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Guanambi, 23 de Novembro de 2018 

 

A Ilma. Sra. 

Dra. LUCIANA LEÃO MUNIZ 

Diretora Executiva do CONSÓRCIO DE SAÚDE ALTO SERTÃO 

 

PREZADA DIRETORA, 

Papelaria 

 

 

Tendo em vista a necessidade da aquisição dos materiais de papelaria para a 

viabilidade do funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, mantido pelo 

Consórcio Interfederativo de Saúde do Alto Sertão.  

Conforme projeto básico anexo contendo os critérios utilizados para estas 

aquisições; solicitamos de Vossa Senhoria a devida autorização para a Comissão 

Permanente de Licitação, a fim de realizar o certame licitatório, para suprir a carência 

citada, conforme pauta anexa à presente requisição para mantermos os serviços já 

pactuado para o período de 12 (doze) meses.  

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e 

satisfação. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

THAMARA MIRANDA 

Diretora Geral da Policlínica 
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                   Ref. Nº 004/2019 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 Constitui objeto da presente solicitação, a aquisição de materiais de papelaria, a fim de 

suprir as necessidades da Policlínica Regional de Saúde. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

 Policlínica Regional de Saúde, com sede a Avenida Messias Pereira Donato, 1048 – 

Bairro Aeroporto Velho – Responsável técnico: Valma Régia Gomes – e-mail 

diretoria.administrativa@policlinicaguanambi.ba.gov.br 

2.2 PRAZO DE ENTREGA 

 – Imediata; após a assinatura do contrato, conforme emissão de autorização de 

fornecimento emitida pela Diretoria Técnica/Administrativa do CIS – Alto Sertão; 

 – A entrega do material deverá ser parcelada de acordo com a necessidade da 

Policlínica Regional de Saúde; 

 – Durante a entrega, a carga e descarga dos materiais de papelaria ficam sob 

responsabilidade do fornecedor; 

 – Caso o produto seja entregue em desconformidade, os mesmos serão rejeitados no 

ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 02 (dois) dias úteis, sob pena 

de cancelamento da compra; 

 – Horário de Entrega: De Segunda à Sexta, das 08 h às 12 h e das 13 h às 15 h. pelo 

estacionamento de veículo, segunda porta a direita; – Quinze dias a contar da assinatura 

do contrato, conforme emissão de autorização de fornecimento emitida pela Diretoria 

Técnica/Administrativa. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 Atendimento as necessidades da Policlínica Regional de Saúde, dispor das aquisições 

acima descritas, tendo em vista a importância dos mesmos para o devido funcionamento 

desta Unidade. 
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4. ESPECIFICAÇÃO     

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 10 Alfinete, de escritório, número 13, cores 
diversas, em poliestireno e arame de aço 
niquelado. Embalagem: caixa com 50 
unidades, com dados de identificação e 
marca do fabricante. 
 

Caixa  

02 10 Alfinete de segurança. Broche 28 mm na cor 
dourada, pacote com 1000 unidades 
 

Pacote  

03 10 Apagador para quadro branco, corpo em 
plástico com feltro, dimensões 140x50x40 
mm, com variação de +/- 5 mm. Embalagem 
com dados de identificação e marca do 
fabricante. 

Un  

04 20 Apontador para lápis com um furo, em 
plástico resistente, diversas cores, dimensões 
30x15mm. 
 

Un  

05 20 Bateria alcalina 9 V (6LR61 – Quadrada) Un  

06 30 Bateria lithium 3 V (Cr 2032 – (Pilha moeda) Un  

07 20 Barbante 8 fios 100g confeccionado 100% 
algodão 4x8 - Diversas cores 

Un  

08 100 Balão látex tamanho nº9, liso, diversas cores 
aproximadamente 24 cm diâmetro quando 
inflado no formato pera. Pacote c/ 50 
unidades.  

Pacote  

09 100 Bloco de lembrete, em pequeno papel (de 7,5 
cm de área) de cor fácil remoção atrás de si, 
de forma que seja facilmente pregado, 
retirado e recolocado por algumas vezes, sem 
deixar marcas ou resíduos, com finalidade de 
ser usado para fazer anotações e são 
geralmente colocados em superfícies visíveis, 
embalagem com 04 blocos. 

