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| -,,- visível e permanente. Dotada em sua

extremidade distal com 2 vias, sendo uma com
dispositivo de fechamento que quando acionado
com o bico da seringa, permita a entrada e
saída do conteúdo do balão a outra via, com
ponta levemente alargada, permitindo perfeita
adaptaçãoaconectores.Aextremidade
proximal devera ter ponta arredondada e dois
oriÍícios laterais opostos. O balão fixador devera
estar localizado proximo dos orifícios laterais e
apresentar-se uniforme e resistente quando
inflado, embalado
individualmente em plástico e reembolsado em
papel grau cirúrgico com abertura em
pétala,Embalagem individual, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização,
validade.

135 1O UNDS

SONDA URETRAL DE ALIVIO N.o 10, estéril,
descartável, confeccionada em material de
resistência adequada, atóxico, siliconizada,
transparente, flexível, apirogênica, com a ponta
arredonadada e fechada com orífício lateral,
embalada individualmente em papel grau
cirúrgico.

4,50 45,00

136 10 UNDS

SONDA URETRAL DE AL|VIO N.o 08, estéril,
descartável, confeccionada em material de
resistência adequada, atóxico, siliconizada,
transparente, flexível, apirogênica, com a ponta
arredonadada e fechada com orifício lateral,
embalada individualmente em papel grau
cirúrgico.

4 50t 45,00

137 1O UNDS

soNDA URETRAL Oe AlíVtO t,t: t+, esterit,
descartável, confeccionada em material de
resistência adequada, atóxico, siliconizada,
transparente, flexível, apirogênica, com a ponta
arredonadada e fechada com orifício lateral,
embalada individualmente em papel grau
cirúrgico.

4,50 45,00

í38 05 UNDS

SONDA ASPIRAçÃO TRAQUEAL com vátvuta
digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades
no06 .

função: aspiração de secreções do sistema
respiratório e vias aéreas. Características
gerais:
composição básica - tubo PVC atóxico, flexível,
conector e válvula de pressão negativa distal
intermitente. - a válvula permite variações na
pressão de sucção de secreções permitindo
performance muito superior no procedimento.

1,80 009,

1 39. 01 PCT

TRAQUEAL com válvula
digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades
no04 .

função: aspiração de secreções do sistema
respiratório e vias aéreas. Características
gerais:

soNDA ASPTRAçÃO

1 8 00 18,00

i
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lg composição básica - tubo PVC atóxico, flexível,
conector e válvula de pressão negativa distal
intermitente. - a válvula permite variações na
pressão de sucçáo de secreçôes permitindo
performance muito superior no procedimento.

140 05 UND

soNDA ASPTRAçÃO TRAQUEAL Uog pct com
10 unds. Com válvula digital (Sonda Suga).
Função: Aspiração de secreções do sistema
respiratório e vias aéreas.
Características gerais:
Composição básica
- Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula
de pressão negativa distal intermitente.
- A válvula permite variações na pressão de
sucção de secreções permitindo performance
muito superior no procedimento.

1 80t 9,00

1 4 1 OSUND

SONDA ASPIRAçÃO TRAQUEAL, No12 pct
com 10 unds. Com válvula digital (Sonda Suga).
Função: Aspiração de secreções do sistema
respiratório e vias aéreas.
Características gerais:
Composição básica
- Tubo PVC atoxico, flexível, conector e válvula
de pressão negativa distal intermitente.
- A válvula permite variações na pressão de
sucção de secreções permitindo performance
muito superior no procedimento.

1,80 9,00

142 OSUND

soNDA ASPTRAçÃO TRAQUEAL, No14 pct
com 10 unds. Com válvula digital (Sonda Suga).
Função: Aspiração de secreções do sistema
respiratório e vias aéreas.
Características gerais :

Composição básica
- Tubo PVC atoxico, flexível, conector e válvula
de pressão negativa distal intermitente.
- A válvula permite variações na pressão de
sucção de secreções permitindo performance
muito superior no procedimento.

1 80 9,00

143. 01 PCT

SONDA ASPIRAçAO TRAQUEAL, No16 pct
com 10 unds. Com válvula digital (Sonda Suga).
Função: Aspiração de secreções do sistema
respiratório e vias aéreas.
Características gerais:
Composição básica
- Tubo PVC atoxico, flexível, conector e válvula
de pressão negativa distal intermitente.
- A válvula permite variações na pressão de
sucção de secreções permitindo performance
muito superior no procedimento.

