 

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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

185 3 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro 

fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos 

Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

186 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 paraauxiliar o encaixe e a 

perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

194 5 Porta clips com imã unidade 

197 2 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento 

perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. 

Cores diversas 

unidade 

199 2 

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 

201 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 

203 6 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

205 5 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de 

realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material 

poliestireno super resistente a queda, Cores diversas 

unidade 

208 2 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 

m 
unidade 

210 1 

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 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

211 4 

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 

212 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 devera conter etiqueta de fabrica com a 

composição do tecido e metragem. 

unidade 

214 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 

215 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 

216 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 

227 2 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 

9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 

2 cm para mais ou para menos 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

230 6 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, 

compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 5 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

233 2 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de Água, 

glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor 

preto 

unidade 

234 7 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência 

aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 5 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

236 2 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 

80mm x 60mm - caixa com 50 unidades 
caixa 

  

Município de Araquari 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

1 2.000 
Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem 

em caixa de 400 unidades. 
unidade 

2 100 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

3 25 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

4 200 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de 

sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 
unidade 

6 100 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2022. unidade 

7 2.400 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, 

embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 300 

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 1.000 

Álcool em gel, hidratado álcool gel com bico dosador - álcool 

etílico hidratado 70 % à base de gel, com odor característico, 

hipoalergênico e atóxico, que promova a antissepsia das 

mãos. acondicionado em embalagem individual com 500 ml, 

com bico dosador, que não necessite de dispenser. constando 

Frasco 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

externamente dados de identificação, procedência, lote, data 

de fabricação, prazo de validade e número da notificação 

simplificada de medicamento no M.S. deve atender o 

disposto no anexo i da RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC 

N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com 

identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

11 2.000 

Álcool etílico hidratado 70º inpm, incolor, com cheiro 

característico. acondicionado em frasco plástico de 1.000 ml. 

embalagem contendo dados de identificação, procedência, 

lote e validade. apresentar registro no MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

12 240 

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 30 

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 20 

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 

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 

17 500 

Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço 

temperado especial fio de corte de alta resistência, com um 

orifício, tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo 

ou retangular. Caixa com 50 unidades 

unidade 

18 1.000 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem 

deposito) com lamina de aço temperado de alta resistência. 

Caixa com 50 unidades 

unidade 

19 10 

Apresentador multimídia - CATMAT 196730 - Caneta tipo 

apresentador de slides: Caneta apresentador de slides a Laser 

Wireless. 

unidade 

20 50 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em arame 

com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 

400 x 140 x 280 mm. 

unidade 

21 50 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

22 20 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

23 400 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 

equivalente 
unidade 

27 400 

Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de 

qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em 

grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar 

escritas a caneta e lápis de cor. 

unidade 

28 200 

Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, 

produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - 

tamanho 42x21x10mm 

unidade 

30 200 
Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 

unidades 
unidade 

31 400 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

32 200 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 100 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

34 100 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 200 

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 

36 200 
Caixa arquivo morto papelão, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. 
unidade 

37 300 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 
unidade 

38 200 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 
unidade 

39 30 

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 

40 20 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 100-

20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 4Ohms 

Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 3,5 mm 

par 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-falantes 2 

polegadas 

41 50 

Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores 

diversas 

unidade 

42 50 

Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. 

Cores diversas 

unidade 

43 50 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 

2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 

330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

44 100 

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. 

Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

unidade 

45 50 

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 

46 20 

Câmera videoconferência. Webcam full hd: - microfone 

estéreo incorporado com captura de áudio em 

diferentes angulos e com redução automática de ruído; 

resolução de vídeo full hd **** ( até **** x **** pixels) a 

30fps; - compactação de vídeo h. 264; - foco automático; - 

correção automática de pouca luz; - campo de visão de até no 

mínimo 78 graus; - controle de zoom, 

inclinação, panoramica e detecção de rosto e movimento por 

software; luz indicativa de captura; - clipe universal pronto 

para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou lc d; - 

compatível 

com windows 10, windows 8, windows 7, macos **** ou 

posterior; - comprimento do cabo de no mínimo 1, 5 m 

conectividade por usb 2. 0. Garantia mínima de 12 meses. 

unidade 

47 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 a base de 

corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera 

de tungstenio, com orifício no tubo para evitar o 

ressecamento da tinta, cores diversas 

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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

70 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

48 3.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 

1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, 

parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho 

mínimo 14 cm (comprimento), tinta a 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 

49 20 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. 

Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 
embalagem 

50 10 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de 

álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

unidade 

51 700 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

52 10 

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 

53 10 
Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de 

álcool. 
unidade 

54 10 

Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a 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 5 

Cartão de memória ? micro sd com capacidade de 64GB, com 

adaptador (memória em cartão, capacidade memória 64gb, 

tipo cartão micro sd, características adicionais com 

adaptador). 

unidade 

59 20 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

60 20 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

61 20 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 100 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

63 20 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 20 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

65 20 
Clipes tamanho no 7/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 100 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 30 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, 

cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça 

e outros .Bisnaga de 75 grs. 

unidade 

68 250 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

69 40 Cola branca, frasco de 1kg unidade 

70 300 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de 

Água, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com 

bico dosador, tubo 90 gramas. 

unidade 

71 50 

Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água em 

poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 

copos. 

unidade 

72 12.000 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades. 

embalagem 

73 500 

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 

74 1.000 

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades 

embalagem 

75 60 
Corretivo liquido 18 ml a base de Água, aquoso, não toxico, 

composto de dispersantes e dióxido de titânio. 
unidade 

76 100 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

77 200 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 

(cinco) litros 
unidade 

78 150 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml 

aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 100 

Detergente Liquido, 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 

80 10 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, 

com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível 

com senha ROLOMATIC. 

unidade 

81 50 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de 

A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 

22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm 

profundidade. 

unidade 

84 50 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

85 1.500 

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 

86 1.500 
Envelope material offset, gramatura 75g/m2, caixa 50 

unidade 
unidade 

87 800 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 1.200 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 1.200 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 1.200 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

91 2.000 

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 

92 2.000 

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 

unidade 
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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. 

93 1.200 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio 

ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades. 

unidade 

94 1.200 
Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 

unidades 
unidade 

95 1.200 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. 

Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 

armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades 

unidade 

96 30 Espeto para papel unidade 

97 1.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e 

mineral abrasivo unidos por resina a prova dágua usada para 

limpeza em geral, com a principal característica de limpar a 

superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 300 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. 

Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar 

estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. 

Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em 

plástico super resistente, para trabalhos pesados com 

empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 10 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

103 10 

Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor 

branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e 

copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 1400 

etiquetas. 

caixa 

108 20 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários 

Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 20 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros unidade 

110 50 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 100 

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 

112 20 
Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, 

Cores diversas. 
unidade 
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113 100 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

114 100 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 600 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

116 400 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 300 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 300 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 12mmx10m 

em Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 300 

Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado 

em filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina 

sintética. 

unidade 

120 300 

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 

121 300 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina 

sintética. 

unidade 

122 300 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

123 50 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 

resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 CM 

podendo variar de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

124 50 

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 

125 30 

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 

126 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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 

75 gr/m2 

unidade 
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127 30 

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 ate 210 folhas. 

caixa 

128 300 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 

galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 5 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) 

Pacote com 50 unidades. 
pacote 

130 250 

Grampo trilho plástico injetado em polietileno com 

capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. 

Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. 

unidade 

131 200 

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 

133 250 

Hipoclorito 1% desinfetante hospitalar para superfície fixa -

Frasco com 5 litros - registro no MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/ANVISA 

galão 

134 100 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 

identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

135 10 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 

150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 4.000 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição 

de madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 1.000 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 

100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo 

de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior 

resistência a quebra, ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 500 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros unidade 

139 100 

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 

140 100 

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 
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141 100 

Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura 

mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem 

margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

unidade 

142 300 

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 

143 100 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou 

metal) 
unidade 

144 50 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 

145 100 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

146 100 Lustra moveis- frasco com 500 ml unidade 

147 300 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura 

mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, 

pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa 

com 12 unidades. 

unidade 

148 50 

Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, 

transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote 

com 240 unidades. 

pacote 

149 100 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 100 

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 (apróx.) Cor: Preto 

unidade 

151 500 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 

152 300 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 

PT com 4 unidades 
unidade 

153 300 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 50 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 

cm 

unidade 

155 400 

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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 
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156 500 

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 

157 30 

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 

158 4.800 

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, embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

159 15 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

160 25 

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 

161 2.000 

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 

162 5.000 

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 

163 50 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores diversas. 

caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, 

cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. 

caixa 

164 100 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

165 100 
Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 

Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas 
unidade 

166 50 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes 

plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , 

fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 

230 mm 

unidade 
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167 500 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

168 300 
Pasta em Papel Cartão Plastificado. Cores diversas. 

Descrição: com meia Aba interna, Formato: 340x235mm. 
unidade 

169 300 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 300 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 500 

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 

aproximado: 235 x 350 mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

172 300 

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 

aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

173 300 

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 

aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

174 300 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

175 100 

Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta 

qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui 

forração interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na 

parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha 

etiqueta personalizada Dimensões 350 x 290 x 70mm, 

Espessura 2,4 Cores diversas 

unidade 

176 100 

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 

177 100 

Pasta Sanfonada A4,com 31 Divisórias laminada em 

polipropileno. Tamanho A4. Possui visores em polipropileno 

transparente e acompanha etiquetas para identificação das 

divisórias. Fechamento com elástico (terminação em plástico 

unidade 
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segundo normas do INMETRO) e botão que permite 

flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. Dimensões 

350 x 250 x70 mm. Cores diversas 

178 300 

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 

179 300 

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 

180 500 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 

plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

181 500 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

183 20 

Pen Drive 4 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de 

dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 

armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

184 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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

185 10 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro 

fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos 

Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 50 

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 

unidade 
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75GR/M2. Régua medidora paraauxiliar o encaixe e a 

perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

187 50 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com 

escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração 

mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 500 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

190 300 Pilha alcalina C (media) unidade 

192 800 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 1.000 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

194 50 Porta clips com imã unidade 

195 100 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico 

com tampa com cerdas para prender o copo. Deve 

acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

196 50 

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 

197 100 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento 

perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. 

Cores diversas 

unidade 

198 250 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm unidade 

199 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 

201 30 

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 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

81 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

202 15 

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 

203 1.000 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

204 50 

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. 

Pacote com 10 unidades 

unidade 

205 500 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de 

realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material 

poliestireno super resistente a queda, Cores diversas 

unidade 

208 100 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 

m 
unidade 

209 10 

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 

211 300 

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 

212 500 

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 devera conter etiqueta de fabrica com a 

composição do tecido e metragem. 

unidade 

213 2.000 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 250 

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 

215 250 
Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; 

cor preta; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); 
pacote 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

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. 

216 250 

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 

227 100 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 

9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 

2 cm para mais ou para menos 

unidade 

228 50 

Tapete sanitizante preto ou cinza, tamanho 100cm x 70cm + 

borda de 5cm, produzido em vinil (PVC), não 

manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de 

líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. 

unidade 

229 50 

Tapete sanitizante preto ou cinza, tamanho 58cm x 38cm + 

borda de 5cm, produzido em vinil (PVC), não 

manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de 

líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. 

unidade 

230 100 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, 

compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 300 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 50 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 20 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de Água, 

glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor 

preto 

unidade 

234 200 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência 

aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

235 250 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

236 10 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 

80mm x 60mm - caixa com 50 unidades 
caixa 

  

Município de Barra Velha 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

1 200 
Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem 

em caixa de 400 unidades. 
unidade 

2 200 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

3 200 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

4 50 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de 

sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 
unidade 

5 50 
Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem 

aspartame. 
unidade 

6 100 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2022. unidade 

7 5.000 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, 

embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 300 

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 3.000 

Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de 

medicamento no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador 

BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 

HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM 

EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, 

ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E 

ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS 

MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, 

DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E 

NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE 

MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E 

RDC Nº 42, DE 25/10/2010. 