Pacote  

10 120 Bloco de rascunho em papel jornal, 75gr, 
dimensões 225 x 160 mm, 50 folhas 
grampeado e picotado, capa e contracapa em 
papel couché, 150gr. 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

11 50 Borracha em duas cores macia tamanho 4mm 
x 2mm 

Un  

12 120 Caderneta com espiral de 1/8, com 96 folhas 
brancas pautadas, dimensões 100 x 140 mm. 

Un  

13 120 Caderno com espiral de 1/4, capa dura, com 
96 folhas brancas pautadas, dimensões 209 
147 mm. 

Um  

14 300 Caixa box para documentos, em papelão, 
impressão em três lados para identificação, 
dimensões 355x250x135 mm. 

Un  

15 120 Caixa arquivo para documentos, em plástico, 
estilo poli ondas, impressão em três lados 
para identificação, dimensões 355x250x135 
mm cores variadas. 

Un  

16 60 Calculadora, digital, portátil, capacidade 12 
(doze) dígitos, com as 04 (quatro) operações 
básicas, raiz quadrada, porcentagem, 
correção parcial e total, inversão de sinais, 
memória, bateria a luz solar. 

Un  

17 30 Caneta esferográfica azul, escrita grossa, 
com um furo na lateral e no bocal, 
comprimento de 140 mm, com variação de +/- 
5%, gravado no corpo a marca do fabricante. 
Cx c/ 50 unidades. 

Caixa  

18 15 Caneta esferográfica preta, escrita grossa, 
com um furo na lateral e no bocal, 
comprimento de 140 mm, com variação de +/- 
5%, gravado no corpo a marca do fabricante. 
Cx c/ 50 unidades. 

Caixa  

19 15 Caneta esferográfica verde, escrita grossa, 
com um furo na lateral e no bocal, 
comprimento de 140 mm, com variação de +/- 
5%, gravado no corpo a marca do fabricante. 
Cx c/ 50 unidades. 

Caixa  

20 15 Caneta esferográfica vermelha, escrita 
grossa, com um furo na lateral e no bocal, 
comprimento de 140 mm, com variação de +/- 
5%, gravado no corpo a marca do fabricante. 
Cx c/ 50 unidades. 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

21 60 Caneta marca texto, cor amarela ou rosa ou 
azul ou abóbora ou verde, ponta 
indeformável, tinta fluorescente a base 
d'água, gravado no corpo a marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Un  

22 20 Caneta marcadora, para escrita em CD e 
diversas superfícies, com ponta de poliéster 
de diâmetro 0,9 mm, cor azul, gravado no 
corpo a marca do fabricante. Embalagem: 
cartela com 01 caneta, contendo dados de 
identificação do produto, data de fabricação e 
prazo de validade. 

Un  

23 3.000 CD-R, virgem, gravação a 52 x, 700 MB 
dados / 80 min. Áudio, embalado 
individualmente em envelope de papel ou 
papelão - capacidade de armazenamento de 
700 MB de dados ou 80 minutos de áudio - 
velocidade de gravação de 1 a 52x, tendo em 
uma das faces a identificação técnica de 
mídia (tipo / capacidade para dados e áudio / 
velocidade de gravação e espaço para escrita 
do conteúdo gravado com caneta apropriada) 
- mídia acondicionada individualmente em 
embalagem tipo envelope, lacrada, com 
identificação do fabricante, capacidade e 
velocidade máxima de gravação. 
 

Un  

24 80 Clipes nº 4/0 em metal resistente, 
galvanizado, caixa com 50 unidades. 

Caixa  

25 100 Clipes nº6/0 em metal resistente, 
galvanizado, caixa com 50 unidades. 

Caixa  

26 20 Clipes nº8/0 em metal resistente, 
galvanizado, caixa com 25 unidades. 

Caixa  

27 30 Cola bastão, a base de P.V.A, branca, para 
uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. 
Embalagem: frasco plástico com 40 g, com 
bico economizador, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante 
e prazo de validade. 
 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

28 20 Cola líquida, a base de P.V.A, branca, para 
uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. 
Embalagem: frasco plástico com 90 g, com 
bico economizador, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante 
e prazo de validade. 