16,00 16,00

144 5OO UNDS

SORO FISIOLOGIGO (solução de ctoreto de
sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes.
acondicionado em frascos plásticos
transparentes. 100m1 tipo frasco.

5,00 2.500,00

145 5OO UNDS

(solução de cloreto de
sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes.
acondicionado em frascos

SORO FISIO

plásticos
7 00t 3.500,00
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transparentes. 500m1 tipo frasco

146 50 UNDS

SORO FISIOLOGIGO (solução de cloreto de
sódio a 0,9%) injetávele sem conservantes.
acondicionado em frascos plásticos
transparentes. 1 000m1 tipo frasco.

8,00 400,00

6,00 2.400,00
147

4OO UNDS
SORO GLICOFISIOLOGICO injetável e sem
conservantes. acondicionado em frascos
plásticos transparentes, 500 mltipo bolsa.

148
250 UNDS

SORO GLICOSADO 5% injetável e sem,
conservantes. acondicionado em frascos
plásticos transparentes 500 mltipo bolsa.

3,50 875,00

28,56 285,60
149 1O UNDS

TALA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA, grade
metálica moldável forrada de espuma de
poliuretano va fácil manuseio. Tamanho 25 x2
cm.

28,56 228,48
1 50. 8 UNDS

TALA ORTOPEDICA IMOBILIZADORA, grade
metálica moldável forrada de espuma de
poliuretano va fácil manuseio. Tamanho 53 x 8
cm.

28,56 228,48
1 5 1 8 UNDS

TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADORA, grade
metálica moldável forrada de espuma de
poliuretano va fácil manuseio. Tamanho 63 x 9
cm.

98,30 98,30

152

01 UNDS

TERIT,IOMETRO DIGITAL INTERNO E
EXTERNO, com função máxima e mínima.
Fabricado em plástico abs. Sensor externo de
aprox. 3 metros com ponteira de aço inox. Visor
de cristal líquido ( CD) de três dígitos. Reset
independente para área interna e externa.
lnformações técnicas faixa de temperatura
interna: -10+50oc. faixa de temperatura externa:
-50+70oc. dimensões: 1 30x70x1 8mm.

153 ,ÍO UNDS

TERMOIUIETRO DIGITAL AXILAR
COMPACTO, resistente a água, sua memória
permite registrar a última medição; auto-teste;
emite sinal sonoro; desliga automaticamente;
acompanha um estojo, garantia de 1 ano, na
cor branca.

35,00 350,00

154 08 UNDS TESOURA CIRURGICA fina reta 15 cm 34,00 272,00

155 05 UNDS
TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM para
uso qeral reta 12 cm.

25 00 125,00

156 1O UNDS
TESOURA IRIS CURVA
confeccionada em inox.

1í,5 Gfi,
19,50 195,00
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157
1OO UNDS

lg

TUBos DE coLETA DE SANGUE R vÁcuo
't3x100mm com gelseparador, aspiração 6ml.
Estéreis e de uso único.

Esterilização por radiação: Validade í2
meses para tubos à vácuo com citrato de
sódio e í8 meses para os demais tubos.

Linha de tubos com aditivos e sem
aditivos para os diversos tipos de
aplicações.
Tubos precisamente calibrados para a
proporção adequada de sangue / aditivo
Tubos confeccionados em plástico
altamente cristalino.
Etiquetas para identificação do paciente
e dados do exame.
Tampa com vedação perfeita para
manipulação, transporte e centrifug
Tampa projetada para dar melhor
empunhadura e segurança quando
sua retirada e recolocação.
Volumes de aspiração, em ml: 6 ml-

a

a

a

a

ação
a

a

de

158 3 UNDS

UMIDIFICADOR POLICARBONATO 250 ML,
extensão com porca de nylon, tampa de nylon
injetada.

