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Poder Executivo
DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
MANAUS, e

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
MANAUS,
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2011/2207/2887/04304, resolve

CONSIDERANDO o
nº 2011/2207/2887/04206, resolve

que

consta

no

Processo

AUTORIZAR a viagem a ser empreendida pelo senhor
MAURO GIOVANNI LIPPI FILHO, Secretário Municipal de Educação SEMED, no período de 15 a 20-12-2011, para participar como
conferencista na 2ª Reunião Brasileira-França de História da Medicina,
na cidade de Paris, com ônus para o Erário Municipal relativamente às
diárias e às passagens aéreas.

AUTORIZAR o afastamento da senhora MARTHA
MOUTINHO DA COSTA CRUZ, Diretora-Presidente da Fundação de
Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”- FDT, no período de 23-01 a 04-02-2012,
por motivo de férias regulamentares relativas ao exercício de 2009/2010.
Manaus, 28 de novembro de 2011.

Manaus, 28 de novembro de 2011.

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011
DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
MANAUS, e
CONSIDERANDO o
nº 2011/2207/2887/04207, resolve:

que

consta

no

Processo

AUTORIZAR a viagem a ser empreendida pelo senhor
FABRÍCIO SILVA LIMA, Secretário Municipal de Desporto e Lazer,
no período de 02 a 09-12-2011, para tratar de assuntos de interesse
do município, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com ônus
para o Erário Municipal relativamente às diárias e às passagens
aéreas.
Manaus, 28 de novembro de 2011.

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício das prerrogativas
que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2011/2207/2887/04161, resolve
DETERMINAR, que o servidor LEONARDO LIMA DE
SENA, matricula 118.916-6A, do quadro de Pessoal da PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO - PGM, responda, cumulativamente pelas
atribuições do cargo de Chefe do Núcleo de Finanças/Gerente, símbolo
DAS-1, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício do
cargo, no período de 1º a 30-12-2011, tendo em vista o afastamento do
titular, ANDRÉ FIGUEIREDO DE AMORIM, matrícula 091.957-8G, por
motivo de férias regulamentares.
Manaus, 28 de novembro de 2011.

Manaus, segunda-feira, 28 de novembro de 2011
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 116/2011 – CLS/PM.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 099/2011 – CLS/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao
procedimento licitatório que viabiliza a Contratação, pelo menor preço
global, de empresa para a Prestação de Serviços de Locação de
Equipamentos, destinados ao atendimento das necessidades da Divisão
de Infraestrutura, desta SEMSA.

R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao
procedimento licitatório que viabiliza a Contratação, pelo menor preço
global, de Seguro Veicular, destinado às 16 (dezesseis) novas
Ambulâncias do Programa SAMU 192 Manaus, desta SEMSA.

II – ADJUDICAR a empresa: CEPA – CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS E POÇOS ARTESIANOS LTDA, vencedora do
certame com valor global de R$ 117.740,00 (Cento e dezessete mil,
setecentos e quarenta reais).

II – ADJUDICAR a empresa: MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A, vencedora do certame com valor global de
R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais).

III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.

III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde

Gabinete do Secretário de Saúde

Manaus, 25 de novembro de 2011.

Manaus, 25 de novembro de 2011.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 115/2011 – CLS/PM PARA REGISTRO DE PREÇOS
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 122/2011 – CLS/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao
procedimento licitatório que viabiliza a Aquisição, pelo menor preço por
item de material educativo destinado ao atendimento das necessidades
das Unidades Móveis de Saúde, desta SEMSA.

I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente da
Comissão de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial
para Registro de Preços nº 115/2011-CLS/PM, visando Eventual
Contratação, pelo menor preço por item, de Empresa para a Prestação do
Serviço de Locação de Centrais de Nebulização, destinados ao atendimento
das necessidades das Unidades de Estratégia Saúde da Família, desta
SEMSA, a empresa a seguir relacionada, com o respectivo item e valor
unitário: BIOPLUS COMÉRCIO E REP. DE MEDICAMENTOS,
COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA, para o item: 01 R$ 840,00
(Oitocentos e quarenta reais) para o objeto licitado.

II – ADJUDICAR as empresas: INSTRUMENTAL
TÉCNICO LTDA, para o item 02, com valor global de R$ 320,00
(Trezentos e vinte reais) e KMP DE MORAES., para os itens 03 e 04,
com valor global de R$ 3.476,00 (Três mil, quatrocentos e setenta e
seis reais).
III – DETERMINAR emissão das respectivas Notas de
Empenho nos valores totais constantes nas propostas das licitantes
vencedora.

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do
proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos
termos da lei.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde

Manaus, 25 de novembro de 2011.

Manaus, 25 de novembro de 2011.
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 126/2011 – CLS/PM PARA REGISTRO DE PREÇOS
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,

71

40

Cx.

72

1.000

Cx.

74

400

Cx.

75

450

Cx.

76

400

Cx.

R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente
da Comissão de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão
Presencial Nº 126/2011 – CLS/PM para Registro de Preços visando
Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de água mineral e gelo,
destinados à Operação Impacto de Combate a Dengue e demais
Campanhas sob coordenação do Departamento de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental, desta SEMSA, as empresas a seguir
relacionadas, com os respectivos itens e valores unitários: P. S DE
ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, para o item: 03 R$ 0,55
(Cinquenta e cinco centavos) e V. C. COIMBRA, para os itens:
01 R$ 8,30 (Oito reais e trinta centavos), 02 R$ 11,90 (Onze reais e
noventa centavos), para os objetos licitados.

ITEM

QTDE.

UND.

24

20.000

Und.

43

2.000

Pct.

58

10.000

Und.

60

150.000

Und.

61

3.000

Und.

62

18.000

Und.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde
Manaus, 25 de novembro de 2011.

PREGÃO Nº. 077/2011 – CLS/PMM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 065/2011- GEREP/SEMSA
No dia 22 de novembro de 2011, na Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo
identificadas, para eventual aquisição de material químico cirúrgico,
para atender as necessidades dos estabelecimentos assistenciais de
saúde, desta SEMSA, resultante do Pregão nº. 077/2011-CLS/PM, para
Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do
respectivo Processo Administrativo nº. 2011 1637 3328, assim como
os termos da proposta de preços que integram esta ata de registro de
preços, independentemente de transcrição.
O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, a partir desta data.
BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA
QTDE.

UND.

66

220

Cx.

67

200

Cx.

68

100

Cx.

ESPECIFICAÇÃO
Fio Catgut cromado 2-0, absorvível com
diâmetro 2-0, medindo aproximadamente
75 cm de comprimento, com 1 agulha
cilíndrica ½ círculo e 4cm de comprimento,
estéril,
descartável.
Embalado
individualmente. Caixa c/ 24 unidades.
Fio Catgut cromado 3-0, absorvível com
diâmetro 3-0, medindo aproximadamente
75 cm de comprimento, com 1 agulha
cilíndrica ½ círculo e 3,5 cm de
comprimento,
estéril,
descartável.
Embalado individualmente com abertura
em pétala. Caixa c/ 24 unidades.
Fio Catgut simples 3-0, absorvível,
natural, em fita de colágeno de origem
animal, simples, torcido, com 70 cm,
diâmetro 3-0 e agulha curva tipo 1/2
círculo, de ponta cilíndrica 3,0 cm de
longitude, estéril, gastro. Caixa c/ 24
unidades.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

BIOLINE

R$ 36,00

BIOLINE

R$ 36,00

BIOLINE

BIOLINE

R$ 26,00

BIOLINE

R$ 19,20

BIOLINE

R$ 19,20

BIOLINE

R$ 24,00

BIOLINE

R$ 21,60

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

BIOSANI

R$ 0,83

CREMER

R$ 65,39

MARK MED

R$ 1,33

BIOSANI

R$ 1,05

BIOSANI

R$ 1,76

BIOSANI

R$ 1,33

HEXIS COMERCIAL LTDA

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da lei.

ITEM

Fio de algodão 2-0. Ag 1/2 circ.
Cilindr. 2,5. Caixa c/ 24 unidades.
Fio de nylon monofilamento 2-0, não
absorvível, natural, em monofilamento de
poliamida preto com 45 cm de
comprimento, diâmetro 2-0 e agulha curva
tipo 3/8 círculo, de ponta triangular e 3.0cm
de longitude. Caixa c/ 24 unidades.
Fio de nylon monofilamento 4-0, não
absorvível, natural, em monofilamento de
poliamida preto com 45 cm de
comprimento, diâmetro 4-0 e agulha curva
tipo 3/8 círculo, de ponta triangular e 2.5cm
de longitude. Caixa c/ 24 unidades.
Fio de nylon monofilamento 5-0, não
absorvíveis, natural, em monofilamento de
poliamida preto com 45 cm, diâmetro 6-0 e
agulha curva tipo 3/8 círculo, de ponta
triangular e 2.5cm de longitude. Caixa c/ 24
unidades.
Fio de nylon monofilamento 6-0, não
absorvível, natural, em monofilamento de
poliamida preto com 45cm de
comprimento, diâmetro 4-0 e agulha curva
tipo 3/8 círculo, de ponta triangular e 2.0cm
de longitude. Caixa c/ 24 unidades.

