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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 316/2014
PROCESSO nº 0029816-8/2013
ADA Nº 19-14-0049269
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 079/2014, 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$ 986.742,60 (novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 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.
Como Gestor de Contrato.
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 06/05/2014
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.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 079/2014, 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
Agulha de biopsia para exame de mielograma (aspirativa) mod. 15
01
Unidade
MEDAX
480
76,90
36.912,00
g x 05cm sem disparo automático.
Agulha de biopsia para exame de mielograma (aspirativa) mod. 16
02
Unidade
MEDAX
480
79,00
37.920,00
g x 4,5 a 6cm sem disparo automático.
Agulha de biopsia para exame de mielograma (aspirativa) mod. 16
03
Unidade
MEDAX
480
79,00
37.920,00
g x 70mm
Agulha de esclerose gastro 0,7mm x 4mm canal 2,8mm diam
05
Unidade
ALPHARAD
180
198,90
35.802,00
2,3mm 180 cm.
Agulha de esclerose gastro 0,7mm x 4mm com conexão lateral ca06
Unidade
MEDI GLOBE
180
265,00
47.700,00
nal 2,8mm diam 2,3mm 180 cm
Agulha de esclerose gastro 0,7mm x 5mm com conexão lateral ca07
Unidade
MEDI GLOBE
180
265,00
47.700,00
nal 2,8 diam 2,3 mm 180 cm
Agulha de esclerose gastro 1,0mm x 5mm com conexão lateral ca08
Unidade
MEDI GLOBE
180
265,00
47.700,00
nal 2,8mm diam 2,3mm 180cm
Agulha de localização de lesões mamárias, não palpáveis, tamanho
09
Unidade
MEDAX
480
75,00
36.000,00
20g x 10 cm.
SUZHOU
30 Agulha para acumputura 0,30 x 75mm
Unidade
7.200
0,28
2.016,00
MEDICAL
SUZHOU
31 Agulha para acumputura 0,25 x 40mm
Unidade
7.200
0,28
2.016,00
MEDICAL
Agulha para biopsia de medula óssea com canula extratora mod.
32
Unidade
MEDAX
480
72,00
34.560,00
13g x 10 cm.
Agulha para biopsia de medula óssea com canula extratora mod.
33
Unidade
MEDAX
480
72,00
34.560,00
11g x 10 cm .
Agulha para biopsia de medula óssea com canula extratora mod.
34
Unidade
MEDAX
240
72,00
17.280,00
11g x 15 cm.
Agulha para biopsia de medula óssea com canula extratora mod. 8
35
Unidade
MEDAX
480
72,00
34.560,00
g x 10 cm.
Agulha para biópsia de tecidos moles de guilhotina semi automática
36 com estágio de disparo de 1 ou 2 cm, graduada, radiopaca em aço ino- Unidade
MEDAX
360
72,00
25.920,00
xidável com empunhadura plástica, tamanho aproximado 14g x 10cm.
Agulha para biópsia de tecidos moles de guilhotina semi automática
37 com estágio de disparo de 1 ou 2 cm, graduada, radiopaca em aço ino- Unidade
MEDAX
600
96,80
58.080,00
xidável com empunhadura plástica, tamanho aproximado 14g x 9cm.
Bisturi angulado 2,75 descartável. Embalagem com dados de iden42 ticação, procedência, atender à legislação sanitária vigente e per- Unidade
ACCUTOME
60
50,00
3.000,00
tinente ao produto.
Catéter central de inserção periférica epicutâneo nº 24g - pediátrico - catéter venoso central de acesso periférico (picc) mono lúmen,
silicone, radiopaco, graduado para identicação da progressão a
cada 5cm, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, introdutor com
agulha que permita punção suave. Nº fr 1,0 a 1,1. Catéter com
44 medida entre 30 e 50cm de comprimento e calibre 24g. Estéril, Unidade
SILMAG
780
195,99 152.872,20
embalagem individual que permita abertura asséptica, contendo
dados de identicação, procedência, data e tipo de esterilização,
prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de validade deve ser de no mínimo 12
meses a partir da data de entrega.
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Cateter de tenckoff adulto, em silicone, com 2 cuffs xos, com lamento
radiopaco, um adaptador e uma tampa para fechamento do cateter.
Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual, compatível com o
processo de esterilização, que permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data
e tipo de esterilização, prazo de validade, registro no ms e atender à
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de validade
deve ser no mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