55,00 165,00

39,00 195,00
159

05
FRASCOS VASELINA LIQUIDA frasco c/1000 ml

1 60. 01 UNDS

VALVULA Coil,l FLUXÕMETRO para cilindros,
utilizado em oxigênio terapia, e nebulização
contínua, disponível para utilização de at
comprimido e cilindro. características: regulador,
corpo com latão cromado, conexões de entrada
e saída, manômetro em escala em kpa/kgf,
fluxômetro corpo em latão cromado conexões de
entrada e saída, visor em policarbonato de
cristal,flutuador esférico em aço inoxidável.
especificações técnica: pressão máxima de
entrada 200kgf/cm, pressão de saída: pre
calibrada para 3,5 kgf/cm, escala do fluxômetro:
0 -1S/min. comprimento do visor: 152 mm.

355,91 355,91

Tota!: J5.7.4t"89

Recebido por:

I de Saúde
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No DESCRTçÃO QTD UNID.
VALOR
UN!T.

VALOR
TOTAL

01
ACETILCISTEINA íOOMG/ML CX C/ 5 AMPOLAS
DE 3 ML.

50 CXS 14,00
700,00

02
Ácroo AScoRBrco s00 MG soL.rNJ. c/ sML cx
C/ 1OO AMPOLAS.

05 CXS 140,00 700,00

03. ADRENALINA solução injetável. 10 AMP í,90 19,00

04. AGUA PARA INJEçAO 5ml c/ 200 ampolas. 05 CXS 30,00 150,00

05.
AMTNOFTLTNA SOLUçAO TNJETAVEL CATXA COM
íOO AIIIPOLAS

02 CXS 234,00 468,00

06 AMPICILINA INJETAVEL íG/ml cx c/ 50 frs. 02 CXS 93,60 1 10,80

07
BENZILPENICILINA BENZATINA sol. inj. 1.200 u/ml
c/ 50 amp. 4ml.

06 CXS. 60,45 362,70

08

BENZILPENICILINA BENZATINA PROCAINA
3OO.OOO UI + BENZILPENICILINA POTASSICA
100.000 ui sol. inj.c/ 50 ampolas injetável).

01 CXS. 349,20 349,20

09
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ml solução de
inalação cl20ml.

UNIDS 3,12 93,60

10

BROMETO DE N. BUTILESCOPOLAMINA +

DIPIRONA SODTCA SOL. inj. 4mg+5996g1r1 cx
c/100 amp. 5 ml.

CXS 104,00 312,00

BROMIDRATO DE FENOTEROL frasco com 20 ml 30 UNDS. 7,80 234,00

11

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAUIINA +
DIPIRONA SODTCA 6,67 + 333,4 mg/ml c/ 20 ml em
gotas.

UNIDS 5,60 280,00

12. CEDILANIDE injetável ampola com 2ml, 20 AMP 6,90 138,00
13. CEFTRIAXONA DISSODICA í GRAMA IM . í00 AMP 3,40 340,00

14 CETOPROFENO í00 hg, 100 mg., injetável
ampola,com 2 ml, caixa com 50 unds.

03 CXS. 98 t 70 296,1 0

15 CELESTONE SOLUSPAN lnjetável /ampola 50 AMP 23,68 1.184,00

16

CLORANFENICOL
frasco+diluente 5

ampolas.

í000 MG

ml uso endovenoso
injetável
cx c/50 01 CXS. 1 18,30 1 18,30

17
CLORETO DE POTASSIO í9,í% injetável ampola
com10 ml.

20 UNDS 5,00 100,00

18
CLORETO DE SODIO 20% solução injetável ampola
com 10m1.

20 UNDS 5 70
114,00

19
CLORIDRATO DE AMIODARONA injetável 5Omg/ml
ampola 3ml. (ancoron).

01 CXS 227,00 227,00

20

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO +

DEXAMETASONA 3,5+1mg/ml solução oftálmica
5ml.

15 UNIDS 18,00 270,00

21
CLORIDRATO DE DOPAMINA 10 ml/ cx com 5
ampolas

02 CXS 27 88 55,76

MEDICAMENTOS INJETAVEIS . ENFERMAGEM

30

03

50
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05 Cxs. 10,27 5í,3522
DE ETILEFRINA 10 mg/ml, caixa

com 5 ampolas 1ml

CX 117,00 117,00
GLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML ampola com
2 ml cx com 25 ampolas (dolantina)

0123

02 CXS 61,72 123,4424.

CLORIDRATO DE PROMETAZINA Solução

injetável. Caixa com 25 ampolas de 2 mL, contendo
50 mg de prometazina.