10 3.000 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À 

BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO 

DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA 

NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO 

NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I 

DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 

25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do 

produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Frasco 

11 2.400 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, 

COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO 

EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

12 30 

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 12 

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 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 

15 30 

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 20 
Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. 

Base antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Dimensões AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para 

mais ou para menos 

17 100 

Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço 

temperado especial fio de corte de alta resistência, com um 

orifício, tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo 

ou retangular. Caixa com 50 unidades 

unidade 

18 100 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem 

deposito) com lamina de aço temperado de alta resistência. 

Caixa com 50 unidades 

unidade 

19 50 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA - CATMAT 196730 - 

Caneta tipo apresentador de slides: Caneta apresentador de 

slides a Laser Wireless. 

unidade 

20 100 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em arame 

com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 

400 x 140 x 280 mm. 

unidade 

21 300 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 30 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

23 100 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 

equivalente 
unidade 

24 3.000 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada; Água 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 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 

26 10 
Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave 

FH190 
unidade 

27 100 
Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de 

qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar 

escritas a caneta e lápis de cor. 

28 100 

Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, 

produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - 

tamanho 42x21x10mm 

unidade 

29 100 

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 

30 20 
Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 

unidades 
unidade 

31 300 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

32 300 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 150 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

34 300 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 500 

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 

36 200 
Caixa arquivo morto papelão, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. 
unidade 

37 200 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 
unidade 

38 200 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 
unidade 

39 20 

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 

40 10 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 100-

20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 4Ohms 

Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 3,5 mm 

par 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-falantes 2 

polegadas 

41 20 

Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores 

diversas 

unidade 

42 20 

Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. 

Cores diversas 

unidade 

43 20 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 

2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 

330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

44 20 

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. 

Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

unidade 

45 50 

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 

46 30 

CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM FULL HD: 

- MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO COM 

CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES NGULOS E 

COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE RUÍDO; 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD **** ( ATÉ **** X 

**** PIXELS) A 30FPS; - COMPACTAÇÃO DE VÍDEO 

H. 264; - FOCO AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO AU 

TOMÁTICA DE POUCA LUZ; - CAMPO DE VISÃO DE 

ATÉ NO MÍNIMO 78 GRAUS; - CONTROLE DE ZOOM, 

INCLINAÇÃO, PANOR MICA E DETECÇÃO DE ROST O 

E MOVIMENTO POR SOFTWARE; LUZ INDICATIVA 

DE CAPTURA; - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA 

TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP 

OU LC D; - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, 

WINDOWS 8, WINDOWS 7, MACOS **** OU 

POSTERIOR; - COMPRIMENTO DO CABO DE NO 

MÍNIMO 1, 5 M CONECTIVIDADE POR USB 2. 0. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

unidade 

47 500 

Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 

0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular 

ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, 

unidade 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de 

corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera 

de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento 

da tinta, cores diversas 

48 500 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 

1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, 

parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho 

mínimo 14 cm (comprimento), tinta a 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 

49 160 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. 

Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 
embalagem 

50 50 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de 

álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

unidade 

51 50 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

52 500 

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 

53 50 
Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de 

álcool. 
unidade 

54 50 

Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a 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 30 

Cartão de memória ? micro sd com capacidade de 64GB, com 

adaptador (memória em cartão, capacidade memória 64gb, 

tipo cartão micro sd, características adicionais com 

adaptador). 

unidade 

56 50 

CD-R Gravável 1X-52X 80min/700mb.Midia optica gravável 

utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para 

computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos 

de dados. Especificações técnicas: Matéria-prima 

Policarbonato. Tubo contendo 100 un. 

tubo 
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57 50 

CD-R gravável com 700MB de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com 

velocidade mínima de gravação de 48X COMP., armazenado 

em caixa de acrílico. 

unidade 

58 50 

CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com 

velocidade mínima de gravação de 4 x compatível, 

armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

59 40 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

60 40 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

61 40 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 40 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

63 40 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 40 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

65 40 
Clipes tamanho no 7/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 40 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 150 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, 

cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça 

e outros .Bisnaga de 75 grs. 

unidade 

68 300 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

69 300 Cola branca, frasco de 1kg unidade 

70 300 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de 

Água, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com 

bico dosador, tubo 90 gramas. 

unidade 

71 30 

Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água em 

poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 

copos. 

unidade 
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72 5.000 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades. 

embalagem 

73 2.000 

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 

74 5.000 

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades 

embalagem 

75 200 
Corretivo liquido 18 ml a base de Água, aquoso, não toxico, 

composto de dispersantes e dióxido de titânio. 
unidade 

76 300 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

77 300 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 

(cinco) litros 
unidade 

78 300 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml 

aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 200 

Detergente Liquido, 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 

80 10 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, 

com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível 

com senha ROLOMATIC. 

unidade 

81 10 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de 

A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 

22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm 

profundidade. 

unidade 

82 50 DVD - R gravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica unidade 

83 50 
DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa 

plástica 
unidade 

84 200 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

85 5.000 

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 
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86 5.000 
Envelope material offset, gramatura 75g/m2, caixa 50 

unidade 
unidade 

87 5.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 5.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 5.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 5.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

91 5.000 

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 

92 5.000 

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 

93 5.000 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio 

ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades. 

unidade 

94 5.000 
Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 

unidades 
unidade 

95 5.000 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. 

Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 

armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades 

unidade 

96 10 Espeto para papel unidade 

97 3.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e 

mineral abrasivo unidos por resina a prova dágua usada para 

limpeza em geral, com a principal característica de limpar a 

superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 50 
Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. 

Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar 
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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

92 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. 

Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em 

plástico super resistente, para trabalhos pesados com 

empunhadura antideslizantes. 

99 15 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

100 500 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno branco fosco para 

bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo com 

1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

101 500 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para 

paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). Rolo 

com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

102 500 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para 

tubos de exames. Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . Rolo com 

1500 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco 

rolo 

103 500 

Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor 

branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e 

copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 1400 

etiquetas. 

caixa 

104 500 

Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - 

et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, largura 62 

mm, sem picote, material térmico, uma carreira. 

unidade 

105 500 

Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a 

base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 

coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 

1000 etiquetas. 

rolo 

106 500 

Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por 

transferência térmica, cor branca, feita em 

papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X altura 

25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. Rolo com 

1.500 unidades. 

rolo 

107 500 

Etiqueta com impressão por termo transferência, 

utilizado Ribbon. Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , 

compatível com a impressora marca Argox modelo 0s - 214 

plus, cor branca, rolo de 35 metros. Com duas colunas sendo 

espaçamento mínimo entre as colunas e linhas de 2mm. 

Fabricada em papel couche duplo uso ou couche duplo liner, 

adesivo acrilico 20g, duplo liner glassine. Resistente a 

rolo 
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temperatura até 134 graus, esterilização em autoclave a 

vapor. 

108 30 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários 

Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 10 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros unidade 

110 10 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 50 

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 

112 50 
Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, 

Cores diversas. 
unidade 

113 100 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

114 1.000 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 1.000 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

116 1.000 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 1.000 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 1.000 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 12mmx10m 

em Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 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 

120 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 

121 1.000 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina 

sintética. 

unidade 

122 200 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

123 20 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 

resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 CM 

podendo variar de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

124 50 

Grampeador de Mesa 26/6 para 

40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta com 

estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios 

unidade 
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emborrachados que proporcionam conforto durante seu 

manuseio pintura de alta resistência. 

125 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 

126 300 

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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 

75 gr/m2 

unidade 

127 200 

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 ate 210 folhas. 

caixa 

128 200 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 

galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 5.000 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) 

Pacote com 50 unidades. 
pacote 

130 200 

Grampo trilho plástico injetado em polietileno com 

capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. 

Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. 

unidade 

131 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 

132 15 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de ruído e 

com  base discadora ; Tiara ajustável; Haste do microfone 

ajustável; Conector RJ9. 

unidade 

133 300 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

134 30 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 

identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

135 500 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 

150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 3.000 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição 

de madeira em material cerâmico. 
unidade 
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137 3.000 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 

100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo 

de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior 

resistência a quebra, ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 100 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros unidade 

139 200 

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 

140 200 

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 

141 200 

Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura 

mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem 

margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

unidade 

142 200 

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 

143 50 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou 

metal) 
unidade 

144 100 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 

145 100 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

146 150 Lustra moveis- frasco com 500 ml unidade 

147 100 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura 

mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, 

pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa 

com 12 unidades. 

unidade 

148 50 

Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, 

transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote 

com 240 unidades. 

pacote 

149 100 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 100 

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 (apróx.) Cor: Preto 

unidade 

151 300 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 
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152 300 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 

PT com 4 unidades 
unidade 

153 300 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 60 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 

cm 

unidade 

155 3.000 

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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

156 3.000 

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 

157 250 

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 

158 2.000 

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, embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

159 200 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

160 200 

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 

161 2.000 

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 

162 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 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

163 10 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores diversas. 

caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, 

cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. 

caixa 

164 300 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

165 300 
Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 

Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas 
unidade 

166 300 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes 

plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , 

fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 

230 mm 

unidade 

167 300 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

168 300 
Pasta em Papel Cartão Plastificado. Cores diversas. 

Descrição: com meia Aba interna, Formato: 340x235mm. 
unidade 

169 300 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 300 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 300 

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 

aproximado: 235 x 350 mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

172 300 

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 

aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

173 300 

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 

aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

174 300 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

175 50 

Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta 

qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui 

forração interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na 

parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha 

etiqueta personalizada Dimensões 350 x 290 x 70mm, 

Espessura 2,4 Cores diversas 

unidade 
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176 100 

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 

177 100 

Pasta Sanfonada A4,com 31 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 

350 x 250 x70 mm. Cores diversas 

unidade 

178 50 

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 

179 50 

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 

180 5.000 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 

plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

181 1.500 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 100 

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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

183 100 

Pen Drive 4 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de 

dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 

armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

184 100 

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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

185 20 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro 

fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos 

Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 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 paraauxiliar o encaixe e a 

perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

187 20 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com 

escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração 

mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 2.000 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

189 2.000 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 1.000 Pilha alcalina C (media) unidade 

191 1.000 Pilha alcalina D (grande) unidade 

192 2.000 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 50 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

194 30 Porta clips com imã unidade 

195 50 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico 

com tampa com cerdas para prender o copo. Deve 

acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

196 10 

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 

197 30 
Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento 

perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. 

Cores diversas 

198 200 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm unidade 

199 100 

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 

200 30 
Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 

unidades 
unidade 

201 30 

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 30 

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 

203 100 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

204 30 

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. 

Pacote com 10 unidades 

unidade 

205 200 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de 

realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material 

poliestireno super resistente a queda, Cores diversas 

unidade 

206 50 Ribbon em cera, 110 mm x 74 m unidade 

207 50 Ribbon em cera 110mm x 91m unidade 

208 150 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 

m 
unidade 

209 200 

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 

210 10 
Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 

caracteres x 1 linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

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. 

211 500 

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 

212 3.000 

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 devera conter etiqueta de fabrica com a 

composição do tecido e metragem. 

unidade 

213 5.000 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 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 

215 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 

216 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 

pacote 
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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. 

217 5.000 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

218 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

219 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

220 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

unidade 

221 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

unidade 

222 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

223 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

unidade 
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acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

224 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

225 2.000 

Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação 

unidade 

226 2.000 

Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, 

para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, 

com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

227 20 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 

9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 

2 cm para mais ou para menos 

unidade 

228 30 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 

100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil 

(PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o 

vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e 

antichama. 

unidade 

229 30 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 

58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil 

(PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o 

vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e 

antichama. 

unidade 

230 100 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, 

compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 120 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 60 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 60 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de Água, 

glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor 

preto 

unidade 
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234 300 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência 

aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 200 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

236 15 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 

80mm x 60mm - caixa com 50 unidades 
caixa 

  

Município de Corupá 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

2 25 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

6 50 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2022. unidade 

8 50 

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 50 

Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de 

medicamento no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador 

BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 

HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM 

EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, 

ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E 

ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS 

MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, 

DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E 

NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE 

MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO 

DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E 

RDC Nº 42, DE 25/10/2010. 

unidade 

10 50 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À 

BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO 

Frasco 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA 

NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO 

NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I 

DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 

25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do 

produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

11 50 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, 

COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO 

EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

12 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 

15 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 

16 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 

17 100 

Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço 

temperado especial fio de corte de alta resistência, com um 

orifício, tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo 

ou retangular. Caixa com 50 unidades 

unidade 

18 100 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem 

deposito) com lamina de aço temperado de alta resistência. 