Cateter de tenckoff neonatal, em silicone, com 2 cuffs xos, com lamento radiopaco, um adaptador e uma tampa para fechamento do cateter. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual, compatível
com o processo de esterilização, que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, registro no ms e
atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de
validade deve ser no mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
Cateter de tenckoff pediátrico, em silicone, com 2 cuffs xos, com lamento radiopaco, um adaptador e uma tampa para fechamento do cateter. Estéril, apirogênico e atóxico. Embalagem individual, compatível
com o processo de esterilização, que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, registro no MS e
atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de
validade deve ser no mínimo de 18 meses a partir da data de entrega.
Cateter intravenoso para acesso venoso central (tipo intracath ou
similar), 16g x 08, descartável, em vialon estéril, radiopaco, protegido por bainha plástica, com mandril guia, exível, calibre do
cateter 16g, comprimento 30,5cm; agulha longa de paredes nas,
com bisel trifacetado, indicador de bisel, calibre 14g, comprimento
5,1cm; colarinho plástico, suporte de agulha em formato anatômico,
com fecho de segurança automático e orifícios para sutura, superfície antiderrapante, conector luer lock, codicado por cores, termo
sensível e boa tolerabilidade, conexão terminal com perfeito encaixe, cor amarelo. Embalagem individual, adequada, que permita
abertura asséptica, contendo dados de identicação, procedência,
data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de validade deve
ser de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega.
Cateter intravenoso para acesso venoso central (tipo intracath ou
similar), 16g x 12, descartável, em vialon estéril, radiopaco, protegido por bainha plástica, com mandril guia, exível, calibre do cateter
16g, comprimento 30,5cm; agulha longa de paredes nas, com bisel trifacetado, indicador de bisel, calibre 14g, comprimento 5,1cm;
colarinho plástico, suporte de agulha em formato anatômico, com
fecho de segurança automático e oricios para sutura, supercie
anti-derrapante, conector luer lock, codicado por cores, termosensível e boa tolerabilidade, conexão terminal com perfeito encaixe,
cor amarelo. Embalagem individual, adequada, que permita abertura asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data e
tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de validade deve ser de
no mínimo 12 meses a partir da data de entrega.
Cateter intravenoso para acesso venoso central (tipo intracath
ou similar), 19g x 12, descartável, em vialon estéril, radiopaco,
protegido por bainha plástica, com mandril guia, exível, calibre
do cateter 19g, comprimento 30,5cm; agulha longa de paredes
nas, com bisel trifacetado, indicador de bisel, calibre 17g, comprimento 5,1cm; colarinho plástico, suporte de agulha em formato
anatômico, com fecho de segurança automático e oricios para
sutura, supercie anti-derrapante, conector luer lock, codicado
por cores, termosensível e boa tolerabilidade, conexão terminal
com perfeito encaixe, cor verde. Embalagem individual, adequada, que permita abertura asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade
e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
A data de validade deve ser de no mínimo 12 meses a partir da
data de entrega.
Cateter intravenoso para acesso venoso central (tipo intracath ou
similar), 19g x 8, descartável, em vialon estéril, radiopaco, protegido por bainha plástica, com mandril guia, exível, calibre do cateter
19g, comprimento 20,3cm; agulha longa de paredes nas, com bisel
trifacetado, indicador de bisel, calibre 17g, comprimento 5,1cm; colarinho plástico, suporte de agulha em formato anatômico, com fecho de segurança automático e oricios para sutura, supercie anti-derrapante, conector luer lock, codicado por cores, termosensível
e boa tolerabilidade, conexão terminal com perfeito encaixe, cor
verde. Embalagem individual, adequada, que permita abertura asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data e tipo
de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto. A data de validade deve ser de no
mínimo 12 meses a partir da data de entrega.