R$ 36,00
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ESPECIFICAÇÃO
Cateter nasal descartável, tipo óculos,
estéril, confeccionado em polivinil
atóxico, contendo em sua extremidade
um dispositivo de silicone adaptável às
narinas, com fixação sobre as orelhas,
embalado individualmente em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala.
Compressa cirúrgica, 50cmx45cm, não
estéril, constituída de quatro camadas de
gaze hidrófila na cor branca, unidas por
costuras reforçado nos quatro cantos, com
bordas devidamente acabadas em
overloque, contendo filamento radiopaco e
cadarço em forma de alça, fixado na
margem do quadrante superior externo,
pacote com 50 unidades. Gramatura 30G.
Equipo extensor adaptável a bomba
de seringa de infusão, em PVC, com
conector luer lock fêmea proximal com
tampa rosqueável. Tam. 1,20 cm.
Equipo para soro macrogotas c/ bulbo
flexível c/ inj. Lateral para infusão
parenteral, estéril, contendo conector
(com tampa protetora) ponta perfurante
biselada adaptável a frasco de vidro ou
ampola plástica, câmara gotejadora em
macro gotas com respiro e filtro e injetor
lateral tubo conector vinílico de 1,20 de
extensão com pinça rolete de alta
precisão, injetor lateral siliconizado para
a administração de medicamentos,
conector luer lock, com tampa adaptável
a qualquer dispositivo de infusão,
embalado individualmente em papel grau
cirúrgico com abertura em pétala.
Produto regulamentado de acordo com a
norma NBR 14041/98.
Equipo para soro microgotas c/ bulbo
flexível c/ inj. Lateral, para infusão
parenteral de soluções ou aditivos
sensíveis a luz natural (fotossensíveis),
estéril, contendo conector (com tampa
protetora) ponta perfurante biselada
adaptável à frasco de vidro ou ampola
plástica, câmara gotejadora em micro
gotas com respiro e filtro e injetor lateral
tubo conector vinílico de 1,20m de
extensão com pinça rolete de alta
precisão, injetor lateral siliconizado para
a administração de medicamentos,
conector Luer, com tampa adaptável a
qualquer dispositivo de infusão,
embalado individualmente em papel grau
cirúrgico com abertura em pétala.
Equipo para soro Microgotas
c/bulbo flexível e inj. lateral, para
infusão parenteral, estéril, contendo
conector (com tampa protetora) ponta
perfurante biselada adaptável à frasco
de vidro ou ampola plástica, câmara
gotejadora em microgotas com respiro
e filtro e injetor lateral tubo conector
vinílico de 1,20m de extensão com
pinça rolete de alta precisão, injetor
lateral
siliconizado
para
a
administração de medicamentos,
conector Luer, com tampa adaptável a
qualquer dispositivo de infusão,
embalado individualmente em papel
grau cirúrgico com abertura em pétala.

Manaus, segunda-feira, 28 de novembro de 2011

63

1.500

Rolo

64

50.000

Und.

65

20.000

Und.

79

1.500

Frs.

80

6.000

Frs.

94

10.000

Cx.

99

200

Cx.

100

4.000

Und.

137

149

850

60.000

Und.

Und.

Esparadrapo hipoalergênico, adesivo
confeccionado em duas faces, sendo
uma rayon de viscose não tecido com
características
microporosas,
radiotransparentes não adesiva e outra
confeccionada com adesivo sintético CREMER
hipoalérgico sem sensibilizantes, em
forma de rolo e com proteção, com
dados de identificação, procedência,
data da fabricação, validade, número do
lote, registro MS. Medindo: 50mmx10m.
Extensor para equipo adulto com
conexão de duas vias com corta fluxo BIOSANI
para infusão parenteral.
Extensor para equipo infantil com
conexão de duas vias com corta fluxo MARK MED
para infusão parenteral.
Gel para eletrocardiograma. Frasco
CARBOGEL
c/ 100g.
Gel para ultrassonografia. Frasco c/
CARBOGEL
300g.
Luva
descartável
para
procedimento,
não
cirúrgico,
individual, Tam. PP, confeccionada em
látex natural, íntegro e uniforme,
formato anatômico, ambidestra, com
punho alto, arredondado de forma a
CREMER /
manter uma perfeita adaptação,
LEMGRUBER
resistente
e
com
excelente
sensibilidade tátil, lubrificada com
material bio-absorvível em quantidade
adequada, resistente a tração, atóxica,
hipoalergênica e não estéril. Caixa c/
100 unidades.
Papel
para
impressão
de
CARBOGEL/
eletrocardiograma em Z, milimetrado,
MEDITRACE
continuo, A4. Caixa c/ 100 unidades.
Pinça de Cheron, 25 cm.
ADLIN
Sonda nasogástrica longa n.º 22, em
PVC, atóxica, descartável, flexível,
transparente, cilíndrica, reta, inteiriça,
extremidade proximal com ponta
MARK MED
aproximada com um oríficio central,
com quatro perfurações ovais
distribuídas ao longo de sua parede;
embalagem individual.
Torneirinha descartável de 3 vias,
estéril confeccionada em plástico com
corpo da peça confeccionado em
plástico cristal, três vias sendo duas MARK MED
extremidades tipo Luer Lock, uma tipo
macho com tampa núcleo em plástico
opaco e colorido com perfurações.

Edição 2816

R$ 2,57

16

17

QTDE.

600

600

UND.

Pct.

Pct.

25

250

Und.

26

300

Und.

27

300

Und.

28

300

Und.

29

250

Und.

30

300

Und.

101

15.000

Frs.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Bolsa coletora de urina infantil,
feminina, não estéril e não
drenável,
confeccionada
em
plástico
resistente,
flexível, MARK MED
transparente, com orifício oval,
circulado por adesivo antialérgico e
eficaz. Pacote c/ 10 unidades.
Bolsa coletora de urina infantil,
masculino, não estéril e não
drenável,
confeccionada
em
plástico
resistente,
flexível, MARK MED
transparente, com orifício oval,
circulado por adesivo antialérgico e
eficaz. Pacote c/ 10 unidades.
Cateter p/ oxigênio tipo sonda nº
04, descartável, estéril, em polivinil
MARK MED
atóxico, flexível e transparente,
embalagem individual.
Cateter p/ oxigênio tipo sonda nº
06, descartável, estéril, em polivinil
MARK MED
atóxico, flexível e transparente,
embalagem individual.
Cateter p/ oxigênio tipo sonda nº
08, descartável, estéril, em polivinil
MARK MED
atóxico, flexível e transparente,
embalagem individual.
Cateter p/ oxigênio tipo sonda nº
10, descartável, estéril, em polivinil
MARK MED
atóxico, flexível e transparente,
embalagem individual.
Cateter p/ oxigênio tipo sonda nº
12, descartável, estéril, em polivinil
MARK MED
atóxico, flexível e transparente,
embalagem individual.
Cateter p/ oxigênio tipo sonda nº
14, descartável, estéril, em polivinil
MARK MED
atóxico, flexível e transparente,
embalagem individual.
Povidine, solução tópico 10mg/ml
em iodo. Embalagem: frasco com RIOQUIMICA
1.000 ml.

3.000

Und.

117

1.000

Und.

118

15.000

Und.

128

500

Und.

129

3.600

Und.

130

1.000

Und.

131

2.000

Und.

132

800

Und.

133

900

Und.

134

900

Und.

135

500

Und.

136

500

Und.

R$ 0,72
R$ 0,84
R$ 1,07
R$ 2,00

R$ 21,00

R$ 5,73
R$ 0,69

R$ 0,88

R$ 0,42

HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ITEM

116

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 2,50

R$ 2,50

R$ 0,34

R$ 0,36

R$ 0,37

R$ 0,38

R$ 0,39

R$ 0,41

R$ 10,00

4

Sonda de aspiração traqueal
descartável, estéril, confeccionada
em polivinil atóxico, siliconizada,
transparente, flexível, com válvula
intermitente na porção distal, com
calibre n. 12, com orifícios
adequados para aspiração de
secreções viscosas e fluídos.
conector universal atraumática,
embalada individualmente em
papel grau cirúrgico, com abertura
em pétala.
Sonda de aspiração traqueal
descartável, estéril, confeccionada
em polivinil atóxico, siliconizada,
transparente, flexível, com válvula
intermitente na porção distal, com
calibre n. 18, com orifícios
adequados para aspiração de
secreções viscosas e fluídos.
conector universal atraumática,
embalada individualmente em
papel grau cirúrgico, com abertura
em pétala.
Sonda de aspiração traqueal
descartável, estéril, confeccionada
em polivinil atóxico, siliconizada,
transparente, flexível, com válvula
intermitente na porção distal, com
calibre n. 8, com orifícios
adequados para aspiração de
secreções viscosas e fluídos.
conector universal atraumática,
embalada individualmente em
papel grau cirúrgico, com abertura
em pétala.
Sonda gástrica curta Nº 20,
confeccionada em material de
resistência adequada, atóxico,
flexível, siliconizada, transparente,
estéril, embalada individualmente
em papel grau cirúrgico.
Sonda gástrica curta
Nº 6,
confeccionada em material de
resistência adequada, atóxico,
flexível, siliconizada, transparente,
estéril, embalada individualmente
em papel grau cirúrgico.
Sonda gástrica tipo Levine Nº 20,
confeccionada em material de
resistência adequada, atóxico,
flexível, siliconada, transparente,
estéril, embalada individualmente
em papel grau cirúrgico.
Sonda nasogástrica longa n.º 10,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um orifício
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.
Sonda nasogástrica longa n.º 12,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um orifício
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.
Sonda nasogástrica longa n.º 14,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um orifício
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.
Sonda nasogástrica longa n.º 16,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um orifício
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.
Sonda nasogástrica longa n.º 18,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um orifício
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.
Sonda nasogástrica longa n.º 20,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um oríficio
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.

