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Kit para drenagem de tórax n° 40 -em pvc cristal, atóxico, com
ta radiopaca em toda a extensão do dreno,multiperfurado, siliconizado interna e externamente, introdutor trocater e anel de
xação com frasco coletor escalonado de 2000ml com graduação em relevo a cada 50 ml, clamp para interrupção de uxo e
ordenha, tampa em polietileno com sistema de rosca contendo
40 entrada para extensão, respiro, dreno mediastinal exível, apiroKit
BIOTEC
396
29,50
11.682,00
gênico, multiperfurado e alça de sustentação estéril. Embalagem
individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência 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.
VALOR TOTAL
R$ 381.104,40
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 280/2014
PROCESSO nº0000656-1/2014
ADA Nº 19-14-0049168
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 083/2014, 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$ 110.922,00 (cento e dez mil, novecentos e vinte e dois 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.
Como Gestor de Contrato.
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e ANTONIA NEDY MARREIRO DE MATOS representante da empresa
DENTAL RIO BRANCO LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº083/2014, CPL 04
EMPRESA:DENTAL RIO BRANCO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 01.920.430/0001-94, estabelecida à Rua Rio
de Janeiro , nº127 , Bairro Centro , CEP: 69.906-380, Tel: (68)2106-4071, e-mail: licitacao@dentalriobranco.com.br
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Frasco descartável para dieta enteral -confeccionado em polietileno, atóxico,transparente, estéril, com dispositivo de vedação
acoplado, tampa rosqueada, capacidade 300ml, escalonado a
16 cada 50ml de forma ascendente e descendente,com alça para Unidade
BIOBASE
85.800
0,74
63.492,00
sustentação. Embalagem contendo dados de identicação, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Frasco descartável para dieta enteral -confeccionado em polietileno, atóxico,transparente, estéril, dispositivo de vedação acoclado, tampa rosqueada, capacidade 500ml, escalonado a cada
17 50ml de forma ascendente e descendente,com alça para sus- Unidade
BIOBASE
51.000
0,93
47.430,00
tentação. Embalagem contendo dados de identicação, prazo
de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto.
VALOR TOTAL
R$110.922,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 281/2014
PROCESSO nº0000656-1/2014
ADA Nº 19-14-0049168
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 083/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze)meses.
CLÁUSULA SEGUNDA  DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 21.885,84 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro 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.
Como Gestor de Contrato.
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WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e IVAN GONÇALVES PEREIRA JUNIOR representante da empresa
MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº083/2014, 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 cdb@comercialdombosco.com,
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Frasco para coleta de urina de 24 horas, cor âmbar, capacidade
de 2.000ml, com tampa de rosca e vedação interna, boca larga.
20 Acompanha sacola plástica para transporte. Embalagem individual Unidade
CRAL
6.456
3,39
21.885,84
contendo dados de identicação, prazo de validade e atender à
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
VALOR TOTAL
R$ 21.885,84
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 282/2014
PROCESSO nº0000656-1/2014
ADA Nº 19-14-0049168
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 083/2014, 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$ 32.820,00 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte 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.
Como Gestor de Contrato.
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2014
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 Nº083/2014, 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
Invólucro para esterilização em vapor saturado, folha dupla em
22
Unidade
POLAR FIX
12.000
1,10
13.200,00
sms medindo aproximadamente 76 x 76 cm
Invólucro para esterilização em vapor saturado, folha dupla em
23
Unidade
POLAR FIX
6.000
1,52
9.120,00
sms medindo aproximadamente 91 x 91 cm.
Invólucro para esterilização em vapor saturado,folha dupla em sms
24
Unidade
POLAR FIX
6.000
1,75
10.500,00
medindo aproximadamente 100 x 100 cm.