06 0811, 66,4825.
CLORIDRATO DE TETRACAINA lOO IUIG +
CLORIDRATO DEFENILEFRINA íMG+ ácido bórico
15 mg.

10 CXS 65,65 656,50
26. CLORIDRATO DE TRAMADOL solução injetável

caixa com 6 ampolas.

20,25 81,00
27 CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MG/2ml c/ 50

ampolas.
04 CXS.

06 CXS. 98,80 592,8028 COMPLEXO B injetável cx c/100 amp.

20 UNIDS. 4 1 60 832,00
29 DEXALGEN (DEXAMETASONA + DIPIRONA +

VlTAll,llNA 812) solução injetável 3 amp 3 amp ii x 1

ml.
15 CXS 30,00 450,0030 DICLOFENACO SODTCO 75MG/3ml cx c/ 50 amp.

02 CXS 288,00 576,00
3í DTMENIDRATO3O MG + CLORIDRATO DE

PIRIDOXINA íOMG + GLICOSE íOOO MG +

FRUTOSEí000MG. caixa de 100 ampolas de 10 ml.

8,70 870,00100 UNIDS.
32 DItIíENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA

25+5MG gotas cl2Oml.

390,0002 CXS 195,00
33 DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA

1ML 50 + S0MG/ml injetável caixa com 100 amp.

150,0003 CXS 50,00
34 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA fosfato

dissodico 2 mg de betametasona 5 mg ampolas com
3 ml, caixa com 6 unidades.

04 CXS 26,70 106,80
35. FENOXIMETILPENICILINA POTASSICA 5OO.OOO U!

cpr. cx. cl12 .

o4 FRS 30 00 120,00
36. FENOXIMETILPENICILINA POTASSICA suspensão

frasco c/ 60 ml.

10 CXS. 32,50 325,00
37 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA

INJETÁVEL 4 MG'ttIL INJETÁVEL 2,5 ML CX C/ 50 .
38 FUROSEMIDA injetável 1Omg/ml cx c/ 50 amp -2ml 02 CXS 21,00 42,00

10 CXS 90,00 900,00
39 GENTAMICINA 80MG injetável cx c1100 ampolas de

Zml.
GLUCONATO DE CALCIO Frasco-ampola com '10m1

a 10o/o (100m9/ml).
10 AMP 11,31 1 13,10

40

41 HIDROCORTISONA 5OO MG

frasco+diluente 5 ml cx c/50 ampolas.
injetável

02 CXS 600,00 1.200,00

42. HYDERGlNE,ampola de 0,3 mg/ml,caixa com 25
ampolas de 2 ml.

01 CXS 202,50 202,50

43 LIDOCAIN A 2Yo sem vasoconstritor 20 ml in1. cx cl12
05 CXS 29,00 145,00

44 LIDOCAINA (CLORIDRATO) GEL TOPICO 2o/o cl 1

bg. tubo c/ 309 .
10 TBS 4,20 42,00

UNIDS.
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CX. 88,42 88,4245., .-'.._

METHERGIN embalagens com 50 ampolas de 1 ml. 01

02 cxs 39,00 78,00
46. METOCLOPRAMIDA solução injetável 5 mg/ ml cx c/

100 ampolas .

cxs. 180,00 540,00
47 MIDAZOLAM 5mg/10m1 benzodiazepínico para

entubação orotraqueal- lM/lV cx c/ 5 ampolas.
03

10 FRS 10,64 106,4048 NITROFURAZONA pomada 500 gramas

210,0049 NORTROPIL INJETAVEL 10 AMP 21,00
06 CXS 71,50 429,0050 NORIPURUM endovenosa cx c/ 5 ampolas de Sml.

