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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 221/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0000661-4/2014
ADA Nº 19-14-0036037
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 084/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 41.106,00 (quarenta e um mil, cento e seis reais)
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA  DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2014
COMO GESTOR DE CONTRATOS:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e IRACILDES BUCHMEIER DE OLIVEIRA representante da empresa
LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 084/2014, CPL 04
EMPRESA: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 03.033.345/0001-30,
estabelecida à Estrada do Aviário, nº 423, Aviário, CEP: 69900-830, Rio Branco  Acre, E-mail: labnorte@contilnet.com.br
Quant. para
Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Malha tubular ortopédica 08cmx25mts - confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido transversal não estéril, enrolada de
maneira uniforme, sem os soltos, sem emendas e livre de impurezas
ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar pro04
Rolo
ORTHOLEV
636
7,00
4.452,00
teção do produto até o momento de uso e contendo externamente dados
de identicação, procedência, prazo de validade, n° de lote e atender à
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Malha tubular ortopédica 20cm x 25mts - confeccionada em 100%
algodão, com elasticidade no sentido transversal não estéril, enrolada de maneira uniforme, sem os soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo
07 a assegurar proteção do produto até o momento de uso e contendo Rolo
ORTHOLEV
1.464
16,00
23.424,00
externamente dados de identicação, procedência, prazo de validade, n° de lote e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir
da data de entrega.
Protetor de cabelos masculino (turbante) descartável adulto -confeccionado em não tecido com duas tiras de comprimento adequado para
23
Pacote ANADONA
900
14,70
13.230,00
xação, gramatura 40gr/m2.embalagem conforme praxe do fabricante,
com dados de identicação, data de fabricação e n° do lote. Pct. C/100.
VALOR TOTAL
R$ 41.106,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 238/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0000648-0/2014
ADA Nº 19-14-0049158
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 081/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 62.569,40 (sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA  DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2014
COMO GESTOR DE CONTRATOS:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e MILÂNIA CRISTINA DA SILVA CARNEIRO representante da empresa UNI-LIFE COM. E DISTRIB  IMP. & EXP. LTDA.
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ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 081/2014, CPL 04
EMPRESA: UNI-LIFE COM. E DISTRIB  IMP. & EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº.12.500.762/0001-36, estabelecida à Av Getúlio Vargas  Bosque, nº 2042, Bairro Bosque, CEP: 69.908-650, Rio Branco  Acre, Tel: (68) 3227-3708, e-mail: uni-life.ac@hotmail.com
Quant. para
Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Fixador de tubo oro - traqueal adulto - confeccionado em tecido macio
hipoalergênico, anatômico com sistema de ajuste por velcro, para evitar
01 escaras e lesões de pele; evita extubação acidental por ter xação de Unidade IMPACTO
184
11,80
2.171,20
velcro adesivo ao tubo. Embalado de acordo com as praxes do fabricante. Deve atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Fixador de tubo oro - traqueal pediátrico - confeccionado em tecido
macio hipoalergênico, anatômico com sistema de ajuste por velcro,
para evitar escaras e lesões de pele; evita extubação acidental por
03
Unidade IMPACTO
174
11,30
1.966,20