Unidade

SILMAG

216

101,00

21.816,00

Unidade

SILMAG

60

101,00

6.060,00

Unidade

SILMAG

96

101,00

9.696,00

Unidade

BIOMEDICAL

60

28,50

1.710,00

Unidade

BIOMEDICAL

3.900

28,50

111.150,00

Unidade

BIOMEDICAL

492

28,50

14.022,00

Unidade

BIOMEDICAL

492

28,50

14.022,00
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Cateter intravenoso para acesso venoso central (tipo intracath
ou similar), 22g x 8 (neonatal), descartável, em vialon estéril,
radiopaco, protegido por bainha plástica, com mandril guia, exível, calibre do cateter 22g, comprimento 20,3cm; agulha longa
de paredes nas, com bisel trifacetado, indicador de bisel, calibre
19g, comprimento 5,1cm; colarinho plástico, suporte de agulha
em formato anatômico, com fecho de segurança automático e
60 oricios para sutura, supercie anti-derrapante, conector luer Unidade
BIOMEDICAL
384
28,50
10.944,00
lock, codicado por cores, termosensível e boa tolerabilidade,
conexão terminal com perfeito encaixe, cor azul. Embalagem
individual, adequada, que permita abertura asséptica, contendo
dados de identicação, procedência, data e tipo de esterilização,
prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de validade deve ser de no mínimo 12
meses a partir da data de entrega.
Cateter para peridural nº 16, descartável, confeccionado em material biocompatível, exível, radiopaco, com ponta romba, orifícios
laterais, marcação, estéril. Embalagem individual, adequada, compatível com o processo de esterilização que permita transferência
75
Unidade
BIOMEDICAL
2.640
17,84
47.097,60
com técnica asséptica contendo dados de identicação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. A data de validade
deve ser de no mínimo 18 meses a partir da data de entrega.
77 Cateter umbilical de drenagem externa duplo lumém 3,5 fr
Conjunto
BIOMEDICAL
12
19,90
238,80
79 Cateter umbilical de drenagem externa duplo lumém 5 fr
Conjunto
BIOMEDICAL
120
19,90
2.388,00
Equipo para dieta enteral - especíco para bomba de infusão contínua, patrol, com lanceta, intermediado por um terminal de silicone,
ponta slip, utilizado para infusão de dietas por sondas em vias enterais, sem rosca. Estéril. Embalagem individual adequada, segura,
125
Unidade
ABBOTT
3.060
18,00
55.080,00
compatível com o processo de esterilização e que permita abertura
e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e
atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
VALOR TOTAL
R$ 986.742,60
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 317/2014
PROCESSO nº 0029816-8/2013
ADA Nº 19-14-0049269
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 079/2014, 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$ 219.480,00 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 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.
Como Gestor de Contrato.
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 06/05/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e JARLEYS FERREIRA DA SILVA representante da empresa SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 079/2014, CPL 04
EMPRESA: SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 01.989.691/0001-60,
estabelecida à Rua C-212 c/c 218, nº 77, Jardim América, CEP: 74270-320, Goiânia  Goiás, Telefone: (62) 4012.2222/ (68) 9975-1546, E-mail:
cdb@comercialdombosco.com, jarleys@bol.com.br
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Cateter intravenoso para acesso venoso central adulto - 16g x 20cm
aproximadamente, duplo lúmen (técnica de seldinger) - com saídas
em diferentes pontos do cateter, com linha de extensão, confeccionado em poliuretano, radiopaco, composto de guia metálico 0,32,
atraumático, dilatador venoso, introdutor xador de cateter, tampa
removível, conexão luer lock, estéril. Embalagem individual adequa61
Unidade
BALTON
3.120
59,00
184.080,00
da, segura, compatível com o tipo de esterilização e que permita
abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de
