 Equipamentos de áudio visual (fornecimento e manutenção);
 Material laboratório fotográfico (fornecimento e manutenção);
 Ferramentas em geral;
 Material e equipamentos para cozinha industrial (fornecimento e manutenção);
 Móveis de escritório em geral;
 Tintas e materiais de pintura;
 Chumbadores químicos, parafusos, porcas, arruelas, barras roscadas;
 Equipamentos, ferramentas e instrumental para dentistas;
 Esqueletos, manequins e manequins de simulação;
 Fornecedores de água;
 Bebedouros (refil e manutenção);
 Fornecimento de bancadas de inox lisa (1,80m x 0,60m) com 01 cuba, bancada
para solda, cuba anatômica móvel, bancada móvel, baldes de inox de 20 litros;
 Fornecimento de materiais elétricos em geral inclusive painéis elétricos;
 Fornecimento de softwares operacionais e licenças;
 Fornecimento de uniformes;
 Fornecimento de vidraria para laboratório;
 Gases industriais – oxigênio/acetileno e fornecimento de cilindros;
 Itens para limpeza de piscina (incluindo serviço de manutenção);
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 Locação de geradores, compressores, caminhão Munck e etc.;
 Locação de veículos leves/frete, mudanças/transporte de pessoas;
 Lubrificantes E combustíveis;
 Madeiras e ferragem em geral;
 Manutenção de manequins de simulação;
 Manutenção e reparo equipamentos de fisioterapia e da área de saúde em geral;
 Materiais e manutenção de ferramentas elétricas em geral, inclusive para uso em
laboratórios e hospitais;
 Materiais hidráulicos em geral/serviço;
 Medidores em geral para uso hospitalar, civil e médico;
 Obras civis (pequenas reformas)
 Paisagismo/ poda de árvores
 Reforma de estofados, móveis em geral;
 Serviços de análise microbiológica, físio/química e potabilidade de água;
 Serviços de calibração;
 Serviços de limpeza higiene e desinfecção;
 Serviços de manutenção de refrigeração em geral;
 Serviços de manutenção predial, elétrica, civil, hidráulica e mecânica;
 Serviços de transporte e retirada de resíduos;
 Serviços, equipamentos e materiais para proteção e combate a incêndio;
 Blindex (fornecimento e instalação);
 Medicamentos de uso veterinário (inclusive vacinas importadas);
 Ração para bovinos, equinos, gatos, cachorros etc.;
 Itens de uso veterinário;
 Medicamentos;
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 Equipamentos e utensílios de cozinha;
 Material institucional (brindes);
 Medalhas, medalhas em geral, brindes finos (comendas, logo, canetas e afins);
 Pequenas obras, reformas e serviços de engenharia;
 Materiais de isolamento térmico;
 Peças e manutenções de refrigeração (ar condicionado, freezers, geladeiras,
adegas de vinho);
 Mobiliário corporativo;
 Vidraçaria;
 Bebidas alcoólicas e não alcoólicas;
 Petit four, pastilhas de chocolate e balas (personalizadas);
 Gêneros alimentícios: carnes, peixes, aves, laticínios, mercearia,
padaria e hortifrutigranjeiros;
 Confecção de toalhas de mesa e afins;
 Serviços de mão de obra para eventos (garçons, cozinheiros, contrarregras).
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Insumos de informática,
Material de Limpeza, Material de Expediente,
Produtos de Beleza e Estética,
Serviços de Produção Gráfica, estamparia e silkscream;
Materiais e utensílios para gastronomia;
Serviços de transportadora
Serviços de engenharia, Serviços de manutenção predial,
Materiais e insumos para fins didáticos na área de Saude em geral e
Oftalmologia;
 Serviços de buffet, coffee break e similares;
 Serviços de infraestrutura em informática (cabeamento, rede, etc)
 Fornecimento de peças de reposição de computadores.
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