ter xação de velcro adesivo ao tubo. Embalado de acordo com as
praxes do fabricante. Deve atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.
Incentivador de volume inspiratório - adulto (capacidade total de
06 5000ml), tipo voldyne ou similar. Atender à legislação sanitária vigente Unidade TELEFLEX
76
100,00
7.600,00
e pertinente ao produto.
Incentivador de volume inspiratório - pediátrico (capacidade total de
07 2500ml), tipo voldyne ou similar. Atender à legislação sanitária vigente Unidade TELEFLEX
36
117,00
4.212,00
e pertinente ao produto.
Máscara laríngea, confeccionada em silicone grau médico, reusável,
n° 1, tamanho recém-nascido a lactente até 6,5kg. Embalagem indi37 vidual, contendo dados de identicação, data de fabricação, proce- Unidade PLAXTRON
03
430,00
1.290,00
dência e registro no MS e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto. (quantidade ano)
Máscara laríngea, confeccionada em silicone grau médico, reusável,
n° 4, tamanho adulto (porte normal). Embalagem individual, contendo
38 dados de identicação, data de fabricação, procedência e registro no Unidade PLAXTRON
03
430,00
1.290,00
MS e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
(quantidade ano)
Máscara laríngea, confeccionada em silicone grau médico, reusável,
n° 5, tamanho adulto (grande porte). Embalagem individual, contendo
39 dados de identicação, data de fabricação, procedência e registro no Unidade PLAXTRON
03
430,00
1.290,00
MS e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
(quantidade ano)
Sensor para oximetro tipo clipe infantil, compatível com aparelhos
ecax mod. Active. Embalagem contendo dados de identicação do
60
Unidade
EPEX
13
450,00
5.850,00
produto, procedência, data de fabricação, e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Sensor para oxímetro tipo y adulto, compatível com aparelhos ecax
- mod. Active, emai (mod. Oxi-p 10). Embalagem contendo dados de
61
Unidade
EPEX
13
450,00
5.850,00
identicação do produto, procedência, data de fabricação, e atender à
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Sensor para oxímetro tipo y infantil, compatível com aparelhos ecax
- mod. Active. Embalagem contendo dados de identicação do produ63
Unidade
EPEX
20
450,00
9.000,00
to, procedência, data de fabricação, e atender à legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto.
Sensor para oximetro tipo clipe adulto, compatível com aparelhos ecax - mod. Active. Embalagem contendo dados de identicação do pro64
Unidade
EPEX
21
450,00
9.450,00
duto, procedência, data de fabricação, e atender à legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto.
Sensor para oxímetro, reutilizável, tipo clipe adulto, tipo ref. 8776
cod. Nv-8941-00 ou similar, compatível com aparelhos dixtal dx 2010.
66 Embalagem contendo dados de identicação do produto, procedên- Unidade
EPEX
28
450,00
12.600,00
cia, data de fabricação, e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Garantia mínima do fabricante de 12 meses.
VALOR TOTAL
R$ 62.569,40
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 239/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0000648-0/2014
ADA Nº 19-14-0049158
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 081/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 2.104,00 (dois mil, cento e quatro reais)
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA  DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2014
COMO GESTOR DE CONTRATOS:
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WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e VITOR PESSOA NOGUEIRA representante da empresa BRAGA &
BRAGA LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 081/2014, CPL 04
EMPRESA: BRAGA & BRAGA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 63.607.790/0001-98, estabelecida à Rua 08 de
maio, nº 651, Bairro Placas, CEP: 69.902-766, Rio Branco  Acre, Telefones: (68) 3228.6057 e 9985.3305, e-mail: braga2braga@gmail.com
UND

