ANEXO II
CLASSE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

1

Sonorização e iluminação: Locação de equipamentos para sonorização e iluminação, palco e equipamentos para eventos realizados pelo Município de Londrina.

2

Locação de veículo dotado de guindauto com cesto aéreo duplo acoplado isolado: Despesas realizadas com serviços de aluguéis de veículos, máquinas e
equipamentos e outros bens móveis

3

Produtos veterinários e agrícolas: Materiais a serem utilizados para a manutenção da condição de desenvolvimento dos diversos animais, incluindo, mudas, sementes,
adubos e correlatos.

4

Material hidráulico: Material a ser utilizado na formação e reparo de redes hidráulicas, tais como adaptador, anel de vedação, boias, canos, curvas, engates, joelhos,
junção simples de esgoto e similares.

5

Pneus e correlatos: pneus para veículos leves, utilitários e pesados, protetor e câmaras de ar, itens utilizados na manutenção e instalação de pneus.

6

Apresentação musical: serviços de apresentação musical para eventos culturais, datas comemorativas, cerimônias cívicas, apresentações cerimoniais, inaugurações,
entre outros.

7

Baterias para veículos, motocicletas e veículos pesados: baterias para veículos automotores.

8

Vidros e espelhos: Fornecimento e instalação de vidros e espelhos.

9

Plotagem: serviços de impressão de imagem usadas em banners, folder, propagandas e veículos.

10

Calhas, condutores, caixas de passagem e sua tubulação: prestação de serviços para limpeza das calhas, condutores e caixas de passagens

11

Pilhas, baterias e correlatos: pilhas, baterias, carregadores utilizados em máquinas fotográfica, relógio, controle remoto, drone e similares.

12

Pasta Executiva/couro/Mochilas e Bolsas: Material para preservação, acomodação ou embalagem de produtos diversos.

13

Software: Despesas com software existentes no mercado

14

Suprimentos de Informática – periféricos, etc: cabo HDMI, Adaptador HDMI, cabo de rede, conjunto de tronco digital, cooler, disco rígido, fone de ouvido, teclado, HD,
Pen Drive, memória, leitor biométrico, placa mãe e demais itens relacionados a suprimentos de informática.

15

Placa de sinalização: Materiais utilizados para identificação, sinalização visual, endereçamento e afins, tais como: placas indicativas para setores e seções, placas para
veículos plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras de trânsito, etc.

16

Material esportivo, troféus e medalhas: apitos, arcos, bolas: de voleibol, handebol, suíço, basquetebol, campo, medalhas, redes, tabelas, troféu e similares.

17

Carimbos e suprimentos para carimbos: borracha para carimbo, carimbo, refil, almofada, tinta para carimbo e produtos similares na utilização de carimbos.

18

Gás liquefeito de petróleo: Fornecimento e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo, peso 05 kg (P5), peso 13 kg (P13) e peso 45 kg (P45) com comodato de
vasilhames.

19

Veículos passeio/utilitário – veículo automotor de propulsão que circule por seus próprios meios utilizados para transporte de pessoas e coisas

20

Suprimentos para áudio, foto, vídeo e microfilmagem: Artigos para gravação em acetato: filmes virgens, fotográficos cinematográficos e para raio X, fitas magnéticas,
material para conservação das instalações radiofônicas, telegráficas e radiográficas, material para fotográfica, radiografia, microfilmagem e cinematografia, papel e outros
materiais para revelação de fotografias, papéis cortados ou em rolos, eletrodos, lâmpadas para os respectivos aparelhos, pegadores, máscaras e molduras, álbuns para
retratos, alto-falantes, antenas, artigos para gravação, molduras, discos, etc.

21

Motocicleta: veículo automotor com duas rodas.

22

Materiais de construção: pedra, areia, cimento, cal, prego, madeira de cacharia, portas, guarnições e similares

23

Ferros e similares: vergalhões para construção

24

Móveis para escritório: mesa, cadeiras, gaveteiros, armários, armários com gavetas, arquivos, fichário, prateleiras, produtos utilizados em escritórios.

25

Materiais elétricos e correlatos: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos e correlatos.

26

Prestação de serviços de hospedagem, incluindo refeições: Serviços de hospedagem e alimentação de servidores e convidados das entidades em viagens oficiais
pagos diretamente a estabelecimentos hoteleiros (quando não houver pagamento de diárias).

27

Móveis em geral: Abajur, armário, balcão, banco, banqueta, cadeira, cama, carrinho, criado-mudo, cristaleira, espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado,
poltrona, sofá, etc.