MARK MED

R$ 0,60

MARK MED

R$ 0,65

MARK MED

R$ 0,57

MARK MED

R$ 0,53

MARK MED

R$ 0,33

MARK MED

R$ 0,81

MARK MED

R$ 0,51

MARK MED

R$ 0,53

MARK MED

R$ 0,54

MARK MED

R$ 0,61

MARK MED

R$ 0,68

MARK MED

R$ 0,81
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138

200

Und.

139

600

Und.

141

850

Und.

142

400

Und.

143

400

Und.

144

400

Und.

145

400

Und.

146

400

Und.

Sonda nasogástrica longa n.º 6,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um oríficio
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.
Sonda nasogástrica longa n.º 8,
em PVC, atóxica, descartável,
flexível, transparente, cilíndrica, reta,
inteiriça, extremidade proximal com
ponta aproximada com um oríficio
central, com quatro perfurações
ovais distribuídas ao longo de sua
parede; embalagem individual.
Sonda retal nº 04, confeccionado
em material de resistência
adequada, atóxico, siliconizada,
estéril, descartável, transparente, c/
conector universal p/ adaptação ao
intermediário.
Sonda retal nº 12, confeccionado em
material de resistência adequada,
atóxico,
siliconizada,
estéril,
descartável, transparente, c/ conector
universal
p/
adaptação
ao
intermediário.
Sonda retal nº 14, confeccionado em
material de resistência adequada,
atóxico,
siliconizada,
estéril,
descartável, transparente, c/ conector
universal
p/
adaptação
ao
intermediário.
Sonda uretral N.º 4, 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.
Sonda uretral N.º 6, 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.
Sonda uretral Nº 12, estéril,
descartável, confeccionada em polivinil
atóxico, siliconizada, transparente,
flexível. Com extremidade proximal
fechada em forma de cone e dotada
de orifício oval, localizado lateralmente
próximo a extremidade, contendo
conector universal para adaptação ao
intermediário, medindo 40cm de
comprimento,
embalada
individualmente em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala.
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MARK MED

R$ 0,43

MARK MED

R$ 0,47

82

14.000

Kit

QTDE.

UND.

07

250

Cx.

08

200

Und.

10

10.000

Und.

78

400

Frs.

148

1.000

Cx.

ESPECIFICAÇÃO

MARK MED

ITEM

QTDE.

UND.

105

50

Und.

106

50

Und.

109

5.000

Pct.

111

1.000

Pct.

R$ 0,31

MARK MED

R$ 0,38

MARK MED

R$ 0,39

MARK MED

R$ 0,32

MARK MED

R$ 0,33

MARK MED

R$ 0,38

MARCA

Agulha para punção raquidiana,
estéril, com agulha cilíndrica,
30x8mm reta e oca em aço inox,
embalagem
individual,
com
BD
abertura em pétala. Tamanho
26GX3 ½”. Caixa com 25
unidades.
Agulha, para anestesia peridural,
ponta TUHOY, calibre 18G x 3
BD
1/2", canhão tipo Luer Lock.
Aparelho de barbear descartável, LASER AZUL/
com cabo fixado a base com 2 CIRÚRGICA
lâminas paralelas em aço inox.
FERNANDES
VETEC/
Formol a 10%. Frasco c/ 1.000mL. FORMOLDEIDO
37%
Teste Químico para controle de
pacotes esterilizados a vapor, em
tira indicadora química interna
multiparamêtrica
com MEDSTERIL
aproximadamente
1,5cm
de
comp.X 20 cm de largura, caixa
com 250 unidades.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 144,50

44

QTDE.

400.000

UND.

ESPECIFICAÇÃO

Kit

Conjunto
colpocitológico
contendo: Especulo descartável.
Tam. M, escova cervical estéril,
espátula de Ayres, lâmina e porta
lâmina.

R$ 48,00

MARCA

KOLPLAST

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Punch descartável para uso em
biópsia dermatológico esterilizado a
óxido de etileno, embalado KOLPLAST
individualmente, tamanho 2mm de
diâmetro.
Punch descartável para uso em
biópsia dermatológico esterilizado a
óxido de etileno, embalado KOLPLAST
individualmente, tamanho 6mm de
diâmetro.
Saco Para Lixo Hospitalar de 100
lts, elaborado com matéria prima
100 % virgem, cor branca leitosa
absolutamente dentro dos padrões
da ABNT NBR 9191. Com o
símbolo de substância infectante
conforme ABNT NBR 7500. O
símbolo deve ser centralizado a 1/3
da altura de baixo para cima. Uso
específico para lixo infectante,
gerado em ambiente médicohospitalar.O
produto
devera
IMMUNO
atender as normas ABNT vigentes,
ASSAY /
sobretudo no que diz respeito aos HOSPECLEAN
métodos
de
ensaio:
condicionamento,
medidas,
resistência
ao
levantamento,
resistência
a
queda
livre,
verificação da estanqueidade,
resistência de filmes a perfuração
estática,
determinação
da
capacidade
volumétrica
e
verificação da transparência e as
resoluções do CONAMA e ANVISA
vigentes. Pacote c/ 100 unidades.
Saco Para Lixo Hospitalar de 50
lts, elaborado com matéria prima 100
% virgem, cor branca leitosa
absolutamente dentro dos padrões
da ABNT NBR 9191. Com o símbolo
de substância infectante conforme
ABNT NBR 7500. O símbolo deve
ser centralizado a 1/3 da altura de
baixo para cima. Uso específico para
lixo infectante, gerado em ambiente
médico-hospitalar.O produto devera
IMMUNO
atender as normas ABNT vigentes,
ASSAY /
sobretudo no que diz respeito aos
HOSPECLEAN
métodos
de
ensaio:
condicionamento,
medidas,
resistência
ao
levantamento,
resistência a queda livre, verificação
da estanqueidade, resistência de
filmes a perfuração estática,
determinação
da
capacidade
volumétrica e verificação da
transparência e as resoluções do
CONAMA e ANVISA vigentes.
Pacote c/ 100 unidades.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$ 12,33

R$ 12,33

R$ 34,53

R$ 20,94

QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R$ 12,10
R$ 0,43

ITEM

QTDE.

UND.

48

1.000

Und.

49

1.000

Und.

R$ 22,00

R$ 50,80

ESPECIFICAÇÃO
Curativo estéril, constituído por fibras
naturais de alginato de cálcio e sódio,
derivados de algas marinhas
marrons. Tamanho 15 x 15 cm.
Curativo estéril, constituído por fibras
naturais de alginato de cálcio e sódio,
derivados de algas marinhas
marrons. Tamanho 10 x 20 cm.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

CURATEC

R$ 26,90

CURATEC

R$ 28,45

S. PEREIRA DA SILVA
ITEM

QTDE.

UND.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

Cx.

Embalagem para esterilização tipo
envelope, apresentando 2 faces,
sendo uma com papel grau cirúrgico
com, no mínimo 60g/m2 e a outra
face em poliéster e polipropileno com
54g/m2, bordas autoselantes na
largura de 8 a 10mm, sendo a inferior
em pétala e a superior aberta para
selagem
posterior.
Tamanho
150x200mm. Caixa c/ 200 unidades.

AMCOR

R$ 22,00

KOLPLAST CI LTDA
ITEM

KOLPLAST

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA

INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
ITEM

Kit de Aplicação de DIU, estéril,
composto de Especulo Vaginal,
Pinça de Cherron, Pinça Pozzy,
Histerômetro, Tesoura Longa,
Luvas de Látex e compressas de
gaze, embalado individualmente
em papel grau cirúrgico com
abertura em pétala.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

52

R$ 1,18

5

8.000

Manaus, segunda-feira, 28 de novembro de 2011

53

15.000

Cx.

54

7.000

Cx.

55

300

Cx.

56

5.000

Cx.

57

100

Cx.