Marca

Quant. para
Registro

18 Malha tubular helanca (rolo)  12 cm de larg por 20 mt

Rolo

MSÓ

40

40,00

1.600,00

19 Malha tubular helanca (rolo)  20 cm de larg por 20 mt

Rolo

MSÓ

08

45,00

360,00

26 Malha tubular ortopédica 100% algodão  rolo c/ 25 cm de larg. Por 15 mt

Rolo

MSÓ

08

18,00

144,00

Item

Descrição

Valor Unit.
Adjudicado

Valor Total R$

VALOR TOTAL
R$ 2.104,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 240/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0000648-0/2014
ADA Nº 19-14-0049158
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 081/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 62.550,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e cinqüenta reais)
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA  DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2014
COMO GESTOR DE CONTRATOS:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e GIOVANI CAETANO representante da empresa DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 081/2014, CPL 04
EMPRESA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 06.316.353/0001-81, estabelecida à Avenida Raja Gabaglia, nº 3117, conjunto 417, Bairro São Bento, CEP: 30350-563, Belo Horizonte  Minas Gerais, Telefones: (31)
3297.2575, 3297.2574 e (68) 9943.1436 e 8118.5353, e-mail: giovani.acre@gmail.com
Quant. para
Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Reanimador manual adulto (ambu) - com balão auto-inável em silicone
capacidade 1200ml, máscara facial anatômica, transparente em silicone
com borda acolchoada, conexão de entrada para alimentação de oxigênio; válvula unidirecional com dispositivo de segurança. De fácil desmonFORE51
Unidade
160
180,00
28.800,00
tagem e remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material
MOUNT
tenha maior vida útil com o máximo de reprocessamento possível. Embalagem individual, bolsa em tnt, para acondicionamento. Atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. (quantidade ano)
Reanimador manual adulto (ambu) com reservatório - com balão auto-inável em vinil capacidade 1200ml, reservatório de 02, válvula pop-off
tarada em 40mmhg, máscara facial anatômica, transparente em silicone com borda acolchoada ou em pvc transparente com coxim inável,
atóxico. Conexão de entrada para alimentação de oxigênio; válvula
FORE52
Unidade
31
180,00
5.580,00
unidirecional com dispositivo de segurança. De fácil desmontagem e
MOUNT
remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material tenha
maior vida útil com o máximo de reprocessamento possível. Embalagem individual, que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto. (quantidade ano)
Reanimador manual infantil (ambu) - com balão auto-inável em silicone
capacidade 500ml, máscara facial anatômica, transparente em silicone
com borda acolchoada, conexão de entrada para alimentação de oxigênio; válvula unidirecional com dispositivo de segurança. De fácil desmonFORE53
Unidade
68
168,00
11.424,00
tagem e remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material
MOUNT
tenha maior vida útil com o máximo de reprocessamento possível. Embalagem individual, bolsa em tnt, para acondicionamento. Atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. (quantidade ano)
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Reanimador manual infantil (ambu) com reservatório - com balão auto-inável em vinil capacidade 500ml, reservatório de 02, válvula pop-off
tarada em 40mmhg, máscara facial anatômica, transparente em silicone com borda acolchoada ou em pvc transparente com coxim inável,
atóxico. Conexão de entrada para alimentação de oxigênio; válvula
FORE54
Unidade
27
168,00
4.536,00