Un  

29 80 Cola quente de silicone grossa 7,5mm x 30 
cm de comprimento em bastão. 

Un  

30 30 Corretivo líquido branco, não tóxico, a base 
de água, secagem rápida, embalagem com 
18 ml, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade. 

Un  

31 3.000 DVD+R, 16 X, 4.7 GB dados / 120 min vídeo 
(SP), embalagem individual lacrada em caixa 
padrão CD - Padrão DVD+R (mais R) - 
Capacidade para gravação de 4.7 GB de 
dados, ou 120 minutos de vídeo em qualidade 
SP - velocidade de gravação até 8 x - Face 
não agravável fosca com identificação do 
fabricante, capacidade e velocidade máxima 
de gravação e espaço para escrita do 
conteúdo gravado com caneta apropriada - 
Embalagem individual tipo envelope. 

Un  

32 04 Elástico látex nº18 pacote com 1.200 
unidades cor amarela 

Pacote  

33 120 Envelope, grande, sem timbre, branco, 
gramatura 80 g, dimensões 250 x 350 mm. 
Marca Foroni. Caixa c/ 250 um. 

Caixa  

34 60 Envelope, grande, sem timbre, em papel kraft 
ouro, gramatura 80 g, dimensões 250 x 350 
mm. Marca Foroni. Caixa c/ 250 um. 

Caixa  

35 60 Envelope, meio ofício, pardo, sem timbre, 
dimensões 180 x 250 mm. Marca Foroni. Cx 
c/ 250 un. 

Caixa  

36 120 Envelope, ofício, branco, sem timbre, 
dimensões 240 x 340 mm. Marca Foroni. Cx 
c/ 250 um. 

 

 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

37 60 Envelope, ofício, pardo, sem timbre, 
dimensões 240 x 340 mm. Marca Foroni. Cx 
c/ 250 un. 

Caixa  

38 20 Esponja/almofada para carimbos cor azul. Un  

39 20 Esponja/almofada para carimbos cor preta. Un  

40 40 Estilete Multiuso Médio Olfa 18 mm - MT-1 Un  

41 50 Etiqueta, autoadesiva para impressora inkjet 
laser e copiadora, dimensões 101,6 x 50,8 
mm cor branca. Embalagem: caixa com 100 
folhas A4 com 10 etiquetas em cada 
totalizando 1000 unidades, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante 
e prazo de validade. 

Caixa  

42 30 Extrator, de grampo, tipo espátula, em aço 
cromado, dimensões 15 cm. 

Un  

43 20 Fichário, de mesa, base metálica, tampa em 
acrílico ou poliestireno, com jogo de índice 
AZ, para fichas 5 x 8 polegadas. 

Un  

44 50 Fita adesiva dupla face, dimensões 12 mm x 
30 m, com dados de identificação do produto 
e marca do fabricante. 

Un  

45 100 Fita adesiva transparente (Grande), fabricada 
em acetato, adesivo sintético, dimensões 12 
mm x 40 m. Embalagem: unidades separadas 
com material anti-adesivo, contendo a marca 
do fabricante. 

Un  

46 100 Fita adesiva transparente, fabricada em 
polipropileno, dimensões: largura mínima de 
50 mm e máxima de 50 mm x comprimento 
de 50 m. Embalagem: unidades separadas 
com material anti-adesivo, com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 

Un  

47 40 Fita adesiva colorido, fabricada em 
polipropileno, dimensões: largura mínima de 
45 mm e máxima de 48 mm x comprimento 
de 50 m. Embalagem: unidades separadas 
com material anti-adesivo, com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

48 04 Fragmentadora de papel 08 fl., c/ cesto de 13 
Litros / 220 V. 

Un  

49 03 Grampeador, capacidade para grampear até 
100 (cem) folhas de papel 75 g/m2, 
comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura 
metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e 
fechado), capacidade de carga mínima 01 
(um) pente de 100 grampos 23/10. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

Un  

50 100 Grampeador, capacidade para grampear até 
25 (vinte e cinco) folhas de papel 75 g/m2, 
comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura 
metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e 
fechado), capacidade de carga mínima 01 
(um) pente de   100 grampos 26/6. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 
 

Un  

51 30 Grampo para grampeador 23/10, caixa com 
5000 unidades. 