Embalagem para esterilização tipo
envelope, apresentando 2 faces,
sendo uma com papel grau cirúrgico
com, no mínimo 60g/m2 e a outra
face em poliéster e polipropileno com
54g/m2, bordas autoselantes na
largura de 8 a 10mm, sendo a inferior
em pétala e a superior aberta para
selagem
posterior.
Tamanho
120x150mm. Caixa c/ 200 unidades.
Embalagem para esterilização tipo
envelope, apresentando 2 faces,
sendo uma com papel grau cirúrgico
com, no mínimo 60g/m2 e a outra
face em poliéster e polipropileno com
54g/m2, bordas autoselantes na
largura de 8 a 10mm, sendo a inferior
em pétala e a superior aberta para
selagem
posterior.
Tamanho
140x290mm. Caixa c/ 200 unidades.
Embalagem para esterilização
tipo envelope, apresentando 2
faces, sendo uma com papel grau
cirúrgico com, no mínimo 60g/m2 e
a outra face em poliéster e
polipropileno com 54g/m2, bordas
autoselantes na largura de 8 a
10mm, sendo a inferior em pétala e
a superior aberta para selagem
posterior. Tamanho 450x600mm.
Caixa c/ 200 unidades.
Embalagem para esterilização
tipo envelope, apresentando 2
faces, sendo uma com papel grau
cirúrgico com, no mínimo 60g/m2 e
a outra face em poliéster e
polipropileno com 54g/m2, bordas
autoselantes na largura de 8 a
10mm, sendo a inferior em pétala e
a superior aberta para selagem
posterior. Tamanho 200x400mm.
Caixa c/ 200 unidades.
Embalagem para esterilização
tipo envelope, apresentando 2
faces, sendo uma com papel grau
cirúrgico com, no mínimo 60g/m2 e
a outra face em poliéster e
polipropileno com 54g/m2, bordas
autoselantes na largura de 8 a
10mm, sendo a inferior em pétala e
a superior aberta para selagem
posterior. Tamanho 300x500mm.
Caixa c/ 200 unidades.
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AMCOR

R$ 12,80

AMCOR

R$ 30,00

AMCOR

R$ 197,00

AMCOR

R$ 56,50

AMCOR

R$ 110,00

51

10.000

Und.

73

1.000

Cx.

77

10.000

Rolo

88

250.000

Par

89

250.000

Par

90

200.000

Par

S. SOBRAL & CIA LTDA
ITEM

33

34

45

50

QTDE.

500

300

3.600

25.000

UND.

Und.

Und.

Und.

Und.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Cateter veia central agulhado, Nº
19 G - 30,4 cm. Cateter para infusão
venosa central, medindo aprox. 30,4
cm de comprimento, estéril,
confeccionado
em
material
biocompatível hiporeativo, radiopaco
BD
de flexibilidade adequada a sua
finalidade. Embalagem individual
com abertura asséptica, constando
dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade,
registro MS.
Cateter veia central agulhado, Nº
22 G - 30,4 cm. Cateter para infusão
venosa central, medindo aprox. 30,4
cm de comprimento, estéril,
confeccionado
em
material
biocompatível hiporeativo, radiopaco
BD
de flexibilidade adequada a sua
finalidade. Embalagem individual
com abertura asséptica, constando
dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade,
registro MS.
Curativo adesivo, estéril, com
fórmula controladora de gel,
revestido com filme de poliuretano,
composto por resina de 3
hidrocolóides (gelatina, pectina, e
COLOPLAST
carboximetilcelulose), com uma
camada adesiva e com linha
demarcatória de troca. Curativo com
formato específico para a região do
calcâneo. Tamanho 20x20 cm.
Eletrodo
descartável
para
monitorização de ECG, com pino de
aço inox, contra-pino de prata,
adesivo
hipoalergênico,
capa
protetora do adesivo, gel condutor,
3M
não estéril, tamanho adulto.
Embalagem contendo externamente
dados de identificação, procedência,
data da fabricação, validade, número
de lote e registro no MS.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 19,90

Eletrodo
descartável
para
monitorização de ECG, com pino
de aço inox, contra-pino de prata,
adesivo hipoalergênico, capa
protetora do adesivo, gel condutor,
não estéril, tamanho infantil.
Embalagem
contendo
externamente
dados
de
identificação, procedência, data da
fabricação, validade, número de
lote e registro no MS.
Fio de nylon monofilamento 3-0,
não absorvível, natural, em
monofilamento de poliamida preto
com 45 cm de comprimento,
diâmetro 3-0 e agulha curva tipo
3/8 círculo, de ponta triangular e
3.0cm de longitude, Caixa c/ 24
unidades.
Fita hospitalar adesiva medindo
19mm x 50m, confeccionada em
duas faces, sendo o dorso em
papel crepado e na outra face
adesivo especial, resistente à altas
temperaturas,
embalada
individualmente, acondicionada em
saco plástico.
Luva cirúrgica estéril nº 7,
confeccionada em látex natural,
íntegro e uniforme, formato
anatômico,mínimo 28 cm de
comprimento,punho ajustável com
bainha ou friso,lubrificada com
material
bio-absorvível
em
quantidade
adequada,
com
excelente sensibilidade tátil,
resistente
a
tração,atóxica,
hipoalergênica,invólucro interno
com identificação de mão direita e
esquerda. Embalagem (contendo
1 par), externa em papel
grau cirúrgico, com abertura em
pétala.
Luva cirúrgica estéril nº 7,5,
confeccionada em látex natural,
íntegro e uniforme, formato
anatômico, mínimo 28cm de
comprimento, punho ajustável com
bainha ou friso, lubrificada com
material
bio-absorvível
em
quantidade
adequada,com
excelente
sensibilidade
tátil,
resistente
a
tração,atóxica,hipoalergênica,invólu
cro interno com identificação de
mão
direita
e
esquerda.
Embalagem (contendo 1 par)
externa em papel grau cirúrgico,
com abertura em pétala.
Luva cirúrgica estéril nº 8,
confeccionada em látex natural,
íntegro e uniforme, formato
anatômico,mínimo
28cm
de
comprimento, punho ajustável
com bainha ou friso,lubrificada
com material bio-absorvível em
quantidade
adequada,com
excelente
sensibilidade
tátil,resistente a tração, atóxica,
hipoalergênica, invólucro interno
com identificação de mão direita e
esquerda. Embalagem (contendo
1 par), externa em papel grau
cirúrgico, com abertura em pétala.

3M

R$ 0,24

TECHNOFIO /
ACE

R$ 22,50

3M

R$ 2,50

LEMGRUBER

R$ 0,89

LEMGRUBER

R$ 0,89

LEMGRUBER

R$ 0,89

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

SR

R$ 5,50

SALDANHA RODRIGUES LTDA

R$ 19,90

ITEM

81

QTDE.

9.000

UND.

ESPECIFICAÇÃO

Pct.

Gorro
descartável,
anatômico, arredondado
elástico
em
toda
extensão,gramatura
hipoalergênico. Pacote
unidades.

formato
e com
sua
40g/m²,
c/ 100

SM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

R$ 32,70

ITEM

40

R$ 0,23

6

QTDE.

2.000

UND.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

Cx.

Coletor de material perfurocortante com capacidade para 13
litros, dentro dos padrões da NBR
13853, descartável, confeccionado
em material resistente a vazamento
e a queda vertical, na cor amarela,
com alças e dispositivo de
fechadura fixado ao coletor, deve
conter o símbolo para material
infectante conforme NBR7500.
Caixa c/ 10 unidades.

FORTSAN

R$ 24,59

Manaus, segunda-feira, 28 de novembro de 2011

42

4.000

Cx.

115

7.000

Galão

Coletor de material perfuro-cortante
com capacidade para 7 litros, dentro
dos padrões da NBR 13853,
descartável,
confeccionado
em
material resistente a vazamento e a
FORTSAN
queda vertical, na cor amarela, com
alças e dispositivo de fechadura fixado
ao coletor, deve conter o símbolo para
material
infectante
conforme
NBR7500. Caixa c/ 10 unidades.
Solução de Glutaraldeído a 2% de
ação bactericida, fungicida, viruscida,
micobactericida e esporicida, 14 dias RIOQUIMICA
de estabilidade, com ativador pó.
Galão com 05 litros.

Edição 2816

R$ 23,50

15

20.000

Pct.

18

1.000

Und.

21

100

Und.

22

100

Und.

23

100

Und.

35

2.000

Frs.

37

200

Und.

38

200

Und.

39

480

Und.

59

6.000

Und.

84

200.000

Und.

85

200.000

Und.

86

200.000

Und.

87

600.000

Und.

91

30.000

Cx.

R$ 18,42

WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ITEM

02

03

04

05

06

11

12

QTDE.

1.800

4.000

6.000

50

250

20.000

20.000

UND.

Cx.

Cx.

Cx.

Cx.

Cx.

Pct.

Pct.

13

10.000

Pct.

14

5.000

Pct.