28

Ferramentas: alicate, ancinho, arco de serra, broca, chave canhão, chave ajustável, chave de fenda em geral, disco de corte, lâmina serra circular, Lima, marreta, serra
copo, e similares.

29

Protetor solar, bloqueador e repelentes: aquisição de protetor solar, bloqueador solar e repelentes.

30

Material de pintura: produtos necessários para o desenvolvimento de atividades relacionadas à pintura, tais como: pincel, tintas e solventes em geral

31

Ferragens: abraçadeira, arame, arruela, bucha, cadeado, chumbador, corrediça, dobradiça, fechadura, grampo, lixa para ferragens, parafuso, maçaneta, prego porca,
rebite e similares.

32

Certificado digital: Registro de preços para eventual aquisição de certificado digital.

33

Aquisição de gêneros alimentícios: Gêneros de alimentação, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes, cereais,
chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras, alimentação preparada, etc.

34

Grama tipo esmeralda, em placa: Despesas com mudas de grama, tipo esmeralda.

35

Impressos: blocos, cartão, cartaz, folder, certificados, convite, provas, requisição e demais serviços gráficos.

36

Livros: Mídia impressa contendo produção teórica para disseminação de conhecimento e pesquisa.

37

Aquisição de produtos para manutenção de piscina: reagentes, cloro e equipamentos utilizados para manutenção de piscina.

38

Prestação de serviços de chaveiro: instalação de fechaduras, confecção de cópias de chave, reparos em fechaduras e similares.

39

Equipamentos em geral: máquinas e equipamentos industriais tais como: betoneira, fogões e fornos industriais, outros equipamentos de natureza industrial.

40

Colchões e colchonetes: aquisição de colchão e colchonete.

41

Extintor: extintor, recarga e testes de extintores e correlatos.

42

Marmitex e lanches: Prestação de serviços de fornecimento de marmitex e lanches.

43

Caçambas: Prestação de serviços de locação de caçambas, transporte e destinação de resíduos pela Contratada.

44

Eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos: Geladeira, liquidificador, sanduicheira, pipoqueira, fritadeira elétrica, espremedor de frutas, televisão, batedeira,
secador de cabelo, cafeteira, forno micro-ondas, forno elétrico, rádio, ar condicionado, frigobar, ventiladores, fogão, garrafa térmica e similares

45

Aparelhos e equipamentos de comunicação: telefone, microfone, caixa de som, mesa de som e similares.

46

Arla, óleos, graxas, fluídos e correlatos: Destinado a utilização nos veículos automotores, motocicletas e máquinas pesadas.

47

Material descartável, caixas térmicas, sacos plásticos, pallet: copos de água e café, caixas térmicas, pallet, sacos para freezer e similares.

48

Equipamentos de proteção – EPI e EPC: Botas, luvas, protetor auricular, capa de chuva, avental de raspa, cinto segurança, máscara e similares.

49

Produtos de limpeza e higiene pessoal: Materiais destinados a higienização pessoal e de ambiente como: desinfetantes, detergentes, cera, pastas abrasivas, escovas,
vassouras, espanadores, inseticidas domésticos, líquidos para conservação de mobiliário, palha de aço, sapólio, sabões, pregadores de roupas, rodos, soda cáustica,
desodorante, papel higiênico, toalhas higiênicas, toalhas de papel, sabonetes, desentupidores de pia e outros artigos similares.

50

Locação de banheiros químicos: serviços de locação de banheiro químicos para atender eventos públicos.

51

Serviços móveis de atendimento: Prestação de serviços móveis de atendimento a emergências e urgências médicas, realizados através da disponibilização de
Ambulância UTI e Ambulatório Médico.

52

Tecidos, aviamentos e artesanatos: Materiais utilizados na execução de trabalhos manuais tais como: agulhas, argila, alfinetes para costura, barbante, botões,
cadarços, cola, feltro, fitilho, fitas, linha de coser, giz de alfaiate, tinta para marcar roupa, cordas, TNT, cola e artigos similares.

53

Material de expediente/escolar: Materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, tais como: bobina de papel, papel para impressão, outros papeis em
geral, livros em branco, folha cartão, capas de processo, lápis, caneta, lápis de cor, régua, apontador, grampeador, furador, extrator, envelopes, caixa arquivo, cola,
classificadores, pastas suspensas, pastas de cartolina, etc.

54

Cestas básicas: composta por gêneros alimentícios de primeira necessidade.