Caixa com 50 unidades 

unidade 

20 10 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em arame 

com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 

400 x 140 x 280 mm. 

unidade 

21 20 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 10 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

23 30 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 

equivalente 
unidade 

26 20 
Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave 

FH190 
unidade 

27 100 

Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de 

qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em 

grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar 

escritas a caneta e lápis de cor. 

unidade 

28 100 

Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, 

produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - 

tamanho 42x21x10mm 

unidade 

29 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 

30 100 
Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 

unidades 
unidade 

31 100 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

32 100 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 50 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

34 50 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 25 

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 arquivo morto papelão, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. 
unidade 

37 200 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 
unidade 

38 200 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 
unidade 

39 20 

Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em 

poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. 

Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. 

Cores diversas 

40 50 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 100-

20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 4Ohms 

Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 3,5 mm 

Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-falantes 2 

polegadas 

par 

41 100 

Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores 

diversas 

unidade 

42 50 

Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. 

Cores diversas 

unidade 

43 20 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 

2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 

330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

44 50 

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. 

Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

unidade 

45 25 

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 

46 5 

CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM FULL HD: 

- MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO COM 

CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES NGULOS E 

COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE RUÍDO; 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD **** ( ATÉ **** X 

**** PIXELS) A 30FPS; - COMPACTAÇÃO DE VÍDEO 

H. 264; - FOCO AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO AU 

TOMÁTICA DE POUCA LUZ; - CAMPO DE VISÃO DE 

ATÉ NO MÍNIMO 78 GRAUS; - CONTROLE DE ZOOM, 

INCLINAÇÃO, PANOR MICA E DETECÇÃO DE ROST O 

E MOVIMENTO POR SOFTWARE; LUZ INDICATIVA 

DE CAPTURA; - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA 

TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP 

OU LC D; - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, 

unidade 
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WINDOWS 8, WINDOWS 7, MACOS **** OU 

POSTERIOR; - COMPRIMENTO DO CABO DE NO 

MÍNIMO 1, 5 M CONECTIVIDADE POR USB 2. 0. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

47 200 

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 a base de 

corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera 

de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento 

da tinta, cores diversas 

unidade 

48 150 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 

1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, 

parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho 

mínimo 14 cm (comprimento), tinta a 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 

49 10 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. 

Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 
embalagem 

50 10 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de 

álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

unidade 

51 150 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

52 5 

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 

61 100 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

63 100 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 100 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 200 
Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 
unidade 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, 

cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça 

e outros .Bisnaga de 75 grs. 

68 200 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

69 10 Cola branca, frasco de 1kg unidade 

70 25 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de 

Água, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com 

bico dosador, tubo 90 gramas. 

unidade 

71 50 

Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água em 

poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 

copos. 

unidade 

72 150 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades. 

embalagem 

76 50 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

77 50 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 

(cinco) litros 
unidade 

78 100 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml 

aroma Talco ou similar. 
unidade 

84 10 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

85 100 

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 

87 300 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 200 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 200 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 500 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

94 300 
Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 

unidades 
unidade 

95 300 
Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. 

Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 
unidade 
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armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades 

96 10 Espeto para papel unidade 

97 100 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e 

mineral abrasivo unidos por resina a prova dágua usada para 

limpeza em geral, com a principal característica de limpar a 

superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 100 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. 

Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar 

estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. 

Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em 

plástico super resistente, para trabalhos pesados com 

empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 10 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

103 10 

Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor 

branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e 

copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 1400 

etiquetas. 

caixa 

104 10 

Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - 

et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, largura 62 

mm, sem picote, material térmico, uma carreira. 

unidade 

105 10 

Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a 

base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 

coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 

1000 etiquetas. 

rolo 

108 20 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários 

Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 10 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros unidade 

110 10 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 50 

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 

112 10 
Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, 

Cores diversas. 
unidade 

113 50 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

114 100 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 50 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

111 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

116 50 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 50 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 20 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 12mmx10m 

em Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 50 

Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado 

em filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina 

sintética. 

unidade 

120 150 

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 

123 15 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 

resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 CM 

podendo variar de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

124 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 

125 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 

126 50 

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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 

75 gr/m2 

unidade 

128 200 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 

galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 50 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) 

Pacote com 50 unidades. 
pacote 

130 100 

Grampo trilho plástico injetado em polietileno com 

capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. 

Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. 

unidade 

132 20 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de ruído e 

com  base discadora ; Tiara ajustável; Haste do microfone 

ajustável; Conector RJ9. 

unidade 
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133 50 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

134 100 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 

identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

135 50 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 

150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 150 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição 

de madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 150 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 

100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo 

de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior 

resistência a quebra, ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 10 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros unidade 

139 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 

140 20 

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 

141 20 

Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura 

mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem 

margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

unidade 

143 20 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou 

metal) 
unidade 

144 20 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 

145 50 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

146 50 Lustra moveis- frasco com 500 ml unidade 

149 20 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 15 

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 (apróx.) Cor: Preto 

unidade 

151 50 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 
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152 50 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 

PT com 4 unidades 
unidade 

153 150 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 20 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 

cm 

unidade 

155 150 

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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

156 100 

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 

157 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 

158 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, embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

161 500 

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 

162 100 

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 

164 500 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

165 20 
Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 

Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas 
unidade 
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166 300 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes 

plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , 

fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 

230 mm 

unidade 

167 300 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

168 100 
Pasta em Papel Cartão Plastificado. Cores diversas. 

Descrição: com meia Aba interna, Formato: 340x235mm. 
unidade 

169 300 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 300 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 100 

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 

aproximado: 235 x 350 mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

172 100 

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 

aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

173 100 

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 

aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

174 100 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

176 20 

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 

177 20 

Pasta Sanfonada A4,com 31 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 

unidade 
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flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. Dimensões 

350 x 250 x70 mm. Cores diversas 

178 200 

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 

179 200 

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 

180 200 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 

plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

181 150 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 25 

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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

184 25 

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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

185 50 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro 

fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos 

Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 50 

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 paraauxiliar o encaixe e a 

perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

187 50 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com 

escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração 

mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 
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188 250 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

189 50 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 50 Pilha alcalina C (media) unidade 

192 20 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 50 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

194 5 Porta clips com imã unidade 

197 50 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento 

perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. 

Cores diversas 

unidade 

199 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 

200 200 
Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 

unidades 
unidade 

202 10 

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 

205 100 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de 

realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material 

poliestireno super resistente a queda, Cores diversas 

unidade 

208 30 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 

m 
unidade 

210 15 

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 

unidade 
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mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 

8 metros. 

211 100 

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 

212 100 

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 devera conter etiqueta de fabrica com a 

composição do tecido e metragem. 

unidade 

213 100 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 100 

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 

215 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 

216 100 

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 

pacote 
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CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas 

equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

217 100 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

218 100 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

219 100 

Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

220 100 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

unidade 

221 100 

Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

unidade 

222 100 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

223 100 

Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 
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224 100 

Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

225 100 

Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação 

unidade 

226 100 

Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, 

para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, 

com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

227 15 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 

9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 

2 cm para mais ou para menos 

unidade 

230 20 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, 

compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 50 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 20 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 20 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de Água, 

glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor 

preto 

unidade 

234 20 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência 

aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 100 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

  

Município de Garuva 
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1 100 
Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem 

em caixa de 400 unidades. 
unidade 

2 1.000 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

3 500 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

4 20 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de 

sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 
unidade 

5 450 
Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem 

aspartame. 
unidade 

6 40 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2022. unidade 

7 500 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, 

embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 2.000 

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 

9 1.500 

Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de 

medicamento no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador 

BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 

HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM 

EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, 

ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E 

ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS 

MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, 

DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E 

NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE 

MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO 

DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E 

RDC Nº 42, DE 25/10/2010. 

unidade 

10 1.000 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À 

BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO 

DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA 

Frasco 
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NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO 

NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I 

DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 

25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do 

produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

11 2.000 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, 

COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO 

EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

12 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 

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 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 

15 30 

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 50 

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 

17 2 

Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço 

temperado especial fio de corte de alta resistência, com um 

orifício, tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo 

ou retangular. Caixa com 50 unidades 

unidade 

19 10 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA - CATMAT 196730 - 

Caneta tipo apresentador de slides: Caneta apresentador de 

slides a Laser Wireless. 

unidade 

20 20 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em arame 

com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 

400 x 140 x 280 mm. 

unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

21 100 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 20 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

23 100 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 

equivalente 
unidade 

24 1.000 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada; Água 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 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 entrega 

aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. 

Pesando aproximadamente 310 gramas. 

unidade 

26 50 
Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave 

FH190 
unidade 

27 100 

Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de 

qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em 

grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar 

escritas a caneta e lápis de cor. 

unidade 

28 200 

Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, 

produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - 

tamanho 42x21x10mm 

unidade 

29 100 

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 

30 100 
Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 

unidades 
unidade 

31 50 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

32 100 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

33 100 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

34 100 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 1.000 

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 

36 1.000 
Caixa arquivo morto papelão, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. 
unidade 

37 5.000 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 
unidade 

38 2.000 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 
unidade 

39 20 

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 

40 10 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 100-

20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 4Ohms 

Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 3,5 mm 

Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-falantes 2 

polegadas 

par 

41 20 

Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores 

diversas 

unidade 

42 20 

Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. 

Cores diversas 

unidade 

43 20 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 

2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 

330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

44 100 
Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão 

ondulado, revestido em cartão Kraft para arquivo de 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

documentos diversos. Dimensões 365 x 140 x 255 mm. 

Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

45 30 

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 

46 20 

CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM FULL HD: 

- MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO COM 

CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES NGULOS E 

COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE RUÍDO; 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD **** ( ATÉ **** X 

**** PIXELS) A 30FPS; - COMPACTAÇÃO DE VÍDEO 

H. 264; - FOCO AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO AU 

TOMÁTICA DE POUCA LUZ; - CAMPO DE VISÃO DE 

ATÉ NO MÍNIMO 78 GRAUS; - CONTROLE DE ZOOM, 

INCLINAÇÃO, PANOR MICA E DETECÇÃO DE ROST O 

E MOVIMENTO POR SOFTWARE; LUZ INDICATIVA 

DE CAPTURA; - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA 

TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP 

OU LC D; - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, 

WINDOWS 8, WINDOWS 7, MACOS **** OU 

POSTERIOR; - COMPRIMENTO DO CABO DE NO 

MÍNIMO 1, 5 M CONECTIVIDADE POR USB 2. 0. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

unidade 

47 2.000 

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 a base de 

corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera 

de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento 

da tinta, cores diversas 

unidade 

48 2.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 

1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, 

parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho 

mínimo 14 cm (comprimento), tinta a 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 

49 20 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. 

Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 
embalagem 

50 100 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

51 500 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

52 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 

55 20 

Cartão de memória ? micro sd com capacidade de 64GB, com 

adaptador (memória em cartão, capacidade memória 64gb, 

tipo cartão micro sd, características adicionais com 

adaptador). 

unidade 

56 20 

CD-R Gravável 1X-52X 80min/700mb.Midia optica gravável 

utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para 

computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos 

de dados. Especificações técnicas: Matéria-prima 

Policarbonato. Tubo contendo 100 un. 

tubo 

57 20 

CD-R gravável com 700MB de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com 

velocidade mínima de gravação de 48X COMP., armazenado 

em caixa de acrílico. 

unidade 

58 20 

CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com 

velocidade mínima de gravação de 4 x compatível, 

armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

59 100 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

60 100 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

61 100 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 100 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

63 100 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 100 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 
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65 100 
Clipes tamanho no 7/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 100 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 50 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, 

cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça 

e outros .Bisnaga de 75 grs. 

unidade 

68 200 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

70 50 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de 

Água, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com 

bico dosador, tubo 90 gramas. 

unidade 

71 50 

Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água em 

poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 

copos. 

unidade 

72 5.000 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades. 

embalagem 

73 1.000 

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 

74 5.000 

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades 

embalagem 

76 2.000 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

77 2.000 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 

(cinco) litros 
unidade 

78 5.000 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml 

aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 10.000 

Detergente Liquido, 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 
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Quantidade Descrição Unidade 

80 20 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, 

com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível 

com senha ROLOMATIC. 

unidade 

81 100 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de 

A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 

22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm 

profundidade. 

unidade 

82 20 DVD - R gravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica unidade 

83 20 
DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa 

plástica 
unidade 

84 100 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

85 5.000 

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 

86 2.000 
Envelope material offset, gramatura 75g/m2, caixa 50 

unidade 
unidade 

87 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 3.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 10.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 2.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

91 10.000 

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 

92 10.000 

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 

93 3.000 
Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio 
unidade 
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ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades. 