ESPECIFICAÇÃO
Agulha descartável, 13 x 4,5 canhão
em plástico, corpo em aço inox
cilíndrico, embalado com papel grau
cirúrgico (ou combinado com
propipropileno quando a esterilização
for por Óxido de Etileno) com abertura
em pétala; a ponta da agulha deve ser
biselada, trifacetada e afiada, provida
de protetor de plástico. Cx c/ 100
unidades.
Agulha descartável, 25 x 7,0 canhão
em plástico, corpo em aço inox
cilíndrico, embalado com papel grau
cirúrgico (ou combinado com
propipropileno quando a esterilização
for por Óxido de Etileno) com abertura
em pétala; a ponta da agulha deve ser
biselada, trifacetada e afiada, provida
de protetor de plástico. Cx c/ 100
unidades.
Agulha descartável, 30 x 8,0 canhão
em plástico, corpo em aço inox
cilíndrico, embalado com papel grau
cirúrgico (ou combinado com
propipropileno quando a esterilização
for por Óxido de Etileno) com abertura
em pétala; a ponta da agulha deve ser
biselada, trifacetada e afiada, provida
de protetor de plástico. Cx c/ 100
unidades.
Agulha para punção raquidiana,
estéril, com agulha cilíndrica, 30x8mm
reta e oca em aço inox, embalagem
individual, com abertura em pétala.
Tamanho 22G X 3 ½”, caixa com 25
unidades.
Agulha para punção raquidiana,
estéril, com agulha cilíndrica, 30x8mm
reta e oca em aço inox, embalagem
individual, com abertura em pétala.
Tamanho 25GX3 ½”. Caixa com 25
unidades.
Atadura de Crepom de 10cm de
largura por 4,5m de comprimento,
contendo 13 fios/cm², confeccionada
em algodão cru, bordas com
acabamento
que
impeça
o
desfiamento, elasticidade adequada,
enrolada uniformemente de forma
contínua e cilíndrica, não estéril, em
embalagem individual. Pacote c/ 12
unidades.
Atadura de Crepom de 15cm de
largura por 4,5m de comprimento,
contendo 13 fios/cm2, confeccionada
em algodão cru, bordas com
acabamento
que
impeça
o
desfiamento, elasticidade adequada,
enrolada uniformemente de forma
contínua e cilíndrica, não estéril, em
embalagem individual. Pacote c/ 12
unidades.
Atadura de Crepom de 20cm de
largura por 4,5m de comprimento,
contendo 13 fios/cm2, confeccionada em
algodão cru, bordas com acabamento
que impeça o desfiamento, elasticidade
adequada, enrolada uniformemente de
forma contínua e cilíndrica, não estéril,
em embalagem individual. Pacote c/ 12
unidades.
Atadura de Crepom de 30cm de
largura por 4,5m de comprimento,
contendo 13 fios/cm2, confeccionada
em algodão cru, bordas com
acabamento
que
impeça
o
desfiamento, elasticidade adequada,
enrolada uniformemente de forma
contínua e cilíndrica, não estéril, em
embalagem individual. Pacote c/ 12
unidades.

MARCA

LABOR
IMPORT

LABOR
IMPORT

LABOR
IMPORT

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 3,90

R$ 3,90

R$ 4,10

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ UNISIS

R$ 144,50

CIRÚRGICA
FERNANDES

R$ 144,50

BIOTEXTIL

BIOTEXTIL

R$ 7,47

R$ 11,22

BIOTEXTIL

R$ 18,00

BIOTEXTIL

R$ 22,45

7

Avental descartável, manga longa
branco, com elástico nas bordas, não
estéril, medindo 1,40mx1,70m,
confeccionado em tecido não
trilaminado, com gramatura de 40g/
m² e 100% de polipropileno, decote
com viés no acabamento, tiras para
fechamento no pescoço e nas costas.
Pacote c/ 10 unidades.
Bolsa coletora de urina, sistema
fechado. Embalagem individual, com
capacidade para 2.000ml.
Cânula de traqueostomia, estéril,
descartável 7,0 mm de diâmetro,
confeccionada em material atóxico,
transparente, com filamento rádio
opaco, de formato e rigidez
compatível ao uso. Dotada de flange
com perfurações para fixação e
impressão do calibre.
Cânula de traqueostomia, estéril,
descartável 7,5 mm de diâmetro,
confeccionada em material atóxico,
transparente, com filamento rádio
opaco, de formato e rigidez
compatível ao uso. Dotada de flange
com perfurações para fixação e
impressão do calibre.
Cânula de traqueostomia, estéril,
descartável 8,0 mm de diâmetro,
confeccionada em material atóxico,
transparente, com filamento rádio
opaco, de formato e rigidez
compatível ao uso. Dotada de flange
com perfurações para fixação e
impressão do calibre.
Clorohexidine degermante a 4%
p/v. Frasco c/ 1.000mL.
Colar cervical tipo resgate de
polietileno com abertura anterior para
realização de cricotireodostomia,
possuindo um apoio mentoniano com
ligação do mento a fúrcula external,
possuindo velcro de fixação na parte
externa. Tamanho grande.
Colar cervical tipo resgate de
polietileno com abertura anterior para
realização de cricotireodostomia,
possuindo um apoio mentoniano com
ligação do mento a fúrcula external,
possuindo velcro de fixação na parte
externa. Tamanho médio.
Colar cervical tipo resgate de
polietileno com abertura anterior para
realização de cricotireodostomia,
possuindo um apoio mentoniano com
ligação do mento a fúrcula external,
possuindo velcro de fixação na parte
externa. Tamanho pequeno.
Equipo microgotas com câmara
graduada de 0 a 150ml na câmara
borracha cicatrizante, filtro de entrada
de ar
(hidrófobo), alça de
sustentação
da
câmara
de
gotejamento flexível e transparente,
ponta perfurocortante para adaptação
em frasco/ampolas, protetor da ponta
perfurante, pinça corta-fluxo, tubo
flexível.
Lâmina de bisturi No.11, estéril,
confeccionada em aço inoxidável,
em embalagem individual e
invólucro de alumínio, com abertura
em pétala.
Lâmina de bisturi No.15, estéril,
confeccionada em aço inoxidável,
em embalagem individual e
invólucro de alumínio, com abertura
em pétala.
Lâmina de bisturi No.21, estéril,
confeccionada em aço inoxidável,
em embalagem individual e
invólucro de alumínio, com abertura
em pétala.
Lâmina de bisturi No.24, estéril,
confeccionada em aço inoxidável,
em embalagem individual e
invólucro de alumínio, com abertura
em pétala.
Luva
descartável
para
procedimento,
não
cirúrgico,
individual, Tam. G, confeccionada em
látex natural, íntegro e uniforme,
formato anatômico, ambidestra, com
punho alto, arredondado de forma a
manter uma perfeita adaptação,
resistente
e
com
excelente
sensibilidade tátil, lubrificada com
material
bio-absorvível
em
quantidade adequada, resistente a
tração, atóxica, hipoalergênica e não
estéril. Caixa c/ 100 unidades.

MAXDESCAR
T

R$ 23,80

MEDSONDA

R$ 3,80

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ SMITHS

R$ 39,50

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ SMITHS

R$ 39,50

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ SMITHS

R$ 39,50

VIC PHARMA

R$ 12,50

CIRÚRGICA
BRASIL /
ORPRATIKA

R$ 24,74

CIRÚRGICA
BRASIL

R$ 24,74

CIRÚRGICA
BRASIL

R$ 24,74

MEDSONDA

R$ 3,77

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ WUXI XINDA

R$ 0,16

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ WUXI XINDA

R$ 0,16

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ WUXI XINDA

R$ 0,16

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ WUXI XINDA

R$ 0,16

EMBRAMAC

R$ 17,50
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70.000

Cx.

93

60.000

Cx.

95

10.000

Pct.

102

7.000.000

Und.

103

10.000

Und.

104

10.000

Und.

107

300

Und.

108

300

Und.

112

6.000

Pct.

Luva
descartável
para
procedimento,
não
cirúrgico,
individual, Tam. M, confeccionada
em látex natural, íntegro e uniforme,
formato anatômico, ambidestra,
com punho alto, arredondado de
forma a manter uma perfeita
adaptação, resistente e com
excelente
sensibilidade
tátil,
lubrificada com material bioabsorvível
em
quantidade
adequada, resistente a tração,
atóxica, hipoalergênica e não
estéril. Caixa c/ 100 unidades.
Luva
descartável
para
procedimento,
não
cirúrgico,
individual, Tam. P, confeccionada
em látex natural, íntegro e uniforme,
formato anatômico, ambidestra,
com punho alto, arredondado de
forma a manter uma perfeita
adaptação, resistente e com
excelente
sensibilidade
tátil,
lubrificada com material bioabsorvível
em
quantidade
adequada, resistente a tração,
atóxica, hipoalergênica e não
estéril. Caixa c/ 100 unidades.
Máscara cirúrgica retangular
descartável com dupla camada, 4
tiras laterais de comprimento
adequado para para fixação, com
prega horizontal, clip nasal,
embutido, hipoalergênica, atóxica,
inodora,
maleável,
resistente,
embalagem devidamente lacrada,
contendo as dados de identificação
de procedência, data de fabricação,
validade, número de lote. Pacote c/
100.
Preservativo
masculino
lubrificado, confeccionado em
látex natural, resistente, atóxico,
hipoalergênico, formato anatômico,
com acabamento na borda, isento
de bolhas, falhas, rugas, furos,
fissuras
largura 52mm. Na
embalagem
deverão
estar
claramente indicados: o fabricante,
a marca e referencia, data de
fabricação, o lote e o prazo de
validade mínimo 36 meses, e
certificações ANVISA/Inmetro.
Pulseira feminina para identificação
de
recém-nascido
e
mãe,
confeccionada em plástico na cor
róseo, com abotoadura por pressão
que não reabre, e com visor branco.
Pulseira
masculina
para
identificação de recém-nascido e
mãe, confeccionada em plástico na
cor azul, com abotoadura por
pressão que não reabre, e com visor
branco.
Reanimador Pulmonar Manual
Adulto (AMBU), 1600 a 1700 ml,
com balão auto-inflável em silicone;
válvula de admissão de ar com
conexão para entrada de oxigênio; 01
máscara com bojo transparente e
coxim
em
silicone;
válvula
unidirecional com acoplamento
externo para máscara; válvula de
escape (pop-off); válvula de controle
com saco reservatório de O2 e
extensão conectora.
Reanimador Pulmonar Manual
Pediátrico (AMBU), 600 ml, com
balão auto-inflável em silicone;
válvula de admissão de ar com
conexão para entrada de oxigênio; 01
máscara com bojo transparente e
coxim
em
silicone;
válvula
unidirecional com acoplamento
externo para máscara; válvula de
escape (pop-off); válvula de controle
com saco reservatório de O2 e
extensão conectora.
Sapatilha descartável, com elástico
na borda superior no sentido
longitudinal, medindo 25 a 30 cm de
comprimento, 18 a 20 cm na altura
maior, 13 a 15 cm na altura mediana,
8 a 10 cm na altura menor,
confeccionada em não tecido,
gramatura
mínima
de
30,
impermeável, com porosidade e
textura firme adequada. Modelo tipo
bota que permita a cobertura
completa do calçado até o tornozelo,
com sistema de ajuste em elástico
em toda a sua volta, solado duplo,
tamanho único. Pacote com 50 pares.
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EMBRAMAC