unidirecional com dispositivo de segurança. De fácil desmontagem e
MOUNT
remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material tenha
maior vida útil com o máximo de reprocessamento possível. Embalagem individual, que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto. (quantidade ano)
Reanimador manual neonatal (ambu) - com balão auto-inável em
silicone capacidade 250ml, máscara facial anatômica, transparente em silicone com borda acolchoada, conexão de entrada para
alimentação de oxigênio; válvula unidirecional com dispositivo de
FORE55 segurança. De fácil desmontagem e remontagem para limpeza e Unidade
50
159,00
7.950,00
MOUNT
reprocessamento e cujo material tenha maior vida útil com o máximo de reprocessamento possível. Embalagem individual, bolsa em
tnt, para acondicionamento. Atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.
Reanimador manual neonatal (ambu) com reservatório - com balão
auto-inável em vinil capacidade 250ml, reservatório de 02, válvula
pop-off tarada em 40mmhg, máscara facial anatômica, transparente
em silicone com borda acolchoada ou em pvc transparente com coxim
inável, atóxico. Conexão de entrada para alimentação de oxigênio;
FORE56
Unidade
20
159,00
3.180,00
válvula unidirecional com dispositivo de segurança. De fácil desmonMOUNT
tagem e remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material
tenha maior vida útil com o máximo de reprocessamento possível. Embalagem individual, que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Reanimador manual pediátrico (ambu) - com balão auto-inável em vinil
capacidade 1200ml, máscara facial anatômica, transparente em silicone
com borda acolchoada, conexão de entrada para alimentação de oxigênio; válvula unidirecional com dispositivo de segurança. De fácil desmonFORE57
Unidade
06
180,00
1.080,00
tagem e remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material
MOUNT
tenha maior vida útil com o máximo de reprocessamento possível. Embalagem individual, bolsa em tnt, para acondicionamento. Atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.(quantidade ano)
VALOR TOTAL
R$ 62.550,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 241/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0000648-0/2014
ADA Nº 19-14-0049158
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 081/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 106.756,50 (cento e seis mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA  DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2014
COMO GESTOR DE CONTRATOS:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e IRACILDES BUCHMEIER DE OLIVEIRA representante da empresa
LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 081/2014, CPL 04
EMPRESA: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 03.033.345/0001-30,
estabelecida à Estrada do Aviário, nº 423, Aviário, CEP: 69900-830, Rio Branco  Acre, E-mail: labnorte@contilnet.com.br
Quant. para
Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Fluxômetro de ar comprimido de alta precisão -confeccionado em
latão cromado, com utuador cilíndrico em aço inoxidável, ltro na
entrada do gás, conexão de entrada em rosca de latão, escala de 0
a 15lmin com dupla visualização, a 180°c. Calibrado a 3,5 kgf/cm2.
04
Unidade
ROMED
161
38,00
6.118,00
Pressão compensada, tubo de medição em policarbonato, ajuste de
vazão através de válvula agulha de acordo com as normas internacionais. Embalagem contendo dados de identicação, procedência e
registro em órgãos competentes. (quantidade ano)
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14
15
16
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20
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23
24
25