01 CXS 78,00 78,0051 NORIPURUM intramuscular cx c/ 5 ampolas de Sml

52 NORADRENALINA 1mg/ml 10 AMP 15,00 150,00
53. OMEPRAZOL 40 MG, caixa com 25 frascos-

ampolas.
02 CXS 1 60,55 321,10

54 ONDANSETRONA solução injetável 4 mgl2 ml, caixa
com lampola.

10 CXS. 34,45 344,50

05 FRS, 18,20 91,0055 OLEO DE GIRASSOL frasco com 500 ml .

56 PERMANGANATO DE POTASSIO cx c/ 500 cp 01 CXS 39,00 39,00
57 POLICRESU LENO 360MG/9. solução concentrada 04 UNID. 22,00 88,00
58 POMADA OFTALMTCA COIUT 3,5G COMPOSIçAO

CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS +METIONINA
+ RETINOL (EPITEZAN).

I 0 UNIDS 19,50 195,00

59. SULFATO DE MORFINA 0,1 mg/ml
1ml, cx com 5 ampolas

ampola com
05 cx. 54,92 274,60

60 VITAMINA K, í0 MG/dl, solução injetável, caixa
com25 ampolas de 1 ml.

01 CX 36 07, 36,07

t*W
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GORRESPON OÊTUCIA I NTERNA

DE: Secretariâ Municipal-de Saúde

PARA: Secretaria Administração

No 183/2014

DATA: 07105114

ASSUNTO: Piocesso Licitatório para Aquisição de leite

I

Mediante autorização desta Secretaria [\íunicipal, venho por meio desta

solicitar a Vossa Senhoria a AbeÉura de Processo Licitatório para Aquisição de

Leite, por um período de 06 (meses), para atender crianças de (0 a 06 meses, 06 a

12 meses e partir de 18 meses de idade), com necessidades especiais, como

intolerância a lactose, alergia à proteína do leite de vaca e/ou de- soja, reÍluxo

gastroesofágico, entre outros, de acordo a prescrição ,odic, dos Pediatras,

conforme segue abaixo descriminado.

No Qtde Descrição do Produto Valor
Unitário

Valor
Total

1 200 Formula infantil de partida em pó, adicionada de
prebióticos 0,4 a 0,89/100m1. Contém LoPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - áciCos araquidônico (ARA) e
docosahexaenoico (DHA) e nucleotídeos. Atende a
todas as recomendações do Codex Alinrentarius
FAOiOMS e RDC no4312C11. Relaçáo caseína:soro
40:60 ou 30:70. Densidade calórica 66 a77 Kcal/100m1.
10Oo/o lactose. Embalagem 40C9.

25,00 5.000,00

2 200 Fórmula infantil de seguimento ent pó, adicionada de
prebioticos 0,4 A 0,89/100m1. Contém LoPUFAS ácidos
graxos de cadeia longa - ácidos araquidônico (ARA) e
docosahexaenbico (DHA) e nucleotídeos. Atende a
todas as recomendações do Coclex Alimentarius
FAO/OMS ê RDC no4412011. Fornece nutrientes em
quantidades adequadas para lactentes a partii' do 6"
mês de vida. Densidade calórica 67 a 68 Kcai/100m1.
Possui 12o/o de proteínas lácteas (relação
caseína/proteínas do soro 50:50 ou 60:40). 100Yo
lactose. Embalaqem 400q.

25,00 5.000,00

3 100 Fórmula infantil de rotina .enriquecida com ferro e
selênio, com relação caseína:soro 40:60 ou Fornece
os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes

17,00 1.700,00

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, A(43.3266.8100) CNPJ no 95.561.080/0001-50
E-mail: pmnsb(Oonda.com.br - No,ra Santa Bárbara - Paraná

,
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no primeiro semestre de vida. Densidade uelorica 67
Kcal/100m1. Em

4. 100 Fórmula infantil de partida enriquecida co:'n ferro e
selênio, com relação caseínà:soro 50:50 OLI 35:65.
Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para
lactentes a partir do 6" mês de vida. Densida4e calórica
67 a 68 Kcal/100m1. Possui 69,9% a 84o/o Ce lactose.
Mínimo de 16% de maltodextrina.

17,00 1.700,00

5. 100 Formula infantil de partida para lactentes, ,', L.4se de
proteína isolada de soja, enriquêcida coiÉ' ferro 'e

adicionada de L-metionina. lsenta de sacaro-'"Slactose
e proteínas lácteas. lndicada pára a aliniêritáção de
lactentes até os 06 (seis) meses de idaCe, com
intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de
vaca. 100% Maltodextrina. Embalagem 4009.