VALOR TOTAL
R$ 32.820,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 308/2014
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$ 35.454,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro 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
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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 MIGUEL MANDU NETO representante da empresa M & Z INDUSTRIA E COMERCIO 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: M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 63.601.116/0001-04, estabelecida
à Via Chico Mendes, nº 1059, Triângulo, CEP: 69.901-365, Telefone: (68) 3221.1234, Rio Branco  Acre, E-mail: mz.ind@hotmail.com
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Agulha descartável (30 x7) -cânula de aço inoxidável, parede
na, siliconizada, bisel trifacetado com protetor de encaixe rme.
Estéril em embalagem individual, adequada, segura, compatível
com processo de esterilização e que permita abertura e transfe17
Unidade LABOR IMPORT
67.800
0,04
2.712,00
rência 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 sanitária vigente e
pertinente ao produto.
Cateter duplo lúmen com 07 o guia - dilat 11.5 fr/ch x 7.6 in
(3.8mmx19.5cm). Embalagem individual contendo dados de iden49
Unidade
AUTOSUTURE
240
114,00
27.360,00
ticação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.
Curativo macio, de tonalidade branca, estéril, não entrelaçado, em
placa ou ta. Composto de bras de alginato de cálcio que absorvem
o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma
camada rme de gel. Permitindo remoção sem trauma, com peque96 no ou sem nenhum dano para o tecido recém formado. Em contato Unidade
BBRAUN
360
14,95
5.382,00
com sangue promove hemostasia. Tamanho aproximado 10 x 10 cm
(variação permitida de 3 cm) . A empresa ganhadora deverá fornecer
no mínimo 02 (duas) capacitações anuais a equipe da sesacre que
utilizará o produto.
VALOR TOTAL
R$ 35.454,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 309/2014
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$ 1.062.717,60 (um milhão e sessenta e dois mil, setecentos e dezessete 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 RODRIGO DE ALMEIDA CASTRO representante da empresa LIFE
PRODUTOS E EQUIP. DE LIMPEZA E HOSPITALARES 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: LIFE PRODUTOS E EQUIP. DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº.
05.580.502/0001-52, estabelecida à Avenida Rio Negro, nº 466, quadra 169, lote 20, Parque Amazonas, CEP: 74.840-520, Goiânia  GO,
Telefone: (62) 3086-5450/3086-5464, Goiania/GO, E-mail: lifehospitalar@life.com.br
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Catéter central de inserção periférica epicutâneo nº 20g - 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 3,0. Catéter
43 com medida entre 30 e 50cm de comprimento e calibre 20g. Esté- Unidade
KFF
480
158,00
75.840,00
ril, 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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Catéter central de inserção periférica nº 16g ou 5fr - adulto - catéter venoso central de acesso periférico (picc) monolúmen, silicone ou poliuretano,
radiopaco, graduado, estéril, atóxico, apirogênico, descartável, introdutor
com agulha de abas exíveis conector luer lock com tubo extensor, integrado e clamp corta uxo. Catéter com medida entre 60 a 120cm de
45
Unidade
KFF
1.440
159,50
229.680,00
comprimento. Protegido por bainha plástica transparente estéril, embalagem individual que permita abertura asséptica, contendo dados de identicação, procedência, data de fabricação, 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 venosos central totalmente implantado, em silicone radio83
Unidade
LIFE
60
499,00
29.940,00
paco, 10 french 70 cm, câmara em titânio.
Cateter venosos central totalmente implantado, em silicone radio85
Unidade
LIFE
60
499,00
29.940,00
paco, 7 french 70 cm, câmara em titânio.
Equipo macrogotas - para administração de soluções parenterais, composto de lanceta com ponta iso, com injetor para medicação, câmara
exível de gotejamento projetada para 20 gotas/ml, transparente. Regulador de uxo tipo rolete, tubo exível, transparente, medindo no mínino
116 1.40m, adaptador luer macho. Estéril. Embalagem individual adequada, Unidade MEDGOLDMAN
716.400
0,84
601.776,00
segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência 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.