94 3.000 
Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 

unidades 
unidade 

95 10.000 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. 

Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 

armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades 

unidade 

96 20 Espeto para papel unidade 

97 3.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e 

mineral abrasivo unidos por resina a prova dágua usada para 

limpeza em geral, com a principal característica de limpar a 

superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 50 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. 

Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar 

estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. 

Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em 

plástico super resistente, para trabalhos pesados com 

empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 200 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

100 500 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno branco fosco para 

bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo com 

1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

101 500 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para 

paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). Rolo 

com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

102 500 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para 

tubos de exames. Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . Rolo com 

1500 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco 

rolo 

103 100 

Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor 

branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e 

copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 1400 

etiquetas. 

caixa 

104 100 

Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - 

et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, largura 62 

mm, sem picote, material térmico, uma carreira. 

unidade 
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105 500 

Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a 

base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 

coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 

1000 etiquetas. 

rolo 

106 500 

Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por 

transferência térmica, cor branca, feita em 

papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X altura 

25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. Rolo com 

1.500 unidades. 

rolo 

107 500 

Etiqueta com impressão por termo transferência, 

utilizado Ribbon. Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , 

compatível com a impressora marca Argox modelo 0s - 214 

plus, cor branca, rolo de 35 metros. Com duas colunas sendo 

espaçamento mínimo entre as colunas e linhas de 2mm. 

Fabricada em papel couche duplo uso ou couche duplo liner, 

adesivo acrilico 20g, duplo liner glassine. Resistente a 

temperatura até 134 graus, esterilização em autoclave a 

vapor. 

rolo 

108 100 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários 

Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 30 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros unidade 

110 30 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 200 

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 

112 50 
Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, 

Cores diversas. 
unidade 

113 10.000 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

114 500 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 500 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

116 500 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 500 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 500 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 12mmx10m 

em Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 500 

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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120 800 

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 

121 500 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina 

sintética. 

unidade 

122 2.000 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

123 50 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 

resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 CM 

podendo variar de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

124 100 

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 

125 100 

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 

126 500 

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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 

75 gr/m2 

unidade 

127 500 

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 ate 210 folhas. 

caixa 

128 500 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 

galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 50 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) 

Pacote com 50 unidades. 
pacote 

130 100 

Grampo trilho plástico injetado em polietileno com 

capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. 

Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. 

unidade 

131 10.000 

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 
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132 20 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de ruído e 

com  base discadora ; Tiara ajustável; Haste do microfone 

ajustável; Conector RJ9. 

unidade 

133 2.000 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

134 100 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 

identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

135 500 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 

150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 500 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição 

de madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 500 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 

100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo 

de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior 

resistência a quebra, ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 500 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros unidade 

139 500 

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 

140 500 

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 

141 500 

Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura 

mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem 

margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

unidade 

142 500 

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 

143 50 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou 

metal) 
unidade 

144 50 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 

145 50 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

146 50 Lustra moveis- frasco com 500 ml unidade 

147 20 
Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura 
unidade 
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mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, 

pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa 

com 12 unidades. 

148 20 

Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, 

transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote 

com 240 unidades. 

pacote 

149 200 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 200 

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 (apróx.) Cor: Preto 

unidade 

151 2.000 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 

152 1.000 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 

PT com 4 unidades 
unidade 

153 2.000 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 20 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 

cm 

unidade 

155 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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

156 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 

157 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 

158 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, embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

159 1.000 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 
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160 1.000 

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 

161 10.000 

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 

162 5.000 

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 

163 100 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores diversas. 

caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, 

cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. 

caixa 

164 500 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

165 500 
Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 

Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas 
unidade 

166 800 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes 

plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , 

fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 

230 mm 

unidade 

167 1.000 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

168 500 
Pasta em Papel Cartão Plastificado. Cores diversas. 

Descrição: com meia Aba interna, Formato: 340x235mm. 
unidade 

169 500 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 500 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 500 

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 

aproximado: 235 x 350 mm. Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

172 500 

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 

unidade 
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aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

173 500 

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 

aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

174 1.000 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

175 500 

Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta 

qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui 

forração interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na 

parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha 

etiqueta personalizada Dimensões 350 x 290 x 70mm, 

Espessura 2,4 Cores diversas 

unidade 

176 100 

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 

177 100 

Pasta Sanfonada A4,com 31 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 

350 x 250 x70 mm. Cores diversas 

unidade 

178 100 

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 

179 100 

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 

180 10.000 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 

plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

181 100 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 50 
Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento 

de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil 
unidade 
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de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

183 50 

Pen Drive 4 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de 

dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 

armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

184 50 

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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

185 20 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro 

fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos 

Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 50 

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 paraauxiliar o encaixe e a 

perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

187 50 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com 

escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração 

mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 2.000 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

189 2.000 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 2.000 Pilha alcalina C (media) unidade 

191 1.000 Pilha alcalina D (grande) unidade 

192 2.000 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 
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193 100 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

194 50 Porta clips com imã unidade 

195 50 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico 

com tampa com cerdas para prender o copo. Deve 

acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

196 50 

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 

197 100 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento 

perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. 

Cores diversas 

unidade 

198 50 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm unidade 

199 150 

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 

200 100 
Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 

unidades 
unidade 

201 20 

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 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 

203 200 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

204 50 

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. 

Pacote com 10 unidades 

unidade 

205 500 
Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de 
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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

137 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material 

poliestireno super resistente a queda, Cores diversas 

206 30 Ribbon em cera, 110 mm x 74 m unidade 

207 30 Ribbon em cera 110mm x 91m unidade 

208 100 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 

m 
unidade 

209 10.000 

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 

210 10 

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 

211 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 

212 1.000 

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 devera conter etiqueta de fabrica com a 

composição do tecido e metragem. 

unidade 

213 1.000 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 3.000 

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 

215 3.000 

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; 

pacote 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

138 

 

Nº 
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Quantidade Descrição Unidade 

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. 

216 3.000 

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 litros e quilogramas 

equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. 

pacote 

217 1.000 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

218 2.000 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

219 5.000 

Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

220 5.000 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

unidade 

221 5.000 
Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 
unidade 
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parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

222 5.000 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

223 5.000 

Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

224 5.000 

Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

225 2.000 

Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação 

unidade 

226 1.000 

Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, 

para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, 

com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

227 30 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 

9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 

2 cm para mais ou para menos 

unidade 

228 30 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 

100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil 

(PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o 

vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e 

antichama. 

unidade 

229 30 
TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 

58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

(PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o 

vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e 

antichama. 

230 100 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, 

compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 100 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 500 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 500 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de Água, 

glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor 

preto 

unidade 

234 500 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência 

aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 200 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

236 100 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 

80mm x 60mm - caixa com 50 unidades 
caixa 

  

Município de Guaramirim 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

1 100 
Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem 

em caixa de 400 unidades. 
unidade 

2 200 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

3 100 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

4 100 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de 

sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 
unidade 

5 100 
Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem 

aspartame. 
unidade 

6 50 Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2022. unidade 

7 100 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, 

embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 1.000 

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 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

de sódio e Água sem perfume, embalado em frasco plástico 

com 05 (cinco) litros com alça para transporte. 

9 1.000 

Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de 

medicamento no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador 

BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 

HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM 

EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, 

ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E 

ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS 

MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, 

DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E 

NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE 

MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO 

DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E 

RDC Nº 42, DE 25/10/2010. 

unidade 

10 1.000 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À 

BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO 

DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. 

CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA 

NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO 

NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I 

DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 

25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do 

produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

Frasco 

11 2.000 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, 

COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO 

EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM 

CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

12 50 

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 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

13 50 

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 30 

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 

15 100 

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 

16 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 

17 50 

Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço 

temperado especial fio de corte de alta resistência, com um 

orifício, tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo 

ou retangular. Caixa com 50 unidades 

unidade 

18 100 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem 

deposito) com lamina de aço temperado de alta resistência. 

Caixa com 50 unidades 

unidade 

19 10 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA - CATMAT 196730 - 

Caneta tipo apresentador de slides: Caneta apresentador de 

slides a Laser Wireless. 

unidade 

20 20 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em arame 

com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 

400 x 140 x 280 mm. 

unidade 

21 200 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 30 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

23 100 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou 

equivalente 
unidade 

24 200 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada; Água 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 

unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela Anvisa; 

25 200 

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 

26 50 
Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave 

FH190 
unidade 

27 100 

Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de 

qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em 

grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar 

escritas a caneta e lápis de cor. 

unidade 

28 100 

Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, 

produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - 

tamanho 42x21x10mm 

unidade 

29 150 

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 

30 200 
Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 

unidades 
unidade 

31 100 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

32 100 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 100 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

34 100 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 200 

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 

36 200 
Caixa arquivo morto papelão, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. 
unidade 
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37 100 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas 
unidade 

38 100 
Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, 

pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta 
unidade 

39 50 

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 

40 50 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 100-

20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 4Ohms 

Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 3,5 mm 

Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-falantes 2 

polegadas 

par 

41 100 

Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores 

diversas 

unidade 

42 100 

Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 

pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura 

mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. 

Cores diversas 

unidade 

43 100 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 

2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 

330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

44 200 

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. 

Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. 

unidade 

45 150 

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 

46 50 

CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM FULL HD: 

- MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO COM 

CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES NGULOS E 

COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE RUÍDO; 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD **** ( ATÉ **** X 

**** PIXELS) A 30FPS; - COMPACTAÇÃO DE VÍDEO 

unidade 
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H. 264; - FOCO AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO AU 

TOMÁTICA DE POUCA LUZ; - CAMPO DE VISÃO DE 

ATÉ NO MÍNIMO 78 GRAUS; - CONTROLE DE ZOOM, 

INCLINAÇÃO, PANOR MICA E DETECÇÃO DE ROST O 

E MOVIMENTO POR SOFTWARE; LUZ INDICATIVA 

DE CAPTURA; - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA 

TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP 

OU LC D; - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, 

WINDOWS 8, WINDOWS 7, MACOS **** OU 

POSTERIOR; - COMPRIMENTO DO CABO DE NO 

MÍNIMO 1, 5 M CONECTIVIDADE POR USB 2. 0. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

47 500 

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 a base de 

corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera 

de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento 

da tinta, cores diversas 

unidade 

48 500 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 

1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, 

parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho 

mínimo 14 cm (comprimento), tinta a 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 

49 100 
Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. 

Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. 
embalagem 

50 100 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de 

álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

unidade 

51 200 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

52 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 
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53 50 
Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de 

álcool. 
unidade 

54 50 

Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a 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 10 

Cartão de memória ? micro sd com capacidade de 64GB, com 

adaptador (memória em cartão, capacidade memória 64gb, 

tipo cartão micro sd, características adicionais com 

adaptador). 

unidade 

56 10 

CD-R Gravável 1X-52X 80min/700mb.Midia optica gravável 

utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para 

computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos 

de dados. Especificações técnicas: Matéria-prima 

Policarbonato. Tubo contendo 100 un. 

tubo 

57 100 

CD-R gravável com 700MB de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com 

velocidade mínima de gravação de 48X COMP., armazenado 

em caixa de acrílico. 

unidade 

58 100 

CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com 

velocidade mínima de gravação de 4 x compatível, 

armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

59 200 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

60 200 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

61 200 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 200 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

63 200 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 200 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

65 200 
Clipes tamanho no 7/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 200 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 
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67 200 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, 

cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça 

e outros .Bisnaga de 75 grs. 

unidade 

68 300 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

69 100 Cola branca, frasco de 1kg unidade 

70 100 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de 

Água, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com 

bico dosador, tubo 90 gramas. 

unidade 

71 50 

Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água em 

poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 

copos. 

unidade 

72 200 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades. 

embalagem 

73 100 

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 

74 100 

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. 

Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) 

unidades 

embalagem 

75 100 
Corretivo liquido 18 ml a base de Água, aquoso, não toxico, 

composto de dispersantes e dióxido de titânio. 
unidade 

76 500 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

77 500 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 

(cinco) litros 
unidade 

79 1.000 

Detergente Liquido, 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 

80 20 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, 

com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível 

com senha ROLOMATIC. 

unidade 
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81 100 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de 

A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 

22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm 

profundidade. 

unidade 

82 100 DVD - R gravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica unidade 

83 100 
DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa 

plástica 
unidade 

84 200 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

85 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 

86 1.000 
Envelope material offset, gramatura 75g/m2, caixa 50 

unidade 
unidade 

87 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

91 1.000 

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 

92 1.000 

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 

93 1.000 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio 

ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades. 

unidade 
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94 1.000 
Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 

unidades 
unidade 

95 1.000 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. 

Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 

armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades 

unidade 

96 50 Espeto para papel unidade 

97 1.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e 

mineral abrasivo unidos por resina a prova dágua usada para 

limpeza em geral, com a principal característica de limpar a 

superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 200 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. 

Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar 

estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. 

Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em 

plástico super resistente, para trabalhos pesados com 

empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 30 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

103 10 

Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor 

branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e 

copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 1400 

etiquetas. 

caixa 

105 10 

Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a 

base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 

coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 

1000 etiquetas. 

rolo 

108 50 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários 

Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 30 Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros unidade 

110 30 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 200 

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 

112 100 
Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, 

Cores diversas. 
unidade 

113 100 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

114 100 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 300 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 
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116 300 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 300 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 300 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 12mmx10m 

em Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 300 

Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado 

em filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina 

sintética. 

unidade 

120 300 

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 

121 400 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina 

sintética. 

unidade 

122 1.000 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

123 30 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico 

resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 CM 

podendo variar de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

125 100 

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 

126 50 

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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 

75 gr/m2 

unidade 

127 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 ate 210 folhas. 

caixa 

128 100 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro 

galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 300 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) 

Pacote com 50 unidades. 
pacote 

130 300 

Grampo trilho plástico injetado em polietileno com 

capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. 

Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. 

unidade 
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131 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 

132 50 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de ruído e 

com  base discadora ; Tiara ajustável; Haste do microfone 

ajustável; Conector RJ9. 

unidade 

133 1.000 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

134 100 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para 

identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

135 50 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 

150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 200 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição 

de madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 1.000 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 

100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo 

de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior 

resistência a quebra, ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 300 Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros unidade 

139 100 

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 

140 100 

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 

141 100 

Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura 

mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem 

margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

unidade 

142 100 

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 

143 200 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou 

metal) 
unidade 

144 100 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 
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145 100 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

146 100 Lustra moveis- frasco com 500 ml unidade 

147 300 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura 

mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, 

pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa 

com 12 unidades. 

unidade 

148 500 

Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, 

transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote 

com 240 unidades. 

pacote 

149 200 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 500 

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 (apróx.) Cor: Preto 

unidade 

151 500 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 

152 500 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 

PT com 4 unidades 
unidade 

153 500 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 100 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 

cm 

unidade 

155 500 

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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

156 500 

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 

157 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 

158 200 

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 

embalagem 
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fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo 

com 30 metros, embalagem com 04 rolos. 

159 50 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

160 50 

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 

161 5.000 

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 

162 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 

163 200 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores diversas. 

caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal para convites, 

cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. 

caixa 

164 100 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

165 100 
Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 

Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas 
unidade 

166 100 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes 

plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , 

fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 

230 mm 

unidade 

167 100 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

168 100 
Pasta em Papel Cartão Plastificado. Cores diversas. 

Descrição: com meia Aba interna, Formato: 340x235mm. 
unidade 

169 200 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 200 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 200 
Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e 

transportar documentos e papeis em geral com segurança e 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

praticidade possibilitando maior organização. Tamanho 

aproximado: 235 x 350 mm. Cores: transparente ou fumê. 

172 200 

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 

aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

173 200 

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 

aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: transparente ou 

fumê. 

unidade 

174 200 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

175 200 

Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta 

qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui 

forração interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na 

parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha 

etiqueta personalizada Dimensões 350 x 290 x 70mm, 

Espessura 2,4 Cores diversas 

unidade 

176 50 

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 

177 50 

Pasta Sanfonada A4,com 31 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 

350 x 250 x70 mm. Cores diversas 

unidade 

178 200 

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 

179 200 

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 

180 500 
Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo 

plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

181 1.000 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

183 100 

Pen Drive 4 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de 

dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 

armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

184 100 

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 ate 480 

Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 

x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação 

externa. 

unidade 

185 50 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro 

fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos 

Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 50 

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 paraauxiliar o encaixe e a 

perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

187 50 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com 

escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração 

mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 100 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

189 100 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 300 Pilha alcalina C (media) unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

191 50 Pilha alcalina D (grande) unidade 

192 200 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 200 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

194 50 Porta clips com imã unidade 

195 50 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico 

com tampa com cerdas para prender o copo. Deve 

acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

196 10 

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 

197 50 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento 

perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. 

Cores diversas 

unidade 

198 200 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm unidade 

199 200 

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 

200 10 
Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 

unidades 
unidade 

201 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 

202 10 

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 

203 200 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

204 50 
Refil para apagador de quadro branco magnético, 

confeccionado em feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par menos. 

Pacote com 10 unidades 

205 300 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de 

realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material 

poliestireno super resistente a queda, Cores diversas 

unidade 

208 50 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 

m 
unidade 

209 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 

210 10 

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 

211 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 

212 500 

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 devera conter etiqueta de fabrica com a 

composição do tecido e metragem. 

unidade 

213 500 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 500 

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 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 

215 500 

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 

216 500 

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 

217 200 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

218 200 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

219 200 

Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

220 200 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

221 200 

Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes 

com no máximo 500 pecas constando dados de identificação 

e fabricação. 

unidade 

222 200 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

223 200 

Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

224 200 

Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

225 200 

Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação 

unidade 

226 200 

Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, 

para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, 

com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

227 200 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 

9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 

2 cm para mais ou para menos 

unidade 

228 50 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 

100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil 

(PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o 

unidade 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e 

antichama. 

229 50 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 

58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil 

(PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o 

vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e 

antichama. 

unidade 

230 500 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, 

compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 100 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 50 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 50 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de Água, 

glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor 

preto 

unidade 

234 200 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência 

aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 50 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

236 200 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 

80mm x 60mm - caixa com 50 unidades 
caixa 

  

Município de Joinville 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

3 2.000 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

7 30.000 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem 

gás, embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 10.000 

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 

9 3.000 
Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada 

de medicamento no M.S. - 800 ML, REFIL para 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 

(P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR 

CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR 

RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO 

EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO 

DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE 

MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO 

DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 

E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. 

10 5.000 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % 

À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM 

BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE 

DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO 

SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE 

ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 

199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, 

embalagem plástica com identificação do produto. 

Embalagem em frasco de 500 ml 

Frasco 

11 60.000 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, 

INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. 

ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 

1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E 

VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

13 200 

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 

14 200 
Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 

cm a 15 x 6 cm, fabricado em plástico resistente, 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

acompanha feltro macio e resistente e que permita 

substituição. 

15 1.000 

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 

17 1.500 

Apontador com deposito em plástico resistente lamina de 

aço temperado especial fio de corte de alta resistência, 

com um orifício, tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 

cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades 

unidade 

18 1.500 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem 

deposito) com lamina de aço temperado de alta 

resistência. Caixa com 50 unidades 

unidade 

21 3.000 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 50 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

24 2.000 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada; Água 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 2.000 

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 

29 2.500 

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 

unidade 
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Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não 

toxico. 

34 3.000 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 5.000 

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 

36 30.000 

Caixa arquivo morto papelão, tamanho 

250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para 

menos. 

unidade 

41 200 

Caixa Organizadora Grande em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

unidade 

42 300 

Caixa Organizadora Média em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores 

diversas 

unidade 

43 300 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores 

diversas 

unidade 

47 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 a base de corantes, espessantes e/ou solventes, 

tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no 

tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

unidade 

48 50.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, 

ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato 

triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em 

poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), 

tinta a 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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50 100 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base 

de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

unidade 

51 5.000 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

52 100 

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 

53 1.500 
Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base 

de álcool. 
unidade 

54 2.000 

Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a 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 

57 500 

CD-R gravável com 700MB de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com 

velocidade mínima de gravação de 48X COMP., 

armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

60 200 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

61 200 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 200 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 200 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 1.500 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, 

azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, 

solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. 

unidade 

68 2.000 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 
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72 50.000 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 

14865:2012. Embalado em material resistente em tiras 

com 100 (cem) unidades. 

embalagem 

73 10.000 

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 

75 1.500 
Corretivo liquido 18 ml a base de Água, aquoso, não 

toxico, composto de dispersantes e dióxido de titânio. 
unidade 

76 3.000 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico 

com 05 (cinco) litros 
unidade 

77 3.000 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

78 4.000 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 

ml aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 6.000 

Detergente Liquido, 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 3.000 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha 

de A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, 

medindo 22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 

cm profundidade. 

unidade 

84 2.000 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

85 6.000 

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 

88 20.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 20.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

93 20.000 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para 

envio ou armazenamento de documentos em geral. 

Pacote com 100 unidades. 

unidade 

97 20.000 
Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras 

sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a 
unidade 
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prova dágua usada para limpeza em geral, com a 

principal característica de limpar a superfície sem risca-

la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

98 1.000 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto 

simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. 

Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em 

aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. 

Produzido em plástico super resistente, para trabalhos 

pesados com empunhadura antideslizantes. 

unidade 

100 1.000 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno branco fosco 

para bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). 

Rolo com 1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

101 1.000 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno, branco fosco, 

para paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). 

Rolo com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

103 200 

Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor 

branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e 

copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 

1400 etiquetas. 

caixa 

104 1.000 

Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - 

et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, 

largura 62 mm, sem picote, material térmico, uma 

carreira. 

unidade 

105 3.000 

Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em 

papel couche a base de borracha e resina, cor branco, sem 

impressão, com 01 coluna, para uso em impressora 

térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. 

rolo 

106 1.000 

Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por 

transferência térmica, cor branca, feita em 

papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X 

altura 25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. 

Rolo com 1.500 unidades. 

rolo 

111 3.000 

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 

113 200 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

117 5.000 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 
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121 2.500 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e 

resina sintética. 

unidade 

124 1.500 

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 

125 1.000 

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 

128 6.000 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou 

ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

132 10 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de 

ruído e com  base discadora ; Tiara ajustável; Haste do 

microfone ajustável; Conector RJ9. 

unidade 

133 20.000 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

135 100 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura 

X 150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 4.800 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, 

composição de madeira em material cerâmico. 
unidade 

138 100 
Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) 

litros 
unidade 

139 500 

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 

141 500 

Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura 

mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, 

sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

unidade 

142 500 

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 

143 300 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura 

(policarbonato ou metal) 
unidade 

144 2.000 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 
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145 2.000 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

147 12.000 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, 

espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de 

solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita 

grossa. Caixa com 12 unidades. 

unidade 

149 500 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 500 

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 

(apróx.) Cor: Preto 

unidade 

154 500 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 

14,7 cm 

unidade 

155 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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

157 1.000 

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 

158 40.000 

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, 

embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

159 10 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

161 30.000 

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 

162 80.000 

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 

pacote 
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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. 