identicação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, n° do lote, registro no ms e atender à legislação vigente e
pertinente ao produto. A data de validade deve ser de no mínimo 12
meses a partir da data de entrega.
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Cateter intravenoso para acesso venoso central adulto - 18g x 20cm
aproximadamente, duplo lúmen (técnica de seldinger) - com saídas
em diferentes pontos do cateter, com linha de extensão, confeccionado em poliuretano, radiopaco, composto de guia metálico 0,32,
atraumático, dilatador venoso, introdutor xador de cateter, tampa
removível, conexão luer lock, estéril. Embalagem individual adequa62
Unidade
BALTON
600
59,00
35.400,00
da, segura, compatível com o tipo de esterilização e que permita
abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de
identicação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, n° do lote, registro no ms e atender à legislação vigente e
pertinente ao produto. A data de validade deve ser de no mínimo 12
meses a partir da data de entrega.
VALOR TOTAL
R$ 219.480,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 318/2014
PROCESSO nº 0029816-8/2013
ADA Nº 19-14-0049269
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 079/2014, 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$ 261.888,00 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais).
CLÁUSULA TERCEIRA  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 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.
Como Gestor de Contrato.
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 06/05/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e JARLEYS FERREIRA DA SILVA representante da empresa SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 079/2014, CPL 04
EMPRESA: MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 10.193.608/0001-33, estabelecida
na Tavessa Campo do Rio Branco 337 - Capoeira, Rio Branco, CEP: 69.910-070, Tel: (68) 3224-6592, e-mail comercial@medplusonline.com.br
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Cateter venosos central totalmente implantado, em silicone radiopa84
Unidade
IBEG
60
530,00
31.800,00
co, 6 french 70 cm, câmara em titânio.
Cateter venosos central totalmente implantado, em silicone radiopa86
Unidade
IBEG
60
580,00
34.800,00
co, 8 french 70 cm, câmara em titânio.
Esponja hemostática de gelatina - esponja estéril de gelatina absorvível de pele de animais no tamanho 100 (80 x 125 x 10mm).
Esponja cirúrgica dobrável, capaz de absorver e manter grande
quantidade de sangue. Tipo gelfoam ou similar. Embalagem individual (envelope), adequada, segura, compatível com o tipo de
110 esterilização e que permita abertura e transferência com técnica Unidade GELITA GS 610
744
52,00
38.688,00
asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data e
tipo de esterilização, prazo de validade nº do lote, registro no MS
e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
A data de validade deve ser no mínimo 12 meses a partir da data
de entrega.
Equipo para dieta enteral (peristática linear com velocidade de
infusão de 1 a 600ml/h com sensor de volume, contendo dados
de identicação do produto, procedência, data de fabricação e
validade, nº de registro ou isenção da ANVISA, e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, biocompatível de
polietileno, contém PVC, comprimento de 200 cm, extremidade
do equipo com conector positivo do fechamento de luer look ou
adaptador universal para sondas, presença no equipo para uso
FRESENIUS
126
Unidade
5.400
29,00
156.600,00
com seringas, e com concessão da bomba de infusão para aliAPPLIX SMART
mentação enteral applix-smart; clamp de xação com 180º de
rotação, que usa equipo com exclusivo sistema automático de
fechamento para evitar uxo livre quando a porta é aberta.velocidade de infusão de 1 a 600 ml/h, ajuste de volume de alarme
função automática de preenchimento de equipo, carregador para
bateria em alta mobilidade devido às dimensões, peso e bateria
com autonomia para até 24 hs a 125 ml/h.
VALOR TOTAL
R$ 261.888,00