Equipo microgotas - para administração de soluções parenterais,
com injetor lateral para medicação, câmara exível de gotejamento
projetada para 60 microgotas/ml, transparente. Regulador de uxo
tipo rolete, tubo exível, transparente, medindo no mínino 1.40m,
119 adaptador luer macho. Estéril. Embalagem individual adequada, Unidade MEDGOLDMAN
68.880
1,07
73.701,60
segura, 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.
Equipo para bomba de infusão - descartável, estéril, atóxico, comprimento de aproximadamente 2,30 m, constituído por ponta perfurante
tipo universal com ltro de ar (tipo válvula), câmara gotejadora exível,
contendo pinça corta uxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo y) com mem124
Unidade
LIGA LIFE
1.560
14,00
21.840,00
brana auto cicatrizante seguido por ltro de solução (15 micra) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para
infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais embalados individualmente em papel grau cirúrgico com lme de polietileno com poliéster.
VALOR TOTAL
R$ 1.062.717,60
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 310/2014
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$ 1.088.200,32 (um milhão e oitenta e oito mil e duzentos reais e trinta e dois 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 ANTONIA NEDY MARREIRO DE MATOS representante da empresa
DENTAL RIO BRANCO 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: DENTAL RIO BRANCO LTDA,Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 01.920.430/0001-94, estabelecida à Rua Rio
de Janeiro , nº127 , Bairro Centro , CEP: 69.906-380, Tel: (68)2106-4071, e-mail: licitacao@dentalriobranco.com.br
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Agulha para punção em cateter totalmente implantavel com bisel
39 tipo  ponta de lápis composto de asa de xação e extensor com co- Unidade
BIOLINE
600
47,00
28.200,00
nector luer lock e válvula de fechamento aproximando 25gx25mm.
Catéter para monitoramento de pressão e temperatura intracraniana no espaço ventricular, pré-calibrado, ponta em titânio com senINTEGRA
70 sor de pressão interno tipo microchip e termostato. Confeccionado Unidade
156
4.100,00
639.600,00
NEUROCIENCES
em poliuretano, medindo 9f, comprimento de 39cm, compatível com
todos os procedimentos multiparâmetro.
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Curativo adesivo estéril, composto por carboximelcelulose e capacidade de formar gel que permite retirar o curativo sem danicar
os tecidos recém-formados e protegendo a ferida de contaminação bacteriana e de outras contaminações externas. Tamanho
87
Unidade
COLOPLAST
480
22,50
10.800,00
aproximando 15 x 18 cm (variação permitindo de 3 cm), borda
triangular, especíco para a região sacral. A empresa ganhadora
deverá fornecer no mínimo 02 (duas) capacitações anuais a equipe da sesacre que utilizará o produto.
Curativo adesivo estéril, composto por carboximelcelulose e capacidade de formar gel que permite retirar o curativo sem danicar
os tecidos recém-formados e protegendo a ferida de contaminação
bacteriana e de outras contaminações externas. Tamanho aproxi88
Unidade
COLOPLAST
600
9,80
5.880,00
mando 10 x 10 cm (variação permitindo de 3 cm), borda triangular,
especíco para a região sacral. A empresa ganhadora deverá fornecer no mínimo 02 (duas) capacitações anuais a equipe da sesacre
que utilizará o produto.
Curativo adesivo estéril, composto por carboximelcelulose e
capacidade de formar gel que permite retirar o curativo sem
danificar os tecidos recém-formados e protegendo a ferida de
contaminações externas. Formato específico para a região saUnidade
COLOPLAST
600
42,00
25.200,00
90
cral. Tamanho aproximando 18 x 20 cm (variação permitindo
de 3 cm). A empresa ganhadora deverá fornecer no mínimo 02
(duas) capacitações anuais a equipe da sesacre que utilizará
o produto.
Curativo de hidrofibra(100% fibra), estéril, não entrelaçado,
composto por fibras de carboximetilcelulose. Curativo atualmente absorvente, que forma gel que interage com exsudato
de ferida, mantendo o meio úmido e realizando desbridamento
94 automático. Fácil remoção sem causar dano ao novo tecido Unidade
COLOPLAST
600
17,00
10.200,00
formado. Tamanho aproximado 10 x 10 cm (variação permitida
de 3 cm) . A empresa ganhadora deverá fornecer no mínimo 02
(duas) capacitações anuais a equipe da sesacre que utilizará
o produto.