164 500 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

166 500 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 

envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 

4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho 

mínimo de 300 x 230 mm 

unidade 

167 500 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

169 2.000 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

173 3.000 

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 aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

unidade 

174 500 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

175 500 

Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de 

alta qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. 

Possui forração interna e externa de PVC, cantoneira de 

proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal 

niquelados. Acompanha etiqueta personalizada 

Dimensões 350 x 290 x 70mm, Espessura 2,4 Cores 

diversas 

unidade 

180 3.000 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 

grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

182 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 ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. 

Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de 

instalação ou alimentação externa. 

unidade 

186 200 

Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, 

para dois furos, capacidade de perfuração mínima de 8 

unidade 
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folhas de gramatura 75GR/M2. Régua 

medidora paraauxiliar o encaixe e a perfuração. 

Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

187 200 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, 

com escala de ajuste de perfuração, capacidade de 

perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 18.000 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

189 200 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 1.200 Pilha alcalina C (media) unidade 

192 6.000 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 2.000 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

195 1.000 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em 

plástico com tampa com cerdas para prender o copo. 

Deve acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

196 600 

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 

199 1.000 

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 

200 10 
Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 

unidades 
unidade 

205 1.200 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora 

de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com 

material poliestireno super resistente a queda, Cores 

diversas 

unidade 

206 200 Ribbon em cera, 110 mm x 74 m unidade 

207 200 Ribbon em cera 110mm x 91m unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

208 1.000 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 

1,30 m 
unidade 

209 1.000 

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 

211 200 

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 

212 15.000 

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 devera conter etiqueta 

de fabrica com a composição do tecido e metragem. 

unidade 

214 10.000 

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 

215 4.000 

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 

216 4.000 

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 

pacote 
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Quantidade Descrição Unidade 

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. 

217 80.000 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

218 30.000 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

219 40.000 

Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

220 30.000 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em 

pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de 

identificação e fabricação. 

unidade 

221 30.000 

Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em 

pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de 

identificação e fabricação. 

unidade 

222 30.000 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

224 40.000 

Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

225 50.000 

Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, 

para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, 

não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 

010 micra, variação aceitável de tamanho 

e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no 

máximo 500 pecas constando dados de identificação e 

fabricação 

unidade 

230 500 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas 

multimídia, compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 1.200 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 100 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

235 1.000 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

  

Município de Rio Negrinho 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

2 2.000 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

3 150 Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg unidade 

5 50 
Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem 

aspartame. 
unidade 

7 150 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem 

gás, embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 500 

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 1.000 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % 

À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA 

A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO 

Frasco 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, 

COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE 

DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO 

SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. 

DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA 

RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 

25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação 

do produto. Embalagem em frasco de 500 ml 

11 2.000 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, 

INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. 

ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 

1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E 

VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

12 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 5 

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 

15 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 

16 50 

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 

20 5 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em 

arame com pintura eletrostática e montagem automática. 

Dimensões 400 x 140 x 280 mm. 

unidade 

21 50 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

22 4 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

23 50 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 

392 ou equivalente 
unidade 

28 50 

Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, 

produzida com borracha natural, acompanha capa 

plástica - tamanho 42x21x10mm 

unidade 

31 20 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

35 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 

37 100 

Caixa arquivo morto polionda, tamanho 

250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para 

menos. Cores variadas 

unidade 

39 15 

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 

40 20 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 

100-20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 

4Ohms Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 

3,5 mm Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos 

alto-falantes 2 polegadas 

par 

41 10 

Caixa Organizadora Grande em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

unidade 

42 10 

Caixa Organizadora Média em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores 

diversas 

unidade 

45 10 
Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de 

arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; 
unidade 
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correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; 

RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. 

46 10 

CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM FULL 

HD: - MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO 

COM CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES 

NGULOS E COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE 

RUÍDO; RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD **** ( 

ATÉ **** X **** PIXELS) A 30FPS; - 

COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H. 264; - FOCO 

AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO AU TOMÁTICA DE 

POUCA LUZ; - CAMPO DE VISÃO DE ATÉ NO 

MÍNIMO 78 GRAUS; - CONTROLE DE ZOOM, 

INCLINAÇÃO, PANOR MICA E DETECÇÃO DE 

ROST O E MOVIMENTO POR SOFTWARE; LUZ 

INDICATIVA DE CAPTURA; - CLIPE UNIVERSAL 

PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A 

MONITORES DE LAPTOP OU LC D; - 

COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, WINDOWS 8, 

WINDOWS 7, MACOS **** OU POSTERIOR; - 

COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1, 5 M 

CONECTIVIDADE POR USB 2. 0. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 MESES. 

unidade 

47 2.000 

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 a base de corantes, espessantes e/ou solventes, 

tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no 

tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

unidade 

48 2.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, 

ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato 

triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo 

em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), 

tinta a 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 

50 1.000 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a bas

e de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores 

diversas. Ponta media de 1.0mm. 

unidade 

51 1.000 
Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base 

de Água, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em 
unidade 
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polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, 

chanfrada que permite 2 medidas de traços para 

sublinhar e marcar, cores diversas 

52 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 

55 10 

Cartão de memória ? micro sd com capacidade de 64GB, 

com adaptador (memória em cartão, capacidade 

memória 64gb, tipo cartão micro sd, características 

adicionais com adaptador). 

unidade 

59 20 
Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

60 40 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 40 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 500 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, 

azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, 

solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. 

unidade 

68 20 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

69 5 Cola branca, frasco de 1kg unidade 

71 30 

Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água 

em poliestireno de alto impacto na cor branca. 

Capacidade 300 copos. 

unidade 

72 5.000 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 

14865:2012. Embalado em material resistente em tiras 

com 100 (cem) unidades. 

embalagem 

74 1.000 

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 

14865:2012. Embalado em material resistente em tiras 

com 100 (cem) unidades 

embalagem 

76 500 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico 

com 05 (cinco) litros 
unidade 

77 500 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 
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78 100 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 

ml aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 300 

Detergente Liquido, 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 

80 10 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte 

automático, com placa e suporte de parede, diversas 

cores, compatível com senha ROLOMATIC. 

unidade 

84 5 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, 

pacote com 110 unidades 
pacote 

85 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 

86 10 
Envelope material offset, gramatura 75g/m2, caixa 50 

unidade 
unidade 

87 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 1.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

93 10 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para 

envio ou armazenamento de documentos em geral. 

Pacote com 100 unidades. 

unidade 

94 10 
Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 

unidades 
unidade 

95 10 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, 

Office, Tamanho 229x324. Descrição: Envelope de 

papel especifico para envio ou armazenamento de 

documentos em geral. Pacote com 100 unidades 

unidade 

97 1.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras 

sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a 

prova dágua usada para limpeza em geral, com a 

principal característica de limpar a superfície sem risca-

la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 
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98 50 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto 

simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. 

Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em 

aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. 

Produzido em plástico super resistente, para trabalhos 

pesados com empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 2 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

108 2 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários 

Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 5 
Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 

metros 
unidade 

110 10 
Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 

tomadas 
unidade 

111 100 

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 

113 150 Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades caixa 

114 200 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 400 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico 

e adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

116 50 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 50 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

119 200 

Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. 

Fabricado em filme de celofane e adesivo a base de 

elastômero e resina sintética. 

unidade 

120 30 

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 

121 200 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e 

resina sintética. 

unidade 

122 100 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

124 100 

Grampeador de Mesa 26/6 para 

40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta 

com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

apoios emborrachados que proporcionam conforto 

durante seu manuseio pintura de alta resistência. 

126 50 

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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de 

gramatura 75 gr/m2 

unidade 

127 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 ate 210 folhas. 

caixa 

128 150 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou 

ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

131 300 

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 

133 200 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

134 150 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno 

para identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

136 200 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, 

composição de madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 200 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com 

madeira 100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo 

processo de colagem do grafite na madeira, 

proporcionando maior resistência a quebra, 

ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

140 10 

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 

142 20 

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 

143 10 
Lixeiro para escritório com 30 cm de altura 

(policarbonato ou metal) 
unidade 

144 10 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

145 10 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

147 50 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, 

espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de 

solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. 

Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. 

unidade 

149 10 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 10 

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 

(apróx.) Cor: Preto 

unidade 

155 200 

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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

157 5 

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 

158 16.000 

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, 

embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

159 5 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

161 1.000 

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 

162 2.000 

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. 

pacote 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

182 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: 

pacote com 1000 folhas. 

163 20 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores 

diversas. caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal 

para convites, cartões, curriculos,certificados, 

apresentações e muito mais. 

caixa 

164 20 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

168 100 

Pasta em Papel Cartão Plastificado. Cores diversas. 

Descrição: com meia Aba interna, Formato: 

340x235mm. 

unidade 

169 100 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo 

trilho plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 50 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 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 aproximado: 235 x 350 mm. 

Cores: transparente ou fumê. 

unidade 

174 100 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas 

de 315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

176 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 

180 300 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 

grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

181 150 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 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 ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de 

instalação ou alimentação externa. 

183 10 

Pen Drive 4 GB USB 2.0 

Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, 

imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de 

armazenamento, Taxa de transferência de dados 

de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. 

Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de 

instalação ou alimentação externa. 

unidade 

184 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 ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. 

Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de 

instalação ou alimentação externa. 

unidade 

185 10 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou 

ferro fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 

Furos Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 10 

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 paraauxiliar o encaixe e a perfuração. 

Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

187 10 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, 

com escala de ajuste de perfuração, capacidade de 

perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 200 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

190 180 Pilha alcalina C (media) unidade 

191 50 Pilha alcalina D (grande) unidade 

192 200 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

193 150 

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 a base de álcool e outros componentes, 

recarregável. 

unidade 

195 30 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em 

plástico com tampa com cerdas para prender o copo. 

Deve acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

196 10 

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 

197 10 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. 

Acabamento perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 

70 x 80 mm. Cores diversas 

unidade 

198 30 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm unidade 

199 30 

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 

201 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 

202 10 

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 

203 50 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

205 100 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora 

de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com 

material poliestireno super resistente a queda, Cores 

diversas 

unidade 

208 80 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 

1,30 m 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

209 200 

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 

211 700 

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 

212 800 

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 devera conter etiqueta 

de fabrica com a composição do tecido e metragem. 

unidade 

227 5 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de 

MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, 

podendo ser 2 cm para mais ou para menos 

unidade 

230 5 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas 

multimídia, compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 100 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 30 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 20 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de 

Água, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 

40 ml, cor preto 

unidade 

234 20 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e 

essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 180 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

  

Município de Schroeder 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

8 250 

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 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para 

transporte. 

11 1.000 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, 

INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. 

ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 

1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E 

VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

16 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 

18 5 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem 

deposito) com lamina de aço temperado de alta 

resistência. Caixa com 50 unidades 

unidade 

20 5 

Arquivo Aramado s/ Pastas Suspensas. Estrutura em 

arame com pintura eletrostática e montagem automática. 

Dimensões 400 x 140 x 280 mm. 

unidade 

23 20 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 

ou equivalente 
unidade 

28 40 

Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, 

produzida com borracha natural, acompanha capa plástica 

- tamanho 42x21x10mm 

unidade 

32 50 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 10 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

36 24 

Caixa arquivo morto papelão, tamanho 

250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para 

menos. 

unidade 

39 10 

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 

41 5 

Caixa Organizadora Grande em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

unidade 

42 5 

Caixa Organizadora Média em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores 

diversas 

43 5 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores 

diversas 

unidade 

45 5 

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 

47 200 

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 a base de corantes, espessantes e/ou solventes, 

tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no 

tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

unidade 

50 20 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base 

de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

unidade 

51 60 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

53 15 
Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base 

de álcool. 
unidade 

54 15 

Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a 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 

60 15 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

61 15 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 15 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 
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66 15 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

67 10 

Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas 

sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos 

(toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, 

azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, 

solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. 

unidade 

70 50 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de 

Água, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com 

bico dosador, tubo 90 gramas. 

unidade 

72 900 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 

14865:2012. Embalado em material resistente em tiras 

com 100 (cem) unidades. 

embalagem 

75 50 
Corretivo liquido 18 ml a base de Água, aquoso, não 

toxico, composto de dispersantes e dióxido de titânio. 
unidade 

76 150 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico 

com 05 (cinco) litros 
unidade 

77 150 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

78 90 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 

ml aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 250 

Detergente Liquido, 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 

80 2 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte 

automático, com placa e suporte de parede, diversas 

cores, compatível com senha ROLOMATIC. 

unidade 

81 10 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha 

de A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, 

medindo 22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 

cm profundidade. 

unidade 

84 20 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

87 12.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

92 200 

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 

unidade 
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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. 

