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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 276/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
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$ 690.708,00 (seiscentos e noventa mil, setecentos e oito 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 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 Nº083/2014, 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
Compressa para neurocirurgia estéril, tipo cottonoid ou similar, medindo aproximadamente 7,5 x 7,5cm. Malhas de bras de rayon
de extrema pureza, entrelaçadas por um processo especial e a
este falso tecido é xado um o de sutura para facilitar seu manuseio e localização, para absorção de uidos, proteção de tecidos
Pacote c/ 10
01 nervosos, com identicação radiopaca. Embalagem individual adeMED SHARP
600
44,50
26.700,00
unidades
quada, segura, compatível com o processo de esterilização e que
permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo
dados de identicação, procedência, data, tipo e validade de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente
e pertinente ao produto. Pacote c/ 10 unidades.
Compressa tipo campo operatório45cm x 50cm / 35g de peso por
und (mín) - de cor branca, com radiopaco, constituída de 4 camadas
de gazes sobrepostas de gaze hidróla 100% algodão ou mista, altamente absorvente, unidas entre si de forma a evitar deslizamento
das camadas, contendo no mínimo 13 os/cm2 aproximadamente em
cada camada. Bordas devidamente acabadas, voltadas para dentro,
de forma a evitar desamento e desprendimento de os, através do Pacote c/ 50
02
FAROL/SA
10.980
59,60
654.408,00
ponto overlock. Formato retangular, provido de alça, cantos arredonpeças
dados, peso 35/40g, conforme nbr14767. Embalada em pacote com
50 peças. O produto deve atender aos dispositivos da lei nº 8078/90
(código de defesa do consumidor). Embalagem segura, contendo externamente identicação do fabricante, nome e marca do produto, nº
do lote, data de fabricação, nome do responsável técnico, atender à
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Invólucro para esterelização em vapor saturado, folha dupla em
HOSPFLEX
21
Unidade
24.000
0,40
9.600,00
sms medindo aproximadamente 61 x 61 cm,
RAQUEL
VALOR TOTAL
R$ 690.708,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 277/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
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$ 425.520,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos 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
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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 LUAN PEREIRA DA SILVA representante da empresa CEI- COMERCIO
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº083/2014, CPL 04
EMPRESA:CEI- COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ nº. 40.175.705/0001-64, estabelecida à Estrada Engenho Dágua, nº 1248bairro Anil, Rio de Janeiro, CEP: 22.765-240, Tel: (21) 3525-9450,
E-mail: licitacões@cei-brasil.com
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Filtro antimicrobiano adulto, para ventilação mecânica (conexão
universal), descartável, adulto, estéril, de plástico transparente,
com barreira bacteriana e viral (bfe>95% e vfe> 95%), hidrófobo,
composto de bras de polipropileno, trocador de calor e umidade:
com protetor luerlock na parte seca do ltro, para volume corrente
de 300 à 1500 para prover a umidicação de 30mg de h2o/litro de
PHARMA
05
Unidade
14.040
24,00
336.960,00
ar inspirado a uma temperatura de 30%, ser bio e gás compatível.
SYSTEMS
Embalagem individual adequada, segura e compatível com o tipo
de esterilização, que permita abertura e transferência asséptica,
contendo dados de identicação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, n° do lote e registro no ms. O prazo de validade
deve ser no mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
Filtro antimicrobiano infantil, para ventilação mecânica (conexão
universal), descartável, infantil, estéril, de plástico transparente,
com barreira bacteriana e viral (bfe>95% e vfe> 95%), hidrófobo,
composto de bras de polipropileno, trocador de calor e umidade:
com protetor luerlock na parte seca do ltro, para volume corrente de aproximadamente 70 á 600ml para prover a umidicação de
PHARMA
06 aproximado 32,5mg de h2o/litro de ar inspirado a uma temperatura Unidade
4.320
20,50
88.560,00
SYSTEMS
proximada de 33%, ser bio e gás compatível. Embalagem individual adequada, segura e compatível com o tipo de esterilização, que
permita abertura e transferência asséptica, contendo dados de identicação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, n° do
lote e registro no ms. O prazo de validade deve ser no mínimo de 12
meses a partir da data de entrega.
VALOR TOTAL
R$ 425.520,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 278/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
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$ 2.592.836,88 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito 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.