34

35

36

41
42
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44
45
46
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65
68
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Fluxômetro de oxigeno terapia de alta precisão - confeccionado em
metal cromado, com utuador cilíndrico em aço inoxidável, ltro na
entrada do gás, conexão de entrada em rosca de latão, escala de 0
a 15l/min com dupla visualização, a 180°c. Calibrado a 3,5 kgf/cm2.
Unidade
Pressão compensada, tubo de medição em policarbonato,ajuste de
vazão através de válvula agulha de acordo com as normas internacionais. Embalagem contendo dados de identicação, procedência e
registro em órgãos competentes.
Malha tubular helanca (rolo)  04 cm de larg por 20 mt
Rolo
Malha tubular helanca (rolo)  06 cm de larg por 20 mt
Rolo
Malha tubular helanca (rolo)  08 cm de larg por 20 mt
Rolo
Malha tubular helanca (rolo)  10 cm de larg por 20 mt
Rolo
Malha tubular ortopédica 100% algodão - rolo c/ 04 cm de larg. Por 15 mt Rolo
Malha tubular ortopédica 100% algodão - rolo c/ 06 cm de larg. Por 15 mt Rolo
Malha tubular ortopédica 100% algodão  rolo c/ 08 cm de larg. Por 15 mt Rolo
Malha tubular ortopédica 100% algodão  rolo c/ 10 cm de larg. Por 15 mt Rolo
Malha tubular ortopédica 100% algodão  rolo c/ 15 cm de larg. Por 15 mt Rolo
Malha tubular ortopédica 100% algodão  rolo c/ 20 cm de larg. Por 15 mt Rolo
Máscara de alta concentração de oxigênio - pediátrica. Máscara facial
alongada em formato sob o queixo que proporciona melhor ajuste à
face do paciente, para administração de alta concentração de oxigênio. Confeccionada em vinil macio transparente, que proporciona avaliação visual do paciente. Com presilha ajustável de nariz para assegurar xação confortável. Acompanha tubo de suprimento de oxigênio Unidade
de 2,10m com adaptador giratório ajustável à posição do paciente e
balão reservatório com capacidade de 750ml. Faixa elástica ajustável
à face do paciente. Embalagem individual contendo dados de identicação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e atender
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Máscara de Venturi adulto - conjunto para oxigeno terapia composto
por: máscara facial exível confeccionada em material siliconizado,
transparente, atóxico, xador em elástico para ajuste facial e orifícios
superiores,tubo corrugado medindo aproximadamente 20cm, copo
em plástico rígido com entrada para ar comprimido, extensão para
Unidade
oxigênio, no mínimo 05 dilui dores coloridos para % de o2 (50%,
40%, 35%, 31%, 24%) e capuz em material resistente e uxo em litro/
minuto. Embalagem individual contendo dados de identicação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. (quantidade ano)
Máscara de Venturi pediátrico -conjunto para oxigeno terapia composto por: máscara facial exível confeccionada em material siliconizado,
transparente, atóxico, xador em elástico para ajuste facial e orifícios
superiores,tubo corrugado medindo aproximadamente 20cm, copo em
plástico rígido com entrada para ar comprimido, extensão para oxigênio,
Unidade
no mínimo 05 dilui dores de concentração (o2) codicados por cor (50%,
40% , 35%, 31%, 24%) e capuz em material resistente e uxo em litro/minuto. Embalagem individual contendo dados de identicação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e atender à legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto. (quantidade ano)
Meia 7/8 de compressão medicinal (30-40mmhg), corda pele, tamanho g Par
Meia 7/8 de compressão medicinal (30-40mmhg), corda pele, tamanho gg
Par
Meia 7/8 de compressão medicinal (30-40mmhg), corda pele, tamanho m Par
Meia calça de compressão medicinal (30-40mmhg), cor da pele, tamanho g Par
Meia calça de compressão medicinal (30-40mmhg), cor da pele, tamanho m Par
Meia calça de compressão medicinal (30-40mmhg), cor da pele, tamanho p Par
Sensor para oxímetro tipo y infantil, compatível com aparelhos dixtal. Embalagem contendo dados de identicação do produto, proceUnidade
dência, data de fabricação, e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.
Sensor para oxímetro, reutilizável, tipo y adulto, tipo ref. 8791 cod. Nv8942-00 ou similar, compatível com aparelhos dixtal dx-2010. Embalagem
Unidade
contendo dados de identicação do produto, procedência, data de fabricação, e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Soutien para mastectomia, rendado, tamanho 40, cor bege
Unidade
Soutien para mastectomia, rendado, tamanho 42, cor bege
Unidade
Soutien para mastectomia, rendado, tamanho 44, cor bege
Unidade
Soutien para mastectomia, rendado, tamanho 46, cor bege
Unidade
Umidicador para oxigenoterapia - composto por tampa e corpo de
nylon, válvula, frasco plástico de 250ml resistente, inquebrável de fácil
limpeza e resistente aos processos usuais de desinfecção, graduado
com marcações de níveis ideais para uso de água , rosca de metal
Unidade
padrão 9/16 x 18os. Deve adaptar-se a qualquer válvula reguladora
de cilindro ou rede canalizada. Embalagem individual contendo dados
de identicação, procedência e atender à legislação sanitária vigente
e pertinente ao produto. (quantidade ano)
Válvula reguladora para pressão de rede canalizada de oxigênio, corpo em metal cromado, manômetro de pressão com escala de 0 a 10
kgf/cm2, rosca de entrada e saída padrão ABNT. Reduz pressão da
Unidade
rede a 3,5kg. Embalagem individual contendo dados de identicação,
procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto. (quantidade ano)