R$ 15,25

EMBRAMAC

R$ 17,50

ZEMATT /
CLEAN HOSP

R$ 10,00

BLOWTEX

R$ 0,22

MED SONDA
/ CIENTH

R$ 0,94

MED SONDA
/ CIENTH

R$ 0,94

CNPH

R$ 280,00

CNPH

R$ 280,00

MAXDESCART

R$ 6,44

8

113

4.000.000

Und.

114

200

Und.

121

800

Und.

124

2.000

Und.

126

700

Und.

Seringa descartável para insulina
1mL, U-100 com agulha 13 x 4,5
acoplada ao corpo.
Sistema de drenagem de tórax
500 mL, Nº 24, dreno tubular,
estéril em PVC atóxico, flexível e
radiopaco, com frasco estéril, em
PVC, rígido e transparente,
graduação em relevo a cada 50 ml,
extensão em PVC translúcido,
clamp para interrupção de fluxo e
ordenha.
Sonda de Folley (vesical) de
demora, com 2 vias, descartável,
estéril, com balão, confeccionada
em borracha natural, siliconizada,
apirogênica, com o nº e a
capacidade do balão estampados
em local 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 adaptação a
conectores. A extremidade proximal
devera ter ponta arredondada e
dois orifícios laterais opostos. O
balão
fixador
devera
estar
localizado próximo 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,
número do lote. Nº 10.
Sonda de Folley (vesical) de
demora, com 2 vias, descartável,
estéril, com balão, confeccionada
em borracha natural, siliconizada,
apirogênica, com o nº e a
capacidade do balão estampados
em local 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 adaptação a
conectores. A extremidade proximal
devera ter ponta arredondada e
dois orifícios laterais opostos. O
balão
fixador
devera
estar
localizado próximo 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,
número do lote. Nº 16.
Sonda de Folley (vesical) de
demora, com 2 vias, descartável,
estéril, com balão, confeccionada
em borracha natural, siliconizada,
apirogênica, com o nº e a
capacidade do balão estampados
em local 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 adaptação a
conectores.
A
extremidade
proximal
devera
ter
ponta
arredondada e dois orifícios
laterais opostos. O balão fixador
devera estar localizado próximo
dos orifícios laterais e apresentarse 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, número do
lote. Nº 20.

SR

R$ 0,14

CIRÚRGICA
BRASIL

R$ 21,98

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ RUSCH

R$ 1,48

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ RUSCH

R$ 0,99

CIRÚRGICA
FERNANDES
/ RUSCH

R$ 0,99
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500

Und.

147

20.000

Und.

150

500

Pct.

Sonda de Folley (vesical) de
demora, com 2 vias, descartável,
estéril, com balão, confeccionada em
borracha
natural,
siliconizada,
apirogênica, com o nº e a capacidade
do balão estampados em local 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 adaptação a conectores. A
extremidade proximal devera ter
ponta arredondada e dois orifícios
laterais opostos. O balão fixador
devera estar localizado próximo 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,
número do lote. Nº 22.
Termômetro clínico graduado (35º
a 42º), com coluna de mercúrio, em
vidro compacto, tipo capilar padrão
para termômetro; incolor; resistência
mecânica térmica e química, escala
graduada em graus Celsius, gravada
e aferida, indelével e legível;
graduação a laser, com autorização
do INMETRO.
Tubo de silicone Nº 203 ou material
compatível com a finalidade, estéril,
atóxico, flexível, resistente, isento de
emendas ou qualquer outro sinal de
deterioramento do silicone. Medindo
aproximadamente, diâmetro externo
0,8 mm e 0,5 mm diâmetro interno,
com 15 m de comprimento.
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CIRÚRGICA
FERNANDES
/ RUSCH

R$ 0,99

ACCUMED

R$ 3,65

CIRÚRGICA
BRASIL

R$ 101,00

Manaus, 22 de novembro de 2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PORTARIA N°.201/2011 - GS/SEMASDH
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DIRETOS HUMANOS, no uso pleno de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do
Edital nº. 001/2011, para credenciamento de entidades publicas e
privadas fins lucrativos para subvenções sociais;
RESOLVE:
I – PRORROGAR a data de recebimento da certidão de
inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, Conselho Municipal da Assistência Social –
CMAS e do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiência - CMDPD para o período de 29/11/2011 a 05/12/2011.
II – DETERMINAR que a análise dos documentos
referentes a segunda etapa seja realizada na sede do Conselho
Municipal da Assistência Social com acompanhamento de conselheiros
para este fim designados .
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de novembro de 2011.
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EDITAL DE CHAMADA Nº 001/2011 – SEMASDH/FMAS, PARA
SELEÇÃO PÚBLICA E CREDENCIAMENTO DE ENTIDAES DE
NATUREZA PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS/LUCRATIVOS,
PARA FINS DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O
ANO DE 2011 – 2ª. ETAPA.

DECISÃO/SEMMAS N° 136/2011
Processo nº 2011/4933/6208/00273
Autuado: RM-CONVENIÊNCIA - A.P. DA ROCHA MEDEIROS-ME
Assunto: Auto de Infração nº 004207

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS – SEMASDH, através do Fundo Municipal de
Assistência Social – FMAS, objetivando tornar transparente o processo de
concessão de subvenções sociais, torna pública a convocação das entidades
de natureza privada sem fins econômicos/lucrativos, que compõem a rede
sócio assistencial do município de Manaus interessadas em participarem do
processo de seleção, a apresentarem à esta Secretaria, suas propostas de
trabalho para o exercício de 2011, no âmbito das proteções sociais especiais,
de média e alta complexidade (PNAS/NOB/SUAS/2005), mediante as
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório, que se
subordina as normas gerais do art. 116 da Lei Federal n°8.666/93, de 21 de
junho de 1993, com suas alterações, além das demais disposições legais
aplicáveis, onde receberá os documentos referentes a segunda etapa, no
período de 29 de novembro a 05 de dezembro de 2011, no setor jurídico
desta SEMASDH..
O Edital completo e as inscrições estarão disponibilizados
na sede da SEMASDH.

a) Mantenho o Auto de Infração nº 004207, na sua integralidade, fixando
a multa no valor de 500 (quinhentas) UFM’s pelo cometimento da
infração prevista no Art. 138, inciso XXXIII do Código Ambiental do
Município de Manaus, visto que se entende como legítima a lavratura do
auto de infração, decorrente dos fundamentos nele norteados e as
circuntâncias agravantes presentes no caso concreto;
b) Determino ao DEQCA que para proceda à notificação da Autuada
para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20
(vinte) dias para apresentação de recurso ao COMDEMA e/ou de 05
(cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V,
da Lei Municipal nº. 605/01, fazendo-se prova do recolhimento da multa
no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a finalização do prazo de 05
(cinco) dias, sem prejuízo das demais cominações legais;
c) Envie cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, para
as providências que julgar pertinentes.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Local. Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos – SEMASDH localizada à Avenida Ayrão, s/n. esquina com a
Av. Constantino Nery , Boulevard Álvaro Maia e Rua Ferreira Pena –
Presidente Vargas – Manaus – Am

Manaus, 17 de novembro de 2011.

Horário: 8 as 17h.
Manaus, 28 de novembro de 2011.