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 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 Nº083/2014, 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
Fralda descartável adulto gg (acima de 90 kg)-formato anatômico,
contendo elástico nas pernas, cobertura interna de falso tecido,
película ante-umidade, polpa e oco absorventes e cobertura exSLIM
07
Pacote
18.624
7,85 146.198,40
terna impermeável e tas adesivaslaterais. Embalagem contendo
GERIATRICS
dados de identicação, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.
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Fralda descartável adulto grande (de 70 a 90 kg) -formato
anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna
de falso tecido, película ante-umidade, polpa e floco absorventes e cobertura externa impermeável e fitas adesivas laterais. Embalagem contendo dados de identificação, prazo de
validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto.
Fralda descartável adulto média (de 45 a 70 kg) -formato
anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna
de falso tecido, película ante-umidade, polpa e floco absorventes e cobertura externa impermeável e fitas adesivaslaterais. Embalagem contendo dados de identificação, prazo
de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Fralda descartável infantil gg (acima de 15,0 kg) - formato
anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna
de falso tecido, película anti-umidade, polpa e floco absorventes e cobertura externa impermeável e fitas adesivas laterais. Embalagem contendo dados de identificação, prazo de
validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto.
Fralda descartável infantil grande (12,0 a 15,0 kg) - formato
anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna
de falso tecido, película anti-umidade, polpa e floco absorventes e cobertura externa impermeável e fitas adesivas laterais. Embalagem contendo dados de identificação, prazo de
validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto.
Fralda descartável infantil média (5,0 a 11,0 kg) -formato anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna de
falso tecido, película anti-umidade, polpa e floco absorventes
e cobertura externa impermeável e fitas adesivas laterais.
Embalagem contendo dados de identificação, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto.
Fralda descartável infantil pequena( de 3,0 a 6,0 kg) -formato
anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna
de falso tecido, película anti-umidade, polpa e floco absorventes e cobertura externa impermeável e fitas adesivas laterais. Embalagem contendo dados de identificação, prazo de
validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente
ao produto.
Luva cirúrgica estéril nº 7,0 - confeccionada em látex 100% natural c/ tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração
de sais e proteínas do látex < 100mcg/dm2 pelo método lowry
comprovado por teste executado por entidade competente ou
doc. Internacional correspondente c/ tradução juramentada). Formato anatômico c/ perfeita adaptação, textura uniforme s/ falhas
e/ou furos. Boa elasticidade, resistente à tração, c/ excelente
sensibilidade tátil, punho c/ bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. Comp. Mín. De 28cm. Lubricada c/ produto
bioabsorvível, atóxico e apirogênico em quant. Adequada. Acondicionada em dupla embalagem: a interna c/ dobras p/ abertura asséptica, c/ indicação da mão d. E. C/ punhos e polegares
dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento s/
contaminar; a externa em papel grau cirúrgico e lme plástico,
c/ abertura asséptica, contendo externamente os dados de identicação do produto, procedência, data e tipo de esterilização,
validade, nº do lote, registro no MS e mt e em conformidade c/ a
nbr 13391. Resolução rdc 185/2001 da ANVISA/MS e lei 8078/90.
Rdc nº. 05, de 15 de fevereiro de 2008.
Luva cirúrgica estéril nº 7,5 - confeccionada em látex 100% natural c/ tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração
de sais e proteínas do látex < 100mcg/dm2 pelo método lowry
comprovado por teste executado por entidade competente ou
doc. Internacional correspondente c/ tradução juramentada). Formato anatômico c/ perfeita adaptação, textura uniforme s/ falhas
e/ou furos. Boa elasticidade, resistente à tração, c/ excelente
sensibilidade tátil, punho c/ bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. Comp. Mín. De 28cm. Lubricada c/ produto
bioabsorvível, atóxico e apirogênico em quant. Adequada. Acondicionada em dupla embalagem: a interna c/ dobras p/ abertura asséptica, c/ indicação da mão d. E. C/ punhos e polegares
dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento s/
contaminar; a externa em papel grau cirúrgico e lme plástico, c/
abertura asséptica, contendo externamente os dados de identicação do produto, procedência, data e tipo de esterilização, validade, nº do lote, registro no MS e mt e em conformidade com a
nbr 13391. Resolução rdc 185/2001 da ANVISA/MS e lei 8078/90.
Rdc nº. 05, de 15 de fevereiro de 2008.