ROMED

237

40,00

9.480,00

SANTRIC
SANTRIC
SANTRIC
SANTRIC
ORTHOLEV
ORTHOLEV
ORTHOLEV
ORTHOLEV
ORTHOLEV
ORTHOLEV

12
18
45
45
20
40
40
55
12
15

19,00
24,00
29,00
34,00
6,00
6,50
7,00
7,50
11,00
12,00

228,00
432,00
1.305,00
1.530,00
120,00
260,00
280,00
412,50
132,00
180,00

ROMED

90

25,00

2.250,00

HUDSON

269

30,00

8.070,00

HUDSON

181

30,00

5.430,00

MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI

30
30
30
30
30
20

165,00
170,00
165,00
175,00
175,00
175,00

4.950,00
5.100,00
4.950,00
5.250,00
5.250,00
3.500,00

DIXTAL

23

430,00

9.890,00

DIXTAL

20

445,00

8.900,00

CHANTAL
CHANTAL
CHANTAL
CHANTAL

20
20
20
20

74,00
74,00
74,00
74,00

1.480,00
1.480,00
1.480,00
1.480,00

ROMED

362

11,00

3.982,00

ROMED

53

129,00

6.837,00
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Válvula reguladora para rede canalizada de ar comprimido, simples estágio, confeccionado em corpo de latão forjado e cromado, com manômetro aneróide incorporado com escala de 0 a 10kgf/cm2, pressão xa com
77
Unidade
ROMED
50
120,00
6.000,00
4,0kgf/cm2, válvula de segurança e de fechamento. Embalagem individual contendo dados de identicação, procedência e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. (quantidade ano)
VALOR TOTAL
R$ 106.756,50
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 294/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0032017-4/2014
ADA Nº 19-14-0036090
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 010/2014, CEL 02
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de materiais de limpeza e lavanderia, a m de atender as necessidades do Hospital Dr. Manoel Marinho Montes, no município de Plácido
de Castro, por um período previsto de 12 (doze) meses.CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 17.187,60 (dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA  DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2014
COMO GESTOR DE CONTRATOS:
EDINAURO FELICIO DE SOUZA
COMO CO-GESTOR:
ALCINETE SÁ DE JESUS ARAUJO
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e MIGUEL MANDU NETO representante da empresa M&Z INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 010/2014, CEL 02
EMPRESA: M&Z INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº.63.601.11./0001-04, estabelecida à
Rodovia AC 40  Triângulo, Bairro Triângulo, CEP: 69901-365, Tel: (68) 3221-1277, e-mail: mz.ind@hotmail.com,
UND

Marca

Quant. para
Registro

Acidulante /neutralizante de resíduos alcalinos de cloro, biodegradável
em pó utilizando no enxague dos processos de lavagem das roupas, a
01
Galão
base de componentes químicos especícos para neutralização simultâneos de resíduos anti cloro e anti alcalinos com ph de solução 1%.

START

12

200,00

2.400,00

Alvejante desinfetante em pó para oxidação das manchas na lavagem
de roupas de algodão e poliéster, brancas e coloridas, com surjidade
leve e pesada, com eciência comprovada contra bactérias e fungos,
02
Galão
liberação gradual do cloro para desgastar menos sos tecidos, remoção
de manchas sensíveis e que mantenha suas propriedades sem empedramento durante a estocagem, em galão de 20 kg

START

12

200,00

2.400,00

Água sanitária, á base de cloro. Composição química: hipoclorito de
sódio, hidróxido de sódio, cloreto . Teor cloro ativo variando de 2 a
03
Frasco
2, 50 %, cor levemente amarelo - esverdeada. Aplicação: alvejante e
desinfetante de uso geral. Frasco com 1 lt

CRISTAL

288

2,30

662,40

START

12

98,00

1.176,00

Item

04

Descrição

Amaciante universal de roupas concetrado, com tensoativo biodegradável
Galão
que conserve a tonalidade das roupas e sua vida útil, em galão de 20 lt.

Valor Unit.
Adjudicado

Valor Total R$

05 Bacia em plástico com capacidade para 17 litros

Und

MB

12

15,00

180,00

06 Balde plástico com capacidade para 20 litros

Und

MB

12

16,50

198,00

Desinfetante com ação bactericida e germicida para uso em geral, fra08
grância pinho, embalagem plástica 500 ml.

Und

START

576

2,15

1.238,40

START

12

240,00

2.880,00

FONTANA

576

1,85

1.065,60

START

12

240,00

2.880,00

Detergente concentrado em pó com tensoativo biodegradável para lavagem de roupas hospitalares com surjudades pesada tipo fezes e
09 sangue, também utilizado na lavagem de roupas de todas as cores e Galão
tecidos, em baixa e alta temperatura, com agentes sequestrantes evita
ao amarelamento das roupas. Embalagens de 20 kg (sabão em pó)
11

Detergente líquido neutro, para lavar louça, super rendimento, biodegradável, dermatologicamente testado, embalagem plástica com 500ml.

12

Detergente umectante para umectação de roupas próprias para as unidades
Galão
hospitalares e que atenda as especicações técnicas da ANVISA com 20 kg.

Und

15 Inseticida spray, embalagem 300 ml. Pacote com 06 unidades

Und

GLADE

24

35,00

840,00

Limpa alumínio, c/ tensoativo anatômico, biodegradável, coadjuvante,
16
corante e água, embalagem plástica c/ 500 ml.

Und

KIM

288

1,65

475,20

Sabão em barra de glicerina, de 200 gr na cor azul, embalado em saco
19 plástico, eb56/54 da ABNT, contendo 50 pacotes em uma caixa, cada
pacote com 05 unidades.

Cx

JAMARY

12

66,00

792,00

VALOR TOTAL

R$ 17.187,60