DECISÃO/SEMMAS N° 137/2011
Processo nº 2011/4933/6208/00340
Autuado: LABEL PRESS IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA
Assunto: Auto de infração nº 004219

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE

a) Rejeito o auto de infração nº 004219, na sua integralidade, diante da
característica residual fixada pela razoabilidade exigida pela regra
principiológica constitucional, já que não se demonstrou, ao nosso ver, a
imputação direta de autoria e co-autoria, mas de outro lado verifica-se a
ausência de maior e melhor orientação e controle do empreendedor e
dono do passivo.
b) Fixo a sanção pela ausência de mecanismos, instrução, orientação e
coordenação exigíveis de tal tipo de empreendimento e que nos dá base
de sustentação para que seja decidida a questão de mérito. Do que se
verifica da realidade, pela primariedade e diante de lacunas e
característica de partícipe no evento e para o juízo de convencimento,
decido pela conversão da multa mínima pela pena de advertência, vez
que se trata de falta residual e decorrente dos fundamentos norteadores
e das circuntâncias presentes no caso concreto;
c) Determino ao DEQCA para que proceda à notificação do autuado
para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20
dias para apresentação do recurso ao COMDEMA, conforme dispõe a
Lei nº. 605/2001, sem prejuízo das ressalvas e recomendações de
proceder e orientar colaborador/contratado, etc., ante os riscos das
cominações legais possíveis;
d) Envie cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, para
as providências que julgar pertinentes.

DESPACHO
Considerando o que consta do processo nº 2011/4933/
7028/00072, de interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e
Meio Ambiente.
Dispenso o processo licitatório, nos termos do artigo 24,
inciso II da lei nº 8.666/93 para a contratação da empresa M. A. C. DE
MELO - EPP que tem por objeto a aquisição de sacos para plantio de
mudas para prosseguimento das atividades dos Projetos que compõem o
Programa Manaus Mais Verde, no valor de R$ 7.020,00 (Sete mil e vinte
reais), retroagindo seus efeitos a partir de 25 de novembro de 2011.
Seja submetido o presente Despacho à consideração do
Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para
fins de ratificação.

Diante do exposto RATIFICO a Dispensa de Licitação de
que trata o Processo nº 2011/4933/7028/00072 – FMDMA, de acordo
com o artigo 26, da Lei nº 8.666/93.
Manaus, 25 de novembro de 2011.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de novembro de 2011.
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DECISÃO/SEMMAS N° 138/2011

EXTRATO

Processo nº 2011/4933/6208/00321
Autuado: TIM CELULAR S/A
Assunto: Auto de Infração nº 004051
a) Mantenho o Auto de Infração nº 004051, na sua integralidade,
fixando a multa no valor de 500 (quinhentas) UFM’s pelo cometimento
da infração prevista no Art. 138, inciso XXIX do Código Ambiental do
Município de Manaus, visto que se entende como legítima a lavratura do
auto de infração, decorrentes dos fundamentos nele norteados e as
circuntâncias agravantes presentes no caso concreto;
b) Determino ao DEQCA para que proceda à notificação do autuado
para dar-lhe ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20
dias para apresentação do recurso ao COMDEMA e/ou de 05 (cinco)
dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, V, da Lei
nº. 605/01, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72
(setenta e duas) horas, após a finalização do prazo de 05 (cinco) dias,
sem prejuízo das demais cominações legais;
c) Envie cópia desta Decisão à Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, para
as providências que julgar pertinentes.

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de
Locação de Veículo Tipo Microônibus, nº 014/2011, celebrado em 16
de novembro de 2011.
2. PARTES: O Município de Manaus, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE – SEMJE, CONTRATANTE, e a
Empresa KAELE LTDA, CONTRATADA.
3. OBJETO: Prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo TIPO
PERUA OU SIMILAR, 9(nove)lugares, motorização mínima de 1.4,
com todos os equipamentos obrigatórios: roda/pneu sobressalente,
macaco, chave de roda, triangulo, luminoso de sinalização, extintor
de incêndio, sem combustível e sem motorista, manutenção por
conta da contratada, ano/modelo a partir de 2010(kombi), resultante
da situação de Carona da Ata de Registro de Preços nº002/2011SEMINF referente ao Pregão nº001/2011 nos termos, condições e
especificações estabelecidas no Edital.
4. VALOR GLOBAL: O valor global estimado do contrato é de
R$ 48.560,40 (quarenta e oito mil quinhentos e sessenta reais e
quarenta centavos)
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o nº 2011NE00360, à
conta da rubrica orçamentária nº 32100 04 122 4002 2295 0000
01000000 33903918.
6. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar do recebimento da ordem de serviço.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de novembro de 2011.

Manaus, 16 de novembro de 2011.

EDINEI DE JESUS COSTA DE CASTRO torna público que recebeu da
SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade – EXTRAÇÃO
MINERAL nº. 075/2011, sob o processo nº 2010/4933/6187/00605, que
autoriza a atividade de Mineração, com a finalidade de Extração de 8,33
ha de areia e laterita, com validade de 07 meses e 8 dias, sito na BR
174, km 21 (Ramal do Pau Rosa) – Margem Esquerda do Igarapé Santo
Antônio – Sítio Santa Maria, Imóvel Ephigênio Ferreira de Salles – Lote
32C, Gleba 02 – Manaus/AM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 348-B/2011 - SEMINF / GSS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do
artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, combinado
com o Decreto nº. 8.420 de 20.04.2006 e com o inciso V do artigo 46 do
Decreto n° 1.589, de 25.06.93, com as alterações introduzidas pelo
Decreto n.º 3.383, de 02.07.96, e 3.822 de 20.06.97,
CONSIDERANDO a necessidade desta Secretaria.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Convênio de Cooperação TécnicoFinanceira para execução do Projeto Gol de Letra, nº 001/2011,
celebrado em 01 de novembro de 2011.
2. PARTES: O Município de Manaus, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE – SEMJE, PRIMEIRO CONVENENTE,
e a Associação dos Seniores de Futebol do Estado do Amazonas –
ASFEAM, SEGUNDA CONVENENTE.
3. OBJETO: este Convênio de Cooperação Técnico-Financeira objetiva a
implementação e instalação de 05 (cinco) pólos esportivos, visando a
integração entre os alunos da rede municipal e as escolas através do
futebol.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do Termo de Convênio é de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2011NE00367, à conta da rubrica
orçamentária nº 32100 14 392 1091 1076 0000 01000000 33503901.
6. PRAZO: O presente Termo de Convênio terá vigência de 02 (dois)
meses, a contar do recebimento da ordem de serviço.

R E S O L V E:

[

SUSPENDER a partir de 03/11/2011 até ulterior
deliberação, por motivo de Ordem Administrativa, o Termo do Contrato
de Empreitada nº. 003/SEMINF, firmado em 18/04/2011, que entre si
celebraram o Município de Manaus e a Empresa, TOPOSOLO
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA S/S, correspondente a Concorrência
Pública nº 039/2010 – CLS/PM, referente a ELABORAÇÃO DE
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE 20
PRÉDIOS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO
BURITIS II – BAIRRO LAGOA AZUL E NA COMUNIDADE DOS AÇAIS
– BAIRRO NOVO ALEIXO, EM MANAUS-AM.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS, em Manaus, 03 de Novembro de 2011.

Manaus, 01 de novembro de 2011.
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

ERRATA DO TERMO ADITIVO Nº. 004,
PUBLICADO NO DOM EM 09.11.2011.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO-IMPLURB, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o teor do Relatório apresentado pela
Comissão de Licitação anexo nos autos, pertinente ao Processo
Licitatório nº2011/796/824/05575, modalidade Carta Convite
nº. 005/2011-CL/IMPLURB;
CONSIDERANDO que a Comissão declara que os atos
praticados estão consubstanciados na ata de julgamento e obedeceram
fielmente as normas editalícias e as disposições da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO ainda a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente ao referido Processo Licitatório:

ONDE SE LÊ:
Nota de Empenho n°. 01783, de 03.10.2011, á conta da seguinte rubrica
orçamentária: 27100 – 15.451.1061.1050.0000 – 44905101 – Fonte
02240043.
LEIA-SE:
Nota de Empenho n°. 01871 de 03.10.2011, á conta da seguinte rubrica
orçamentária: 27100 – 15.451.1061.1050.0000 – 44905110 – Fonte
02240043.

RESOLVE:
I-HOMOLOGAR o resultado apontado pela Comissão de
Licitação, relativo ao procedimento licitatório supramencionado, que
objetiva a contratação de serviços de “Reforma e Adequação de espaços
do Prédio Sede e Anexo do IMPLURB”, localizados na Av. Brasil
nº.s 2971 e 2668 lj.03 Compensa I, em conformidade com as
especificações contidas no Projeto Básico.
II-ADJUDICAR o objeto acima referido à empresa, JM
SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº.03.160.075/0001-28, vencedora pelo critério
“menor preço”, com o valor de R$79.048,84 (Setenta e nove mil,
quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
III- PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial
do Município-DOM.
IV- DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de
Empenho.

Manaus, 25 de novembro de 2011.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL
E PLANEJAMENTO URBANO

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE OREM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO-IMPLURB,

PORTARIA Nº. 069/2011 - PRES/IMPLURB

Manaus, 22 de novembro de 2011.