Pacote

SLIM
GERIATRICS

33.036

7,85

259.332,60

Pacote

SLIM GERIATRICS

32.256

7,85

253.209,60

Pacote

DRY INFANTIL

21.600

3,30

71.280,00

Pacote

DRY INFANTIL

15.636

3,30

51.598,80

Pacote

DRY INFANTIL

21.120

3,30

69.696,00

Pacote

DRY INFANTIL

17.844

3,30

58.885,20

Par

EMBRAMAC

152.400

0,95

144.780,00

Par

EMBRAMAC

255.840

0,95

243.048,00
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Luva cirúrgica estéril nº 8,0 - confeccionada em látex 100% natural c/
tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração de sais e
proteínas do látex < 100mcg/dm2 pelo método lowry comprovado
por teste executado por entidade competente ou doc. Internacional
correspondente c/ tradução juramentada). Formato anatômico c/
perfeita adaptação, textura uniforme s/ falhas e/ou furos. Boa elasticidade, resistente à tração, c/ excelente sensibilidade tátil, punho c/
bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. Comp. Mín.
De 28cm. Lubricada c/ produto bioabsorvível, atóxico e apirogê45
Par
EMBRAMAC
201.780
0,95 191.691,00
nico em quant. Adequada. Acondicionada em dupla embalagem: a
interna c/ dobras p/ abertura asséptica, c/ indicação da mão d. E. C/
punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o
calçamento s/ contaminar; a externa em papel grau cirúrgico e lme
plástico, c/ abertura asséptica, contendo externamente os dados de
identicação do produto, procedência, data e tipo de esterilização,
validade, nº do lote, registro no MS e mt e em conformidade com a
nbr 13391. Resolução rdc 185/2001 da ANVISA/MS e lei 8078/90.
Rdc nº. 05, de 15 de fevereiro de 2008.
Luva cirúrgica estéril nº 8,5 - confeccionada em látex 100% natural c/
tratamento hipoalergênico (apresentar baixa concentração de sais e
proteínas do látex < 100mcg/dm2 pelo método lowry comprovado
por teste executado por entidade competente ou doc. Internacional
correspondente c/ tradução juramentada). Formato anatômico c/
perfeita adaptação, textura uniforme s/ falhas e/ou furos. Boa elasticidade, resistente à tração, c/ excelente sensibilidade tátil, punho
c/ bainha ou frisos ou outros dispositivos de sustentação. Comp.
Mín. De 28cm. Lubricada c/ prod. Bioabsorvível, atóxico e apirogê46
Par
EMBRAMAC
92.040
0,95
87.438,00
nico em quant. Adequada. Acondicionada em dupla embalagem: a
interna c/ dobras p/ abertura asséptica, c/ indicação da mão d. E. C/
punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o
calçamento s/ contaminar; a externa em papel grau cirúrgico e lme
plástico, c/ abertura asséptica, contendo externamente os dados de
identicação do produto, procedência, data e tipo de esterilização,
validade, nº do lote, registro no MS e mt e em conformidade c/ a nbr
13391. Resolução rdc 185/2001 da ANVISA/MS e lei 8078/90. Rdc
nº. 05, de 15 de fevereiro de 2008.
Luva para procedimento, não estéril - tamanho g - confeccionada
em látex natural, com ajuste adequado, textura uniforme sem falhas e/ou furos, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, com ou sem bainha. Comprimento mínimo de 25cm, lubricada com material atóxico. Acondicionada em
caixa tipo dispensador, com 100 peças, dispostas adequadamente
51
Caixa
EMBRAMAC
26.952
13,09 352.801,68
de forma a permitir a retirada unitária, contendo externamente dados de identicação do produto e do fabricante, procedência, data
de fabricação, validade, n° do lote, registro no MS e mt e em conformidade com a nbr 13392 e rdc 185/2001 da anvisa-ms. Deve
apresentar data de validade mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega. Rdc nº. 05, de 15 de fevereiro de 2008.
Luva para procedimento, não estéril - tamanho m - confeccionada
em látex natural, com ajuste adequado, textura uniforme sem falhas e/ou furos, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, com ou sem bainha. Comprimento mínimo de 25cm, lubricada com material atóxico. Acondicionada em
caixa tipo dispensador, com 100 peças, dispostas adequadamente
52
Caixa
EMBRAMAC
50.640
13,09 662.877,60
de forma a permitir a retirada unitária, contendo externamente dados de identicação do produto e do fabricante, procedência, data
de fabricação, validade, n° do lote, registro no MS e mt e em conformidade com a nbr 13392 e rdc 185/2001 da anvisa-ms. Deve
apresentar data de validade mínima de 12 meses, a partir da data
de entrega. Rdc nº. 05, de 15 de fevereiro de 2008.
VALOR TOTAL
R$ 2.592.836,88
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 279/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
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$ 381.104,40 (trezentos e oitenta e um mil, cento e quatro 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.
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 WALKSON ARAUJO DA COSTA representante da empresa STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 083/2014, CPL 04
EMPRESA: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 02.223.342/0001-04, estabelecida
à Benjamin Antonio Ansai, nº 180, Bairro Xaxim, CEP: 81.030-490, Curitiba  Paraná, Telefone: (41) 3246.8798, E-mail: star.med@terra.com.br
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Conjunto dosador oral (dosador + adaptador + etiqueta de identicação) - 10ml - dosador oral não estéril, indicado para dosagem exata
dos medicamentos com haste confeccionada em polímero atóxico,
apirogênico, inerte, com anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; cilindro que permita a visualização nítida do uido aspirado; escala de graduação em ml e colher de chá, com alta
precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, bico com
03 diâmetro que impeça o acoplamento de agulhas. Adaptador univer- Unidade
INJEX
1.440
0,90
1.296,00
sal, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e exível, que se adapte a frasco com bocais de diferentes diâmetros.