97 300 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras 

sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a 

prova dágua usada para limpeza em geral, com a 

principal característica de limpar a superfície sem risca-

la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 20 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto 

simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. 

Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em 

aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. 

Produzido em plástico super resistente, para trabalhos 

pesados com empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 10 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

111 12 

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 

115 40 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

117 5 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

120 50 

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 

122 200 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

125 15 

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 

128 20 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou 

ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

129 3 
Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) 

Pacote com 50 unidades. 
pacote 

130 3 
Grampo trilho plástico injetado em polietileno com 

capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas 
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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

190 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

(ref. Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 

unidades. 

131 150 

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 

133 200 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

135 6 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura 

X 150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 100 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, 

composição de madeira em material cerâmico. 
unidade 

139 6 

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 

144 10 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 

145 50 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

147 30 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, 

espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de 

solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita 

grossa. Caixa com 12 unidades. 

unidade 

148 100 

Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, 

transparente, medida aproximada de 11 centímetros. 

Pacote com 240 unidades. 

pacote 

151 50 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 

152 20 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls 

L4P3 PT com 4 unidades 
unidade 

153 15 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

154 10 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 

14,7 cm 

unidade 

157 5 

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 
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158 200 

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, 

embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

161 600 

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 

162 500 

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 

163 40 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores 

diversas. caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal 

para convites, cartões, curriculos,certificados, 

apresentações e muito mais. 

caixa 

164 5 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

166 10 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 

envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 

4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho 

mínimo de 300 x 230 mm 

unidade 

167 20 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

169 10 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

171 10 

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 aproximado: 235 x 350 mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

unidade 

172 10 

Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para 

guardar e transportar documentos e papeis em geral com 

segurança e praticidade possibilitando maior organização. 

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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

192 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Tamanho aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

173 10 

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 aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

unidade 

176 10 

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 

180 10 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 

grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

186 10 

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 paraauxiliar o encaixe e a perfuração. 

Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 

188 100 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

190 14 Pilha alcalina C (media) unidade 

192 100 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 20 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

195 15 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em 

plástico com tampa com cerdas para prender o copo. 

Deve acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

197 10 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. 

unidade 
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Acabamento perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 

70 x 80 mm. Cores diversas 

199 10 

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 

201 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 

205 25 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora 

de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com 

material poliestireno super resistente a queda, Cores 

diversas 

unidade 

208 20 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 

1,30 m 
unidade 

209 5 

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 

212 100 

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 devera conter etiqueta 

de fabrica com a composição do tecido e metragem. 

unidade 

213 400 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 60 

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 

pacote 
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seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 

quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

215 80 

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 

216 100 

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 

218 500 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

228 20 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, 

TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, 

produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda 

vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura 

de 10mm, antiderrapante e antichama. 

unidade 

231 15 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

233 5 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de 

Água, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 

40 ml, cor preto 

unidade 
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234 20 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e 

essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 30 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

  

Hospital Municipal São José de Joinville 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

1 120.000 
Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. 

Embalagem em caixa de 400 unidades. 
unidade 

2 6.000 Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg unidade 

4 15.000 
Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base 

de sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades 
unidade 

5 360 
Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem 

aspartame. 
unidade 

7 200.000 
Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem 

gás, embalada em fardos de 12 unidades. 
unidade 

8 10 

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 5.000 

Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada 

de medicamento no M.S. - 800 ML, REFIL para 

dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 

(P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR 

CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS 

ADERENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 

INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 

PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA 

NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO 

NO M.S. DEVE ATENDER AO DISPOSTO NO 

unidade 
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ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E RDC Nº 42, 

DE 25/10/2010. 

10 3.000 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À 

BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM 

BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE 

DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO 

SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE 

ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 

199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, 

embalagem plástica com identificação do produto. 

Embalagem em frasco de 500 ml 

Frasco 

11 30.000 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, 

INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. 

ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 

ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E 

VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

14 60 

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 

15 400 

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 

17 2 

Apontador com deposito em plástico resistente lamina de 

aço temperado especial fio de corte de alta resistência, 

com um orifício, tamanho aproximado (alp. 1,4x2,4x6,0 

cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades 

unidade 

19 6 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA - CATMAT 196730 - 

Caneta tipo apresentador de slides: Caneta apresentador de 

slides a Laser Wireless. 

unidade 
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Quantidade Descrição Unidade 

21 240 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 480 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

23 360 
Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 

ou equivalente 
unidade 

24 1.500 

Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada; Água 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 1.200 

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 

26 360 
Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) 

autoclave FH190 
unidade 

29 240 

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 

31 120 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

32 120 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

34 120 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

35 7.000 

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 
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Quantidade Descrição Unidade 

36 600 

Caixa arquivo morto papelão, tamanho 

250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para 

menos. 

unidade 

37 300 

Caixa arquivo morto polionda, tamanho 

250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para 

menos. Cores variadas 

unidade 

38 300 

Caixa arquivo morto polionda, tamanho 

250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para 

menos. Cor: Preta 

unidade 

39 36 

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 

40 50 

Caixa de Som Mini Caixinha de som USB 2.0 Plug P2 

3.5mm 5W(RMS) ? Exbom CS-32 Controle de Volume 

Potência de saída: 5W (RMS) Resposta de frequência: 

100-20KHz 5V DC: Alimentado pela USB Impedância: 

4Ohms Sensibilidade: 8dB Conexão: USB 2.0 Plug: P2 

3,5 mm Comprimento do cabo: 70 cm Diâmetro dos alto-

falantes 2 polegadas 

par 

41 24 

Caixa Organizadora Grande em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas 

unidade 

42 24 

Caixa Organizadora Média em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

43 24 

Caixa Organizadora Pequena em 

polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para 

mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. 

Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas 

unidade 

44 120 

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. 

Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 

2,8. 

unidade 

45 120 

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 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

46 20 

CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. WEBCAM FULL 

HD: - MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO COM 

CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES NGULOS E 

COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE RUÍDO; 

RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD **** ( ATÉ **** 

X **** PIXELS) A 30FPS; - COMPACTAÇÃO DE 

VÍDEO H. 264; - FOCO AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO 

AU TOMÁTICA DE POUCA LUZ; - CAMPO DE 

VISÃO DE ATÉ NO MÍNIMO 78 GRAUS; - 

CONTROLE DE ZOOM, INCLINAÇÃO, PANOR 

MICA E DETECÇÃO DE ROST O E MOVIMENTO 

POR SOFTWARE; LUZ INDICATIVA DE CAPTURA; 

- CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE 

SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LC D; - 

COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, WINDOWS 8, 

WINDOWS 7, MACOS **** OU POSTERIOR; - 

COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1, 5 M 

CONECTIVIDADE POR USB 2. 0. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 MESES. 

unidade 

47 4.000 

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 a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa 

ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para 

evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

unidade 

48 5.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, 

ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato 

triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em 

poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), 

tinta a 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 

51 360 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

53 1.200 
Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de 

álcool. 
unidade 

54 1.200 
Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a base de álcool. tinta 

secagem rápida e resistente a Água e a umidade de 
unidade 
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Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

qualidade. Validade mínima de dois anos a partir da 

entrega no almoxarifado. Cores diversas 

57 1.200 

CD-R gravável com 700MB de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com 

velocidade mínima de gravação de 48X COMP., 

armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

58 1.200 

CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de 

armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com 

velocidade mínima de gravação de 4 x compatível, 

armazenado em caixa de acrílico. 

unidade 

61 240 
Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 120 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

63 120 
Clipes tamanho no 5/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 120 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

68 120 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

70 120 

Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de 

Água, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com 

bico dosador, tubo 90 gramas. 

unidade 

71 50 

Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e Água 

em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 

300 copos. 

unidade 

72 30.000 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 

14865:2012. Embalado em material resistente em tiras 

com 100 (cem) unidades. 

embalagem 

73 4.000 

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 

74 15.000 

Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 

14865:2012. Embalado em material resistente em tiras 

com 100 (cem) unidades 

embalagem 
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75 120 
Corretivo liquido 18 ml a base de Água, aquoso, não 

toxico, composto de dispersantes e dióxido de titânio. 
unidade 

78 120 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml 

aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 1.200 

Detergente Liquido, 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 

80 12 

Dispenser de senha manual, bico de pato, corte 

automático, com placa e suporte de parede, diversas cores, 

compatível com senha ROLOMATIC. 

unidade 

81 600 

Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de 

A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 

22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm 

profundidade. 

unidade 

82 36 DVD - R gravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica unidade 

84 4.800 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

87 3.600 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

88 2.400 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

89 18.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

90 18.000 
Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 

47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. 
unidade 

91 600 

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 

92 600 

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, 

unidade 
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permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou 

pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. 

93 12 

Envelope Saco Branco Office Tamanho 

229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para 

envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote 

com 100 unidades. 

unidade 

95 120 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. 

Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou 

armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 

unidades 

unidade 

97 3.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras 

sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a 

prova dágua usada para limpeza em geral, com a principal 

característica de limpar a superfície sem risca-la. 

Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

100 240 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno branco fosco para 

bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo 

com 1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

101 240 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno, branco fosco, 

para paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). 

Rolo com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. 

rolo 

102 60 

Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por 

código de barras em filme polipropileno, branco fosco, 

para tubos de exames. Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . 

Rolo com 1500 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco 

rolo 

105 600 

Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em 

papel couche a base de borracha e resina, cor branco, sem 

impressão, com 01 coluna, para uso em impressora 

térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. 

rolo 

106 3.600 

Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por 

transferência térmica, cor branca, feita em 

papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X 

altura 25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. 

Rolo com 1.500 unidades. 

rolo 

107 800 

Etiqueta com impressão por termo transferência, 

utilizado Ribbon. Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , 

compatível com a impressora marca Argox modelo 0s - 

214 plus, cor branca, rolo de 35 metros. Com duas colunas 

sendo espaçamento mínimo entre as colunas e linhas de 

2mm. Fabricada em papel couche duplo uso 

rolo 
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ou couche duplo liner, adesivo acrilico 20g, 

duplo liner glassine. Resistente a temperatura até 134 

graus, esterilização em autoclave a vapor. 

108 24 
Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários 

Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas 
unidade 

109 12 
Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 

metros 
unidade 

110 12 Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas unidade 

111 120 

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 

114 300 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 300 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

117 300 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 480 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 

12mmx10m em Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 240 

Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. 

Fabricado em filme de celofane e adesivo a base de 

elastômero e resina sintética. 

unidade 

121 8.000 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e 

resina sintética. 

unidade 

123 36 

Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em 

plástico resistente. Dimensões do produto: 21 x 18 x 22,5 

CM podendo variar de 1 a 2cm para mais ou para menos 

unidade 

125 360 

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 

128 600 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou 

ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

132 18 

Telefone tipo Headset com microfone cancelador de ruído 

e com  base discadora ; Tiara ajustável; Haste do 

microfone ajustável; Conector RJ9. 

unidade 

133 20.000 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 



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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

204 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

134 240 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno 

para identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

135 24 

Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 

150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 

unidades. 

pacote 

136 360 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, 

composição de madeira em material cerâmico. 
unidade 

139 120 

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 

140 120 

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 

141 120 

Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura 

mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, 

sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. 

unidade 

142 60 

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 

144 60 Lixeiro plástico com pedal 100 litros unidade 

145 240 Lixeiro plástico com pedal 50 litros unidade 

147 240 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, 

espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de 

solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita 

grossa. Caixa com 12 unidades. 

unidade 

149 360 
Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões 

aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata 
unidade 

150 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 (apróx.) 