Seringa hipodérmica descartável, estéril. Capacidade 20ml, com
agulha 25 x 7. Confeccionada em material plástico, atóxico, apirogênico, isento de material estranho, manchas ou sujeira, com
bico simples ou luer lock, tipo central ou lateral. Constituída de
um cilindro reto e transparente siliconizado internamente em
quantidade adequada que possibilita o fácil deslizamento, com
sistema de graduação nítido e preciso, cuja capacidade deve estar escrita em ml ou cc, devidamente aferida e com ange para
apoio dos dedos. O êmbolo deve conter anel de retenção de bor158
Unidade
DESCARPACK
969.264
0,38
368.320,32
racha sintética que impeça o desprendimento do cilindro e a entrada de ar e evite o vazamento de líquidos. . Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos.
Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e lme termoplástico resistente, garantindo a esterilidade até o momento do
uso e deve favorecer abertura com técnica asséptica. Constar
externamente dados de identicação impressos nitidamente na
embalagem, marca, capacidade, número de lote, data, tipo e validade de esterilização, prazo de validade
VALOR TOTAL
R$ 1.088.200,32
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 311/2014
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$ 32.858,04 (trinta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e quatro 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 ANTONIO IVO DE PONTES representante da empresa BIOLAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 079/2014, CPL 04
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EMPRESA: BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 06.987.995/0001-02, estabelecida
à Rua Coronel Alexandrino, nº 454, Bosque, CEP: 69909-730,Rio Branco/AC, Tel: (68) 3223.3035, e-mail: biolar@brturbo.com,
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Catéter nasal tipo óculos - para administração de oxigênio, exível,
descartável, anatômico, com sistema de xação que não cause desconforto ao paciente. Embalagem individual contendo dados de identi64
Unidade
MEDSONDA
39.588
0,83
32.858,04
cação, 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.
VALOR TOTAL
R$ 32.858,04
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 312/2014
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$ 611.353,44 (seiscentos e onze mil, trezentos e cinqüenta e três reais e quarenta e quatro 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 IRACILDES BUCHMEIER DE OLIVEIRA representante da empresa
LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP. E 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: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP. E EXP. 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
Bisturi 15 graus tradicional para paracenteses descartável. Embala60
41 gem com dados de identicação, procedência, atender à legislação Unidade
HEALTHMED
2,40
144,00
sanitária vigente e pertinente ao produto.
80 Cateter umbilical de drenagem externa monolumen 3 fr
Conjunto
BCI MEDICAL
132
30,00
3.960,00
Curativo de carvão ativado, para controle de odor, estéril, não adesivo, composto por 5 camadas. Tamanho aproximado 10 x 10 cm
CONVATEC
91 (variação permitida de 3 cm) . A empresa ganhadora deverá forne- Unidade
240
24,80
5.952,00
CARBOFLEX
cer no mínimo 02 (duas) capacitações anuais a equipe da sesacre
que utilizará o produto.