Caixa com 300 a 500 dosadores, embalados em pacotes com 100
unidades, contendo 4 adaptadores e 100 etiquetas para identicação. Contendo as seguintes informações: dados de identicação do
produto e do fabricante, procedência, data de fabricação e validade,
nº do lote, e que atenda as especicações da NBR.
Conjunto dosador oral (dosador + adaptador + etiqueta de identicação) - 5ml - dosador oral não estéril, indicado para dosagem exata
dos medicamentos com haste confeccionada em polímero atóxico,
apirogênico, inerte, com anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo; cilindro que permita a visualização nítida do uido aspirado; escala de graduação em ml e colher de chá, com alta
precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, bico com
04 diâmetro que impeça o acoplamento de agulhas. Adaptador univer- Unidade
INJEX
2.400
0,82
1.968,00
sal, confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e exível, que se adapte a frasco com bocais de diferentes diâmetros.
Caixa com 300 a 500 dosadores, embalados em pacotes com 100
unidades, contendo 4 adaptadores e 100 etiquetas para identicação. Contendo as seguintes informações: dados de identicação do
produto e do fabricante, procedência, data de fabricação e validade,
nº do lote, e que atenda as especicações da NBR.
Fralda descartável adulto pequena (de 13 a 40 kg) -formato anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna de falso tecido, película anti-umidade, polpa e oco absorventes e cobertura
10
Pacote
MASTERFRAL
15.972
9,70
154.928,40
externa impermeável e tas adesivas laterais. Embalagem contendo dados de identicação, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.
Fralda descartável infantil pp ( de 1,0 a 3,0 kg) - formato anatômico, contendo elástico nas pernas, cobertura interna de falso tecido,
película anti-umidade, polpa e oco absorventes e cobertura ex15
Pacote
KARICIA
4.800
7,90
37.920,00
terna impermeável e tas adesivas laterais. Embalagem contendo
dados de identicação, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto.
Frasco para coleta de secreção traqueal, (bronquinho) capacidade
40ml, descartável, estéril, rígido, transparente, atóxico, isento de
resíduos e impurezas. Graduado. Tampa rosqueada com 2 orifícios 1 com látex para adaptação da sonda de aspiração e outro
19
Unidade
CPL
4.200
11,00
46.200,00
para adaptação ao aspirador. Todo sistema deve ser resistente,
oferecer segurança na utilização e manuseio. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, contendo identicação do
produto, data de fabricação, lote e validade, conforme abnt.
Kit para drenagem de tórax n° 08 -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 500ml e alça de sustentação
25 estéril.embalagem individual adequada, segura,compatível com o
Kit
BIOTEC
180
29,00
5.220,00
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.
Kit para drenagem de tórax n° 10 -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 500ml e alça de sustentação
26 estéril.embalagem individual adequada, segura,compatível com o
Kit
BIOTEC
264
29,00
7.656,00
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.
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Kit para drenagem de tórax n° 12 -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 1000ml 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.
Kit para drenagem de tórax n° 14 -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 entrada para extensão, respiro, dreno
mediastinal exível, apirogênico, multi-perfurado, 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.
Kit para drenagem de tórax n° 16 -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 entrada para extensão, respiro, dreno
mediastinal exível, apirogênico, multi-perfurado 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.
Kit para drenagem de tórax n° 18 - 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 entrada para extensão, respiro, dreno
mediastinal exível, apirogênico, multi-perfurado 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.
Kit para drenagem de tórax n° 22 -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 entrada para extensão,
respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
Kit para drenagem de tórax n° 24 -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 entrada para extensão,
respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
Kit para drenagem de tórax n° 26 -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 entrada para extensão,
respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
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Kit para drenagem de tórax n° 28 -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
entrada para extensão, respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
Kit para drenagem de tórax n° 30 -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
entrada para extensão, respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
Kit para drenagem de tórax n° 32 -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
entrada para extensão, respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
Kit para drenagem de tórax n° 34 -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
entrada para extensão, respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
Kit para drenagem de tórax n° 36 -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
entrada para extensão, respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.

Kit para drenagem de tórax n° 38 -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
39 entrada para extensão, respiro, dreno mediastinal exível, apirogênico, 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.
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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.