35,00 3.500,00

o. 100 Fórmula infantil de seguimento para lactentes, à base
de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina. lsenta de sacaros.e, lactose
e proteínas lácteas. lndicada para a alimentação de
lactentes acima de 06 (seis) meses de iclacle, com
intolerância à lactose ou para dietas restritas ao leite de
vaca. 100o/o Maltodextrina. Possui 10o/o ds'!prcteínas
vegetais (proteína isolada de soja + L.-nretion!na),.48%
de carboidratos (100% maltodextrina) e 42o/o {e lipídios
(100% de gordura vegetal - oleos de palma, girassol,
canola e coco). Embalagem 400g.

35,00 3.500,00

7 100 Complemento alimentar lácteo para -crianças. Fornece
carboidratos, proteínas e todos os nutrientes
necessários para complementar a alimentação diária,
além de L-carnitina, colina e inositoi. Não contém glúten.
Alimentação de crianças com maus hábitos alimentares
e/ou que necessitam de u,n aporte maior de nutrientes.
Carboidratos (maltodêxtrina, sacarose e lactose).
Sabores: morango, chocolate ou baunilha. Ennbalagern
350 a 3809.

18,90 1.990,00

8. 100 Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro e
selênio, com relação caseína:soro 50:50 ,3ú 35:65.
.Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para
lactentes a partir do 6' mês de vida. DensiCade calórica
67 a 68 Kcaltl00ml. Possui 60,9% a 84o/o cle lactose.
Mínimo de 160/o de maltodextrina.

18,00 1.800,00

9. 100 Formula infantil isenta de lactose, contendo v;taminaq
minerais e oligoelementos necessários po bom
desênvolvimento e crescimento. Contém nucioctíCeos e
LCPufas (ácido graxos de cadeia longa), prircipalmente
os ácidos araquidônico (ARA) e docosahexaenóico
(DHA). Fonte de carboidrato:140o/o maltodextrina.
Embalagem 4009.

42,00 4.200,00

10. 300 Alimentação de lactentes e c:'ianças que al\Íerentem
alergia a proteína de leite de vaca e/ou cie soja, sem

70,00 21.000,00

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, A(43.3266.810C) CIIPJ no 9õ.561.080/0001-60
E-mail: omnsb@onda.com.br - IJova Santa Bárbara - Paraná
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quadro de problemas gastrointestinais. Possui proteína
do soro do leite extensamente hidrolisada, carboidratos
(maltodextrina e lactose) e lipídios (99% de oleos
vegetais ). Possui adição de ARA/DHA e Nucleotídeos.
Embalagem 400q.

11 100 Dieta (fórmula infantil) semi-elementar e hipcalergênica,
à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de
leíte, l'CM, LCPufas (ARA e DHA) e de peire,
maltodextrina, vitaminas, minerais e oligoelementos.
lsento de lâctose, sacarose, frutose 'é glúten.
Alimentação de lactentes e crianças que apresentem
alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja,
distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que
requerem terapia nutriclonal com dieta ou fórmula semi-
elementar e hipoalergênica.

115,00 í 1.500,00

12. 150 Fórmula anti-regurgitação (0 a 12rn), fornrulada para
condições de refluxo gastroesofágico. Contém goma
jataí, agente espessantq que proporcicna maior
viscosidade da fórmula ou arnido oré gelarinizado de
batata. Densidade calórica 67 l(cal/100m1. Possui no
mínimo 75o/o de lactose. Embalagem 4009'

26,30 3.945,00

13. 100 Fórmula infantil (0 a 12m), hipoalergênica à base de
proteína do soro do leite
parcialmente hidrolisada, com adição de ácidos graxos
de cadeia longa -LcPUFAs (DHA ácido
docosahexaçnóico e ARA. - ácido araquidônico) e
nucleotídeos. lsento de sacarose, frutose e glúten.
Densidade calórica 65. a 67 Kcal/100m1. Embalagem de
400s.

34,90 3.490,00

14 200 Alimento para infância, utilizada a partir de 18 meses,
sem adição de sacarose, acrescido de DHA e
prébióticos lata 400 s.