Curativo transparente de poliuretano, medindo aproximadamente
5,0 x 7,5cm (com variação de no máximo 2cm para mais ou para
98 menos), composto por lme adesivo, semi-permeável, hipoalergê- Unidade
SYSTAGENIC
27.720
2,41
66.805,20
nico e estéril. Embalagem individual, adequada, segura compatível
com o processo de esterilização e que
Fita microporosa - confeccionada com subststrato de não tecido à base
de bras de viscose , resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, de na espessura e excelente xação e que
138
Rolo
CIEX
2.088
1,99
4.155,12
não machuque a pele ao ser removida. Tamanho 5cm x10m. Contendo
dados de identicação, procedência, data de fabricação, prazo da validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Seringa hipodérmica descartável, estéril. Capacidade 05ml, com agulha 25 x 7. Confeccionada em material plástico, atóxico, apirogênico,
isento de material estranho, manchas ou sujeira, com bico simples
ou luer lock, tipo central ou lateral. Constituída de um cilindro reto e
transparente siliconizado internamente em quantidade adequada que
possibilita o fácil deslizamento, com sistema de graduação nítido e
preciso, cuja capacidade deve estar escrita em ml ou cc, devidamente aferida e com ange para apoio dos dedos. O êmbolo deve conter
156 anel de retenção de borracha sintética que impeça o desprendimento Unidade
BD
1.502.112
0,17
255.359,04
do cilindro e a entrada de ar e evite o vazamento de líquidos. . Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros
defeitos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e lme
termoplástico resistente, garantindo a esterilidade até o momento do
uso e deve favorecer abertura com técnica asséptica. Constar externamente dados de identicação impressos nitidamente na embalagem, marca, capacidade, número de lote, data, tipo e validade de
esterilização, prazo de validade e registro no ms.
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Seringa hipodérmica descartável, estéril. Capacidade 10ml, com agulha
25 x 7. Confeccionada em material plástico, atóxico, apirogênico, isento
de material estranho, manchas ou sujeira, com bico simples ou luer lock,
tipo central ou lateral. Constituída de um cilindro reto e transparente siliconizado internamente em quantidade adequada que possibilita o fácil
deslizamento, com sistema de graduação nítido e preciso, cuja capacidade deve estar escrita em ml ou cc, devidamente aferida e com ange
para apoio dos dedos. O êmbolo deve conter anel de retenção de bor157
Unidade
BD
1.057.608
0,26
274.978,08
racha sintética que impeça o desprendimento do cilindro e a entrada de
ar e evite o vazamento de líquidos. . Êmbolo com acabamento perfeito,
sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e lme termoplástico resistente, garantindo a esterilidade até o momento do uso e deve favorecer abertura com
técnica asséptica. Constar externamente dados de identicação impressos nitidamente na embalagem, marca, capacidade, número de lote,
data, tipo e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ms.
VALOR TOTAL
R$ 611.353,44
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 313/2014
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$ 452.435,76 (quatrocentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis 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 ADALCIMAR MARQUES AMÉRICO representante da empresa
RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO 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: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº.04.598.413/0001-70, estabelecida
à Via Chico Mendes, nº 1256, Bairro Triângulo, CEP: 69.901-365, Tel: (68) 21061200 e 21061224, e-mail: recol.licitacoes@gmail.com
Quant. para
Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Agulha p/ peridural 16g (90 x 16), agulha weiss com bisel tuohy, cânula
demarcada em cm, mandril codicado por cor, canhão luer lock, com
visor translúcido e internamente cônico, aletas (borboleta), estéril; embalagem individual, adequada, segura, compatível com processo de
28 esterilização e que permita abertura e transferência com técnica as- Unidade
PROCARE
2.760
3,55
9.798,00
séptica, contendo dados de identicação, procedência, data e tipo de
esterilização, prazo de validade, n° do lote, registro no MS 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.
Catéter para oxigênio nº 10 descartável - confeccionado em plástico
ou similar, transparente, atóxico, exível, estéril. Embalagem individual com dados de identicação, procedência, data e tipo de esteri71
Unidade
BIOSANI
2.100
0,69
1.449,00
lização, 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.
Catéter para oxigênio nº 6 descartável - confeccionado em plástico
ou similar, transparente, atóxico, exível, estéril. Embalagem individual com dados de identicação, procedência, data e tipo de esteri73
Unidade
BIOSANI
3.216
0,64
2.058,24
lização, 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.
Dispositivo para incontinência urinária, calibre nº 4, descartável.
Confecciondado em látex, hipoalergênico com formato tubular, sem
emendas ou defeitos que prejudiquem o uxo urinário. Extremidade
proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e
ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita
99
Unidade
BIOSANI
4.992
0,99
4.942,08
ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados de identicação, procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade, e número
de registro no ministério da saúde. O prazo de validade deve ser no
mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
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Dispositivo para incontinência urinária, calibre nº 5, descartável.