Caixa  

52 80 Grampo para grampeador 26/6, caixa com 
5000 unidades. 

Caixa  

53 04 Índice telefônico comercial capa dura 213 x 
150 mm em papel offset em 120g com espiral 
e bloco de notas 

Un  

54 150 Lápis grafite em madeira, graduação nº 02, 
formato sextavado ou redondo, comprimento 
175 mm procedência nacional. 

Un  

55 120 Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, 
cor preta, 100 folhas, dimensões 320x220 
mm, numerado tipograficamente, papel alta 
alvura 75 gr/m2. 

Un  

56 50 Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, 
cor preta, 200 folhas, dimensões 320x220 
mm, numerado tipograficamente, papel alta 
alvura 75 gr/m2. 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

57 50 Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, 
cor preta, 50 folhas, dimensões 320x220 mm, 
numerado tipograficamente, papel alta alvura 
75 gr/m2. 

Un  

58 120 Livro protocolo, capa dura, ano (permanente), 
dimensões 23x15,5 cm, com 100 folhas 
numeradas, papel interno branco alvo (sem 
espiral). 

Un  

59 10 Marcador para quadro branco recarregável, 
com ponta macia e não deformável, ponta de 
acrílico de 4,00 mm, espessura de escrita 
2,00 mm em plástico, longa durabilidade. 

Un  

60 20 Marcador de página adesivo post-it 5 cores, 5 
blocos com vinte e cinco folhas, 42x12mm, 
material em filme de polipropileno com 
adesivo 

Un  

61 20 Organizador de escritório, em acrílico fume, 
dimensões 355 x 253 x 120 mm, com 
variação de +/- 1 cm, com 3 divisões internas, 
para uso de documentos e revistas. 
 

Un  

62 50 Papel carbono, para escrita manual, na cor 
preta, dimensão 215 x 315 mm. Embalagem: 
caixa com 100 folhas, com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 
 

Caixa  

63 20 Papel contact cristal. Embalagem: rolo com 
25 metros. 
 

Mt  

64 100 Papel A4, tamanho 210x297 mm, gramatura 
75 g/m2, papel alvo, cor branca, pacote com 
500 folhas. Caixa com 10 pacotes. 

Caixa  

65 30 Papel ofício, tamanho 216x330 mm, 
gramatura 75 g/m2, papel alvo, cor branca, 
pacote com 500 folhas. Caixa com 10 
pacotes. 
 

Caixa  

66 20 Papel foto GLOSSY (Ultrassonografia) 

A4 diagramatura 135 g/m² brilhante pacte 
com 1.000 folhas 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

67 50 Papel foto GLOSSY 
(Tomografia/Ressonância) 

A3 diagramatura 130 g/m² brilhante pacte 
com 1.000 folhas 

Caixa  

68 250 Papel térmico amarelo, gramatura 56 g, 
largura 57 mm comprimento linear 22,300 m 
 

Bobina  

69 100 Papel térmico amarelo, gramatura 56 g, 
largura 56,6 mm comprimento linear 300 m 
 
 

Bobina  

70 100 Papel emborrachado EVA 40 x 48 diversas 
cores 

Un  

71 200 Papel laminado pesando 63g/m² medindo 59 
por 49 cm - diversas cores. 
 

Fls  

72 200 Papel cartão fosco 50 x 70, 240 g diversas 
cores. 

Fls  

73 200 Papel cartolina, tamanho 50 x 66 cm 230 g 
diversas cores 

Un  

74 50 Papel crepom 48 cm x 200 cm diversas cores. Rolo  

75 100 Pasta arquivo registrador tipo AZ em papelão 
prensado, tamanho ofício, dimensões 350 
mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm 
(dorso), com variação de +/- 10 por cento, 
protetor metálico nas bordas da parte inferior, 
fecho metálico com alavanca de acionamento 
para abertura auxiliado por mola fixado por 04 
(quatro) rebites, prendedor em material 
plástico de boa resistência, orifício de 
manuseio revestido de material plástico e 
janela para identificação no dorso. 
 