21,80 4.360,00

Total: 72.585,00

Atenciosamente,

MARTA LUCIAN ILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

)M C o
ONàÀ

C,l^t,
NE CAMPOS G LVES ALMEIDA

Enfermeira Padrão

o71oS
Recebido por:

Nome Data
t (Y

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, a(€.3266.8100) CNPJ n0 95.561.080/0001-60
E-nrail: pmnsb@onda.com.br - Nova Saqta Bárbara - Paraná
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NÜVA SANTA BAR,BAffi,&
ESTADo oo pnneNÁ

coRREsPoruoÊrucn TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 0710512014

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de l-icitação à correspondência expedida
pela Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a aquisição de medicamentos, materiais de enfermagem, materiais
odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprir as necessidades da
Secretária Municipal de Saúde, para que seja tomada todas as providências
necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, Z 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa tsiárbara, Paraná
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NffiWA SANTA ffiAffiffiAffi,A
ESTADo oo panaxÁ

ÇoRRHsPmrumÊrucrA TNTERI{A

Nova Santa Eánbana, OTlASlzAM

De: Setor de Licitações

Para: Depantannento de Contahitidade

Assunto: Aqurisição de medicamentos, mateniais de enfernnagem, materiais
odontológico, materüais para fisiotenapia e outros para suprir as
necessidades da §ecretária [Municipal de Saúde.

Senhorita Contaciora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa §enhoria, dotação
orçarnentária para aquisição de medicarnentos, materiais de enfenmagem, materiais
odontológico, rnateriais pana fisioterapia e outros para suprir as necessidades da
Secretária Municipal de Saúde, por um período de CI6 (seis) meses, confonnne
solicitação da Sra. Mada Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de
Saúde, nurn valor previsto de RS 493.319,12 (quatrocentos e noventa e três mil,
trezentos e dezenove reais e doze centavos).

Sendo o que se apresenta para s momento

Atenciosarnente,

EIaüme Ç
§etor de

na

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn" 222, Centro, B 43. 3266.8100, X - 86.250-000

t{ova Santa Bárbara, Faraná - E - E-mails - lisitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BAR,BAR,A 063
ESTADo oo panaNÁ

coRREsPoruoÊncn TNTERNA

De: Departamento de Gontabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 0710512014, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para aquisição de medicamento§, materiais de enferrnagem,
materiais odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprlr as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde, por um período de 06 (seis) meses,
conforme solicitação da Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal
de Saúde, num valor previsto de R$ 493.319,12 (quatrocentos e noventa e três nnil,

trezentos e dezenove reais e doze centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

07 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 34A.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390. 30. 00. 00 - Material de Consum o; 2230; 2240; 2250; 2260;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2270
002 - Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS;
10.301.0360.2028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2450;
10.301 .0370.2029 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2510;
10.301.0380.2030 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2521;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2534;
10.304.0390.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2540;
10.305.0400.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2570.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 07 de maio de 2014.

Atenciosar"n,", 

"

.J , -

l-aurita de Souza Campos
Çontadora/C RC 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 'f $.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - uaury.nsl.pr,eay.br
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ÇORRHSPONDÊNCIA INTHR,NA

De: Setor de tr-Ecitação
Fara: Assessor Juríclico

F,lova Santa Bárhara, 08/05/2014

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de
medicamentos, materiais de enfermage!'n, materiais odontológico, materiais para
fisioterapia e outros para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde,
por um período de 06 (seis) meses, num valor previsto de RS 493.319,12
(quatrocentos e noventa e três rnil, trezentos e dezenove neais e doze centavos) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

07 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.30X .340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390. 30. 00. 00 - Material de Consurn o; 223A; 224A; 2250; 2260;
3390.32.00.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2274
002 - Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS;
10.301 .0360.2028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2450;
10.301 .037A.2029 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2510;
10.301.0380.2030 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2521;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2530;
1CI"304.0390.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2540;
10.305.0400.2032 - tsloco de Vigilância em Saúde - Epidemiologica;
3390.30.00.00 - [faterial de Consumo; 2570.

lnformo ainda que pretende-se fazer um Registro de Preço dos
neferidos produtos.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosantente,

Cris irk

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Iax (043) 3266.81 - c.N.p.J. N." 95.561.080/0001-60

Ela

E-mail: lrcitacas@Esb+tggy-sl - Nova Santa Barbara - Paraná
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ESTADO IIO F'ARAT{A