Confecciondado em látex, hipoalergênico com formato tubular, sem
emendas ou defeitos que prejudiquem o uxo urinário. Extremidade
proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e
ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita
100
Unidade
BIOSANI
5.664
0,99
5.607,36
ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados de identicação, procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade, e número
de registro no ministério da saúde. O prazo de validade deve ser no
mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
Dispositivo para incontinência urinária, calibre nº 6, descartável.
Confecciondado em látex, hipoalergênico com formato tubular, sem
emendas ou defeitos que prejudiquem o uxo urinário. Extremidade
proximal com borda reforçada com bainha, facilitando a colocação e
ajuste. Extremidade distal reforçada em forma de funil que permita
101
Unidade
BIOSANI
4.632
0,99
4.585,68
ajuste perfeito ao coletor de urina. Embalado conforme a praxe do
fabricante, trazendo externamente os dados de identicação, procedência, nº do lote, data de fabricação e prazo de validade, e número
de registro no ministério da saúde. O prazo de validade deve ser no
mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
Esparadrapo hipoalergênico de rayon de viscose - descriçao: não
tecido, com adesivo acrílico; rolo medindo 10cm x 4,5m, com tampa
108
Unidade
CIEX
12.444
4,30
53.509,20
e carretel de plástico, com marca, procedência, validade e registro
no MS e atender à legislação vigente e pertinente ao produto.
Esparadrapo impermeável (10cm x 4,5m) cor branca - confeccionado
em tecido apropriado de os de algodão, massa adesiva com boa ade109 rência, isento de substâncias alérgenas, enrolado em carretel. Embala- Unidade
MISSNER
51.084
5,40
275.853,60
gem com dados de identicação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e atender à legislação vigente e pertinente ao produto.
Espéculo vaginal descartável estéril, ginecológico transparente
tamanho grande, descartável e plástico, polietileno, atóxico, com
abertura em forma de rosca tipo borboleta, embalado individualmen111
Unidade
ADLIN
5.100
1,45
7.395,00
te, conforme praxe do fabricante, contendo externamente dados de
identicação, procedência e data de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.
Espéculo vaginal descartável estéril, ginecológico transparente tamanho médio, descartável e plástico, polietileno, atóxico, com abertura em forma de rosca tipo borboleta, embalado individualmente,
112
Unidade
ADLIN
20.340
1,10
22.374,00
conforme praxe do fabricante, contendo externamente dados de
identicação, procedência e data de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.
Espéculo vaginal descartável estéril, ginecológico, transparente
tamanho pequeno, descartável e plástico, polietileno, atóxico, com
abertura em forma de rosca tipo borboleta, embalado individualmen114
Unidade
ADLIN
15.300
0,99
15.147,00
te, conforme praxe do fabricante, contendo externamente dados de
identicação, procedência e data de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.
Fita adesiva branca para uso hospitalar (25mm x 50m) - confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno
butadieno. Uma das faces deve conter massa adesiva à base de
borracha natural e resina, e na outra face uma na camada imper135
Unidade
CIEX
16.140
2,69
43.416,60
meabilizante de resina acrílica. Não deve borrar a escrita com lápis
ou tinta .embalagem individual com data de identicação, procedência, prazo de validade e de fabricação e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Fita microporosa - confeccionada com subststrato de não tecido à base
de bras de viscose , resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, de na espessura e excelente xação e que não
139
Rolo
CIEX
900
7,00
6.300,00
machuque a pele ao ser removida. Tamanho 10cm x10m. Contendo
dados de identicação, procedência, data de fabricação, prazo da validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
VALOR TOTAL
R$ 452.435,76
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 315/2014
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$ 1.650.006,24 (um milhão, seiscentos e cinqüenta mil e seis reais e vinte e quatro 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.