Un  

76 20 Pasta catálogo preta grande com 100 folhas. 
 

Un  

77 80 Pasta com elástico em polipropileno 335 x 
245 x 50 (transparente). 

Un  

78 400 Pasta classificador, em PVC, transparente, 
com prendedor macho e fêmea em PVC, 
dimensões 230 x 340 mm. 

Un  

79 300 Pasta documento, em PVC com aba e 
elástico, dimensões 245 x 335 x 5 mm, 2 cm 
de alt. cor branca transparente. 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

80 400 Pasta suspensa, tamanho ofício em cartão 
marmorizado plastificada, com prendedor em 
plástico, para uso em arquivo de aço, Caixa 
com 50 unidades. 

Caixa  

81 300 Pasta, classificador, em papel cartão 480 g, 
plastificado, com ilhós, dimensões aprox. 345 
x 250 mm, na cor azul. 

Un  

82 200 Pasta, documento, em papel cartão 280 gr, 
plastificado, com aba e elástico, dimensões 
235 x 350 mm, na cor azul. 

Un  

83 20 Pen-Drive 32 GB USB 2.0   

84 10 Percevejo latonado, caixa com 100 unidades. Caixa  

85 30 Perfurador, com capacidade para perfurar até 
50 (cinquenta) folhas de papel 75 g/m2, 
estrutura metálica, com depósito, acabamento 
de qualidade e furos precisos. Embalagem 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 

Un  

86 03 Pistola para cola quente bivolt 16watts utiliza 
refil de cola grossa. 

Un  

87 80 Pilha AA, pilha alcalina de longa duração. 
Tamanho AA pequena. Modelo LR6, 
voltagem: 1,5 V, ideal para usos em bips, 
controles remotos, rádios portáteis e demais 
aparelhos eletrônicos: embalagem com 02 
pilhas. 

Un  

88 100 Pilha alcalina tamanho AAA, 1,5 volts. 
Embalagem com 02 unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 

Un  
 
 

89 80 Pilha alcalina tamanho D, 1,5 volts. 
Embalagem com 02 unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. 
 

Un  

90 80 Pilha alcalina, 9 volts. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do 
fabricante. 
 

Un  

91 30 Pincel atômico, espessura da escrita 4,5 mm, 
tinta à base álcool, longa durabilidade, cor 
azul. 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

92 30 Pincel atômico, espessura da escrita 4,5 mm, 
tinta à base álcool, longa durabilidade, cor 
preta. 

Un  

93 30 Pincel atômico, espessura da escrita 4,5 mm, 
tinta à base álcool, longa durabilidade, cor 
vermelha. 

Un  

94 50 Porta caneta em acrílico 23,8 x 8,7 x 7,5 cm. 
 

Un  

95 50 Prancheta, em acrílico compensado, com 
prendedor metálico, formato A4, dimensões 
210 x 297 mm. 
 

Un  

96 15 Prendedor de papel grampomol 51 mm caixa 
com 12 unidades. 
 

Caixa  

97 20 Quadro em feltro, com bordas de alumínio, 
dimensões: 1,20 x 90 cm. 
 

Un  

98 10 Quadro branco, com bordas de alumínio, 
dimensões: 1,20 x 90 cm. 
 

Un  

99 50 Régua em material plástico incolor graduada 
com 30 cm, subdivisão em mm, com no 
mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de 
largura. 

 

Un  

100 50 Tesoura, em aço polido, 9 1/2 polegadas, 
própria para costura, cabo em plástico de alta 
resistência. Embalagem com dados de 
identificação e marca do fabricante. 
 

Un  

101 50 Tecido TNT 100% poliuretano 1,40 m de 
largura diversas cores. 

Mts  
 
 

102 20 Tinta carimbo, sem óleo, na cor azul. 
Embalagem com 40 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

103 
 
 

20 Tinta carimbo, sem óleo, na cor preta. 
Embalagem com 40 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

Un  

 
 
Guanambi, 23 Novembro de 2018 
 
 
…………………………………………….. 
Valma Régia Gomes         
Diretora Administrativa        
CIS – Alto Sertão       
 
 
 
 