065
* NOVA SANTA BARBARA

Oriqem: Assessor Juridico

Destinc: Setor Ce i,r-cr-taçi,,s

PÀRECER .TUNÍOICO

Conforme expediente encaminhado
a esse Assessor Juridico em data de 0B de
l,1orc ie 20L4, vrsdnric e-,::.issãc de parecer
sobre c prccessc de lrcitaçãc, referente a

aq'-l-sr-çãc de medr,ltflent. s, ffiâterlats e
enfermagem, mater:iais odontológicc,
rnateri ais para f isioterapi r e outros, pârâ a

Secretaria Munrcipal Ce lj,rúde, sendc que c
valcr prev:-stc sej-a cj,:; R$ 493.3I9,12
( quatrocentos e noventa e três mil ,

Lrezentos e dezenove reais e doze centavos)
e a despesa será suportai,-i ccm recursos da
Secretaria Ce Saucie, Cí,lf crme rnf crrnaÇãc
prestaCa pelo Departarnent-l ie Ccntabti iCaCe
do Municipio, atendendo ao contido no artigo
74, da Lei no 8.666/93.

Hcuve a,t. :'lant festaÇão Cc
Departamento de Ccntabrlrrlade do MunrcÍpro
incj j cando disponibilidade orÇamentária,
estando desta forma, cumprido o disposto no
artigo 14, da Lei no 8.6(;6/93/ onde prevê
que nenhuma ccmpra ou ser',rrÇc sera f er ta ou
ccnLratada sem a adequada caracte rLZação de
sell obj eto e indicaçáo dos recursos
orÇai^nentárics para c seu [-,.rEamento, sob perra
de nul:-dade Co ato e r-esp(..irsabrI:.CaCe de que
lhe trver dado causa, in v,.:rbiS:

lirrlr \\lrlllcrltr Ilitlcrteorrrt tlc \lorirc> rr'lll. ( ünlr(r. I (rn( l.l .ilr'.,l{l(}0. L l.l'- li(r.l-i()-(Xx) \orir Slrntir
lJárbarit. I)artrrlr 11 i1 q1.1151r |1 1 .,1.1r1'
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PR EFEI TI-I RA I',4UI! I CI F,AL

NOVA SANTA BARBARA 066
ESTÂDÔ DO PABANÂ

"Art. 14 . Nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto e
indicação dos recursos orçamentários para
seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem the tiver dado
causa."

Diante do preÇo maximo e para
melhor aproveitamento do procedimento sempre
para garantir a rnaior rlornpetitividaCe e
transparência possÍver, .l lrcitaçãc devera
ser ferta na rnodalrdade de Pregão EIetrônico
ou Presencial, nos termos da IegislaÇão em
vigcr, ou seja, da Lei Federal no 8.666/93 e
Lei FeCeral no 10.5?-O/2002.

É o parecer, S.M.J

Nova Santa Bá r:bara, 13 de Maio
de 2074 .

EODES AP o OENÇA ARAUJO
ADVO

oAB/PR 34.843

l{rr:r \\ trllierir, lliltcncrrrrrt tlc \lonrcs tt" lll. ( ,'rttr,, l ortü-1.1. lli'r' l{10O. ( l:l'- l{ír 150-O0(} \orit \ltttlit
Bárbara. I)araná - ri rr u.rrsb.pr'.geü2I
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para

v

ruffiVA SANTA ffiAffiMAffiA
ESTADO DO PARANÁ

COR,R.E§POIUDÊNCTA INTERIIA

De: Prefeito Municipal

Para: §etor dç Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, ÀUTORXZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃ0 EÍ,ETRôI{ICO n" 2Vl2OL4, que tem
por objeto a aquisiçáo de medicamentos, materiais de enfermagem, materiais
odontológico, materiais para fisioterapia e outros para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde, normatizaçáo de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal no 10.520, de
t7 l07 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2110611993, Repr-rblicada em
06l07 11994, Decreto Federal no 3.555 de 08/08 l2OAO, Decreto Federal no
3.697, de 2l lt2|2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2O12, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitação e Portaria n" O56l2OLl,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Frefeitr.lra e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

AS

Nova Santa 2AlOsl20t4.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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