O DIRETOR PRESIDENTE, DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO os Autos do Processo nº. 2011/796/
824/05856,
CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato de
Locação de Imóvel nº. 009/2011, celebrado entre o Instituto
Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano –
IMPLURB e a empresa Agreement Participações e Empreendimentos
LTDA,

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS

RESOLVE:

ERRATA

I – DESIGNAR o servidor GILBERTO LOURENCO
GARCIA AMORIM, matrícula nº. 114.439-1A, com a finalidade de
orientar, acompanhar e fiscalizar a execução contratual nos termos dos
artigos 73 e 76 da Lei nº. 8.666 de 1993.

Errata ao Extrato publicado no DOM de n.º 2785 datado de 07/10/2011,
referente á Portaria n.º PR 078/2011 - SMTU:
Onde se lê:
NOME
ÁREA
NELCINEIDE DE FREITAS PINTO FERNANDES, matrícula 10013 (fiscal
Sede do IMTT e Galpão
titular) e OSMILENS NUNES DA SILVA matrícula 10600 (fiscal suplente).

II – Esta Portaria tem seus efeitos retroagidos a 20 de
setembro de 2011.

Leia-se:
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

NOME
ÁREA
NELCINEIDE DE FREITAS PINTO FERNANDES, matrícula 10013 (fiscal
Sede do SMTU e Galpão
titular) e OSMILENS NUNES DA SILVA matrícula 10600 (fiscal suplente).

Manaus, 25 de novembro de 2011.

Manaus, 24 de novembro de 2011.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”

PORTARIA Nº 011 / 2011 – DAF/ PRE / MANAUSTRANS

EXTRATO

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE
ENGENHARIA
E
FISCALIZAÇÃO
DO
TRÂNSITOMANAUSTRANS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
pela legislação vigente,

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 10/2011-FDT, celebrado
em 03/10/2011.
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de
Apoio ao Idoso ”Dr. Thomas” e a empresa Leonel Rodrigues do
Couto Filho- EPP.
3. OBJETO: Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se
a prestar a CONTRATANTE, o Serviço de Locação de 01 (um)
Veículo, tipo perua, a gasolina com 09 (nove) lugares, em perfeito
estado de conservação, funcionamento e segurança, motorização
mínima 1.4, acompanhados com todos os equipamentos obrigatórios:
roda, pneu sobressalente; macaco; chave de roda; triângulo luminoso
de sinalização; extintor de incêndio, sem motorista, sem combustível,
ano/modelo a partir de 2010 para atender as necessidades da
Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas sob o nº 2011NE00451, datada de
25/10/2011, no valor de R$ 8.910,00 (oito mil e novecentos e dez
reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária
nº 520201; Programa de Trabalho nº 08.122.4002.4010 – Contratação
de Serviços para a Manutenção Funcional da FDT; Natureza da
Despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoas Jurídicas;
Fonte 100. Consistentemente com o princípio orçamentário da
anualidade, o saldo do Contrato será empenhado no exercício de 2012
à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho.
5. PRAZO: O prazo do contrato será de 12 (doze) meses a contar da
data da sua assinatura.
6. FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, Parecer
da Assessoria Jurídica FDT e Despacho de Autorização da
Sra. Diretora Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas,
constante no Processo Administrativo nº 201151891047800129.

CONSIDERANDO o art. 3º do Decreto nº 9.522/2008,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário
em favor da Secretaria Municipal de Administração, no valor total de
R$ 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil e duzentos reais), conforme
Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º - A descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto a viabilização dos serviços de fornecimento de combustível
para os veículos de serviço deste Manaustrans.
Art. 3º - Esta portaria retroage os seus efeitos à
01.11.2011.
Manaus, 25 de Novembro de 2011.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 03 de outubro de 2011.

ANEXO ÚNICO
PORTARIA Nº 011 / 2011 – DAF/ PRE / MANAUSTRANS
Nº
01

F
15

SF
122

P
4002

A
4056

ND
339039

FR
0210

VALOR
178.200,00

Nº. Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2011-CML/PM
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo van para atender as
necessidades do SINE MANAUS, vinculado à Secretaria Municipal de
Trabalho e Desenvolvimento Social – SEMTRAD, conforme especificações
constantes no Termo de Referência – Anexo I. Edital disponível: a partir do
dia 29/11/2011, das 10 às 18h (horário Brasília), no site
www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas: a partir do dia 29/11/2011
das 10 às 18h (horário Brasília) no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 14/12/2011 às 11h (horário de Brasília). Maiores
informações: Secretaria Executiva da Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215-6376, das 10 às 16h (horário de Brasília).
Manaus, 25 de novembro de 2011.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2011 – CPL/SEMSA PARA REGISTRO
DE PREÇOS
OBJETO: Eventual aquisição de botinas, para atendimento das
necessidades do Departamento de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental, desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 12.12.2011 ás 9hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2011 – CPL/SEMSA
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de fisioterapia, para
atendimento das necessidades do Departamento de Atenção Especial e
Serviços de Urgência, desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 12.12.2011 ás 15hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2011 – CPL/SEMSA
OBJETO: Aquisição de scaners fotográficos e painéis eletrônicos de
senhas, destinados ao atendimento das necessidades do Departamento
de Logística desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 13.12.2011 ás 9hs.
Os Editais encontram-se à disposição dos interessados na
Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, na Rua Mario Ypiranga
Monteiro nº 1695 – Adrianópolis, com acesso pela Rua Maceió, no
horário de 07:30 às 13:30 horas, de segunda a sexta-feira e nos sites:
licitacao-semsa.manaus.am.gov.br e www.conlicitacao.com.br/sebrae_am/.
Manaus-Am, 25 de novembro de 2011.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMINF

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINF-PREFEITURA DE
MANAUS-PM, torna público que realizará o seguinte procedimento
licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2011-CL-SEMINF/PM.
OBJETO: “Registro de Preços para Eventual aquisição de materiais
elétricos”.
Data/Horário: 16/12/2011, às 09h.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos
interessados na Comissão de Licitação da SEMINF/PM, a partir de
30/11/2011, na Rua Gabriel Gonçalves, n. 351 - Aleixo (Garajão), Telefone:
(92) 3642-3144, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h30.
O DAM, para adquirir o Edital, encontra-se no sítio:
http://semef.manaus.am.gov.br/, podendo o pagamento ser efetuado nas
principais Agências Bancárias e Casas Lotéricas, no valor de R$ 20,00
(vinte reais).
Manaus, 28 de novembro de 2011.

Eraldo Bandeira Machado
Vice-Presidente da CL–SEMINF/PM
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AVISO DE LICITAÇÃO

Publicações Diversas

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINF-PREFEITURA DE
MANAUS-PM, torna público que realizará o seguinte procedimento
licitatório:
TOMADA DE PREÇOS N. 062/2011-CL-SEMINF/PM.
OBJETO: “Reforma da Casa do Cidadão, localizada na Rua Santa
Maria s/nº - Braga Mendes”.
Data/Horário: 20/12/2011 às 09h.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos
interessados na Comissão de Licitação da SEMINF/PM, a partir de
29/11/2011, na Rua Gabriel Gonçalves, n. 351 - Aleixo (Garajão), Telefone:
(92) 3642-3144, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h30.
O DAM, para adquirir o Edital, encontra-se no sítio:
http://semef.manaus.am.gov.br/, podendo o pagamento ser efetuado nas
principais Agências Bancárias e Casas Lotéricas, no valor de R$ 300,00
(trezentos reais).

EXATA CARGO LTDA torna publico que recebeu do IPAAM, a Licença
de Operação n.º 551/10-01, que autoriza o transportes rodoviário de
produtos perigosos em embalagens Comerciais (acetona, soro fisiológico
e soro glicosado)., com validade de 01 (um) Ano, Para Transportes
Rodoviário de Cargas Perigosas, no Estado do Amazonas-AM.

Manaus, 28 de novembro de 2011.

AVISO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMINF torna público o
resultado referente à fase de habilitação, da CONCORRÊNCIA
N. 047/2011-CL-SEMINF/PM, com base na ATA de 24/11/2011:
Após a análise da proposta de preços da Licitante, a
empresa SG ENGENHARIA LTDA., a Comissão decidiu considerá-la
VENCEDORA, com sua Proposta de Preços no valor de
R$ 1.581.763,78 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e
sessenta e três reais e setenta e oito centavos), visto que sua Proposta
de Preços atendeu a todas as exigências do Edital.
Manaus, 28 de novembro de 2011.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SMTU

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação da Superintendência Municipal de
Transportes Urbanos – SMTU, considerando que Pregão Presencial
nº 014/2011, fora deserto, torna a publicar o referido procedimento
licitatório, Processo Administrativo nº 2011/10988/12023/00111.
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PERFURADORA
ELÉTRICA INDUSTRIAL, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 35 FOLHAS
POR VEZ E PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TAMANHOS.
Data de Abertura:12/12/2011
Horário: 10:00 h. (dez horas)
O Edital completo do respectivo procedimento, no valor de
R$ 20,00 (vinte reais) cada, poderá ser adquirido na Sala da CL/SMTU,
na Av. Recife, nº 760, Altos do Terminal Rodoviário “Huáscar Angelim” –
Flores, Manaus-AM, no horário de 08:00 às 14:00h, de Segunda a
Sexta-Feira (dias úteis e de expediente). Informações, fones: 3632-2151.
Manaus, 25 de novembro de 2011.
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