Cor: Preto 

unidade 

154 60 

Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor 

transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 

14,7 cm 

unidade 

157 120 

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 
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158 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, embalagem 

com 04 rolos. 

embalagem 

159 12 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

160 12 

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 

161 10.000 

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 

162 40.000 

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 

163 24 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores 

diversas. caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal 

para convites, cartões, curriculos,certificados, 

apresentações e muito mais. 

caixa 

165 120 
Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 

Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas 
unidade 

166 120 

Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 

envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 

4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho 

mínimo de 300 x 230 mm 

unidade 

167 600 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

169 60 
Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho 

plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa 
unidade 

170 60 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 
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171 60 

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 aproximado: 235 x 350 mm. Cores: transparente 

ou fumê. 

unidade 

172 60 

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 aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

unidade 

174 60 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

176 12 

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 

177 12 

Pasta Sanfonada A4,com 31 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 350 x 250 x70 mm. Cores 

diversas 

unidade 

178 60 

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 

179 60 

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 

182 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 ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. 

Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de 

instalação ou alimentação externa. 

unidade 
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186 60 

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 paraauxiliar o 

encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 

8,8cm. 

unidade 

188 7.000 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

189 240 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 800 Pilha alcalina C (media) unidade 

191 180 Pilha alcalina D (grande) unidade 

192 2.400 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 240 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

195 240 

Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico 

com tampa com cerdas para prender o copo. Deve 

acompanhar buchas e parafusos. 

unidade 

196 240 

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 

199 600 

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 

200 360 
Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 

unidades 
unidade 

201 100 

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 

203 180 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma 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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

208 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

204 60 

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. 

Pacote com 10 unidades 

unidade 

205 120 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora 

de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com 

material poliestireno super resistente a queda, Cores 

diversas 

unidade 

206 1.800 Ribbon em cera, 110 mm x 74 m unidade 

207 1.200 Ribbon em cera 110mm x 91m unidade 

208 120 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 

1,30 m 
unidade 

209 360 

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 

210 6 

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 

214 2.200 

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 

215 360 

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 

pacote 
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Quantidade Descrição Unidade 

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. 

216 1.500 

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 

217 300.000 

Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, 

variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

218 100.000 

Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

219 100.000 

Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

220 40.000 

Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em 

pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de 

identificação e fabricação. 

unidade 

221 40.000 

Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para 

embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na 

parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em 

unidade 
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pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de 

identificação e fabricação. 

222 80.000 

Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

223 24.000 

Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

224 60.000 

Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para 

embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identicamente e fabricação. 

unidade 

225 30.000 

Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, 

para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não 

reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 

micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, 

acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas 

constando dados de identificação e fabricação 

unidade 

226 60.000 

Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, 

para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, 

resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 

micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 

pecas constando dados de identificação e fabricação. 

unidade 

227 100 

Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 

9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo 

ser 2 cm para mais ou para menos 

unidade 

228 12 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, 

TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, 

produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda 

vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 

10mm, antiderrapante e antichama. 

unidade 

229 12 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, 

TAMANHO 58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, 

produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda 

unidade 
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vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 

10mm, antiderrapante e antichama. 

230 360 
Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, 

compatível com Windows 7 ou superior 
unidade 

231 120 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 12 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

233 60 

Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de 

Água, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 

ml, cor preto 

unidade 

234 180 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e 

essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 24 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

  

Município de São João do Itaperiú 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

6 100 
Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 

2022. 
unidade 

8 300 

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 2.000 

Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada 

de medicamento no M.S. - 800 ML, REFIL para 

dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 

(P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR 

CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR 

RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO 

EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

unidade 
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PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO 

DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE 

MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO 

DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 

E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. 

10 2.500 

Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO 

DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % 

À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, 

HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM 

BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE 

DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO 

SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE 

ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 

199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, 

embalagem plástica com identificação do produto. 

Embalagem em frasco de 500 ml 

Frasco 

11 2.500 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, 

INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. 

ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 

1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E 

VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. 

Frasco 

12 350 

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 

18 200 

Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem 

deposito) com lamina de aço temperado de alta 

resistência. Caixa com 50 unidades 

unidade 

21 100 
Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros 

aproximadamente. 
unidade 

22 180 Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. unidade 

29 230 

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 

unidade 
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Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não 

toxico. 

31 500 
Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. 

Dimensão 140 x 200mm. 
unidade 

32 500 Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas unidade 

33 500 Caderno grande, capa dura, 100 folhas unidade 

34 500 Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas unidade 

37 350 

Caixa arquivo morto polionda, tamanho 

250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para 

menos. Cores variadas 

unidade 

39 30 

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 

44 180 

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. 

Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 

2,8. 

unidade 

45 50 

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 

47 2.000 

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 a base de corantes, espessantes e/ou solventes, 

tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no 

tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas 

unidade 

48 2.000 

Caneta esferográfica, escrita media e suave, 

ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato 

triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em 

poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), 

tinta a 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 

50 100 

Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição 

:marcadora permanente de 

CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base 

unidade 
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Item 
Quantidade Descrição Unidade 

de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. 

Ponta media de 1.0mm. 

51 100 

Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a 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 

52 1.000 

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 

53 100 
Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base 

de álcool. 
unidade 

54 100 

Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a 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 

60 50 
Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

62 50 
Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

64 30 
Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

66 30 
Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou 

arame galvanizado. 
caixa 

68 200 

Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. 

Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com 

tampa. Caixa com 10 unidades. 

unidade 

72 2.500 

Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 

14865:2012. Embalado em material resistente em tiras 

com 100 (cem) unidades. 

embalagem 

76 400 
Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico 

com 05 (cinco) litros 
unidade 

77 400 
Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 

05 (cinco) litros 
unidade 

78 400 
Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 

ml aroma Talco ou similar. 
unidade 

79 800 

Detergente Liquido, Para Lavar Loucas Manualmente, 

Neutro, Testado Dermatologicamente, 

Biodegradável, Concentrado, com Aspecto Liquido 

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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

215 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 

(cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. 

84 200 
Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote 

com 110 unidades 
pacote 

95 1.000 

Envelope Saco Kraft ou Pardo, 

Office, Tamanho 229x324. Descrição: Envelope de papel 

especifico para envio ou armazenamento de documentos 

em geral. Pacote com 100 unidades 

unidade 

97 1.000 

Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras 

sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a 

prova dágua usada para limpeza em geral, com a 

principal característica de limpar a superfície sem risca-

la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. 

unidade 

98 75 

Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto 

simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. 

Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em 

aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. 

Produzido em plástico super resistente, para trabalhos 

pesados com empunhadura antideslizantes. 

unidade 

99 30 
Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 

etiquetas 
caixa 

111 75 

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 

114 30 Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) unidade 

115 600 
Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e 

adesivo a base de elastômeros resina sintética. 
unidade 

116 600 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 12mmx50m em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

117 600 
Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em 

Polipropileno. Pacote com 5 unidades. 
unidade 

118 600 
Fita Adesiva Transparente pequena, Dimensão 

12mmx10m em Polipropileno. Pacotes com 5 unidades. 
unidade 

119 600 

Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. 

Fabricado em filme de celofane e adesivo a base de 

elastômero e resina sintética. 

unidade 

120 350 

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 
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121 350 

Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel 

saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e 

resina sintética. 

unidade 

122 2.000 Fralda para limpeza- 34x44 cm unidade 

125 70 

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 

126 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 distancia, grampeamento de ate 200 folhas de 

gramatura 75 gr/m2 

unidade 

127 80 

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 ate 210 folhas. 

caixa 

128 350 
Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou 

ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. 
caixa 

130 100 

Grampo trilho plástico injetado em polietileno com 

capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas 

(ref. Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 

unidades. 

unidade 

133 400 

HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR 

PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 

galão 

134 100 

Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno 

para identificação, cor transparente, medidas mínimas 

5X60X27MM. 

unidade 

136 1.500 
Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, 

composição de madeira em material cerâmico. 
unidade 

137 1.500 

Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com 

madeira 100% reflorestada. Madeira macia que garante 

excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo 

processo de colagem do grafite na madeira, 

proporcionando maior resistência a quebra, 

ideal paradesenho artístico 

ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. 

unidade 

138 400 
Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) 

litros 
unidade 
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139 50 

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 

142 50 

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 

147 300 

Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho 

mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, 

espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de 

solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita 

grossa. Caixa com 12 unidades. 

unidade 

151 1.000 Notas auto adesivas 50x50 neon sortido unidade 

152 1.000 
Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls 

L4P3 PT com 4 unidades 
unidade 

153 1.000 
Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - 

embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada 
unidade 

155 800 

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 devera conter etiqueta de fabrica indicando a 

composição do tecido e a metragem. 

unidade 

156 300 

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 

157 80 

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 

158 2.500 

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, 

embalagem com 04 rolos. 

embalagem 

159 200 Papel Kraft natural, 60 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m unidade 

161 2.500 
Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, 

gramatura mínima de 75 gr/m2, cor: branca, em resma de 
resma 
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500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora 

e diversas impressões. 

162 2.000 

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 

163 100 

Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g. Cores 

diversas. caixa/50 folhas. Descrição: Papel especial ideal 

para convites, cartões, curriculos,certificados, 

apresentações e muito mais. 

caixa 

164 100 Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor unidade 

167 200 
Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. 

Espessura 0,15mm 
unidade 

170 200 

Pasta Escolar com Aba 

e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm 

Composição: Polipropileno, Cores diversas. 

unidade 

171 100 

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 aproximado: 235 x 350 mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

unidade 

172 100 

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 aproximado: 245 x 335 x 17mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

unidade 

173 100 

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 aproximado: 245 x 335 x 50mm. Cores: 

transparente ou fumê. 

unidade 

174 200 
Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 

315 x 226 x 35 mm, diversas cores 
unidade 

175 150 

Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de 

alta qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. 

Possui forração interna e externa de PVC, cantoneira de 

proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal 

unidade 
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niquelados. Acompanha etiqueta personalizada 

Dimensões 350 x 290 x 70mm, Espessura 2,4 Cores 

diversas 

176 80 

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 

178 150 

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 

180 500 

Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente 

plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. 

Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), 

grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. 

unidade 

181 400 Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) unidade 

182 80 

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 ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. 

Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de 

instalação ou alimentação externa. 

unidade 

185 40 

Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou 

ferro fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos 

Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 

75gr/m2. Cor:Preto.Descricao: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. 

unidade 

186 40 

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 paraauxiliar o encaixe e a perfuração. 

Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. 

unidade 
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187 40 

Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, 

revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, 

com escala de ajuste de perfuração, capacidade de 

perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 

unidade 

188 250 

Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, 

possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 

unidades. 

unidade 

189 250 Pilha alcalina 23A 12V unidade 

190 250 Pilha alcalina C (media) unidade 

191 250 Pilha alcalina D (grande) unidade 

192 250 

Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, 

possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 

unidades 

unidade 

193 100 

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 a base de álcool e outros componentes, recarregável. 

unidade 

197 80 

Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. 

Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e 

durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. 

Acabamento perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 

70 x 80 mm. Cores diversas 

unidade 

198 80 Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm unidade 

199 80 

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 

203 300 Refil de sabonete liquido 700ml Espuma unidade 

205 200 

Régua em poliestireno, Tamanho 30 

cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora 

de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com 

material poliestireno super resistente a queda, Cores 

diversas 

unidade 

208 150 
Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 

1,30 m 
unidade 

211 600 

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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212 800 

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 devera conter etiqueta 

de fabrica com a composição do tecido e metragem. 

unidade 

213 300 
Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato 

Oficio, Tamanho 2740x330 
unidade 

214 1.500 

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 do fabricante por 

seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e 

quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. 

pacote 

215 1.500 

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 

216 1.500 

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 

228 100 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, 

TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, 

produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda 

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 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

222 

 

Nº 

Item 
Quantidade Descrição Unidade 

vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura 

de 10mm, antiderrapante e antichama. 

229 100 

TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, 

TAMANHO 58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, 

produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda 

vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura 

de 10mm, antiderrapante e antichama. 

unidade 

231 100 

Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em 

polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e 

canhoto. 

unidade 

232 90 Tinta para carimbo cores diversas unidade 

234 50 

Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes 

emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e 

essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs 

unidade 

235 500 
Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas 

desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. 
unidade 

236 80 
Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões 

de 80mm x 60mm - caixa com 50 unidades 
caixa 
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