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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

D E S PA C H O S DA ORDENADORA DE DESPESAS
DE 16.01.2020

PROCESSO Nº E-08/001/4084/2017 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 343/2019, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a des-
pesa em nome da empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, referente ao
único item, pelo valor total de R$ 1.362.977,91 (um milhão, trezentos
e sessenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e noventa um
centavos), a conta do PT 2961.10.302.0151.8341 - Natureza da Des-
pesa 3390.30.07 - Fonte 122.

PROCESSO NºE-08/001/538/2017 - HOMOLOGO a Licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 349/2019, nos termos do pronunciamento da Pre-
goeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a despesa
em nome das empresas FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA-EPP, referente aos itens 01, 03
e 07, e a empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELLI, referente ao item 05, pelo valor total de R$ 31.771,98 (trinta
e um mil setecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos),
a conta do PT 2961.10.302.0151.8341 - ED 3390.30.07 - Fonte 122.
Restaram fracassados os itens 02, 04, 06, 08, 09, 10 e 11.

PROCESSO Nº E-08/001/7993/2015 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 386/2019, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a des-
pesa em nome da empresa HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA, referente ao item 02, pelo valor total
de R$ 210.206,04 (duzentos e dez mil duzentos e seis reais e quatro
centavos), a conta do PT 2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 -
Fonte 100. Restou fracassado o item 01.

PROCESSO Nº E-08/001/4450/2016 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 321/2019, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a des-
pesa em nome da empresa ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA-ME (MATRIZ), referente ao item 02, pelo valor total
de R$ 1.438.780,32 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil se-
tecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), a conta do PT
2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 - Fonte 100. Restou fracas-
sado o item 01.

Id: 2232634

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS
DE 16.01.2020

PROCESSO Nº SEI-08/017/000866/2019 - HOMOLOGO a Licitação
por Pregão Eletrônico nº 378/2019, nos termos do pronunciamento
da Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a
despesa, em nome da empresa HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, referente ao único item, pelo va-
lor total de R$ 5.656.361,40 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e
seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), a con-
ta do PT 2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 - Fonte 100.

Id: 2232702

DESPACHOS DA ORDENADORA DE DESPESAS
DE 16.01.2020

PROCESSO Nº E-08/001/186/2016 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 333/2019, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a
despesa, em nome da empresa ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME, referente aos itens 02
e 05, pelo valor total de R$ 50.462,90 (cinquenta mil quatrocentos e
sessenta e dois reais e noventa centavos), a conta do PT
2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 - Fonte 100. Restaram de-
sertos os itens 01, 03, 04, 06 e 07.

DE 17.01.2020

PROCESSO Nº E-08/001/1051/2019 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 312/2019, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a
despesa, em nome da empresa HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, referente ao único item, pelo va-
lor total de R$ 1.274.425,96 (um milhão, duzentos e setenta e quatro
mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), a
conta do PT 2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 - Fonte 100.

PROCESSO Nº E-08/001/165/2017 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 314/2019, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a
despesa, em nome da empresa BAYER S/A, referente ao único item,
pelo valor total de R$ 58.710,60 (cinquenta e oito mil setecentos e
dez reais e sessenta centavos), a conta do PT 2961.10.302.0151.8340
- ED 3390.30.26 - Fonte 100.

Id: 2232705

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO
DE 14/01/2020

PROCESSO Nº E-08/007/1159/2019 - HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº 79/2019, para AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATO-
RIAIS COM COMODATO DE EQUIPO PARA TESTE (INSUMO-HE-
MATOLOGIA), em favor da seguinte empresa: PROCARE COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 05.050.260/0001-95, para o lote 01, no valor total global é de
R$ 999.937,40 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e trinta
e sete reais e quarenta centavos).

Id: 2232585

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO D I R E TO R -EXECUTIVO
DE 14/01/2020

PROCESSO Nº E-08/007/100572/2018 - HOMOLOGO o Pregão Ele-
trônico nº 141/2018, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLI-
BENCLAMIDA, PIPERACICLINA+TAZOBACTAM E OUTROS), em fa-
vor das seguintes empresas: FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 21.766.049/0001-20, pa-
ra o item 01, no valor de R$ 1.053,69 (um mil cinquenta e três reais
e sessenta e nove centavos), item 03, no valor de R$ 32.936,49 (trin-
ta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove cen-
tavos) total dos itens 01 e 03, no valor de R$ 33.990,18 (trinta e três
mil novecentos e noventa reais e dezoito centavos), UNIQUE DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 23.864.942/0001-13, para o item 02, no valor de R$
1.246.644,00 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e
quarenta e quatro reais), item 05, no valor de R$ 24.059,00 (vinte e
quatro mil, cinquenta e nove reais) total dos itens 02 e 05, no valor
de R$ 1.270.703,00 (um milhão, duzentos e setenta mil setecentos e
três reais), LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 17.624.789/0001-54, para o item 04, no valor de R$ 32.934,80
(trinta e dois mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centa-
vos), SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 10.269.296/0001-02, para o item 07, no valor de R$ 22.351,00
(vinte e dois mil trezentos e cinquenta e um reais), NOVA LINEA CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o número 32.350.180/0001-28, para o item 08, no valor de
R$ 317.660,40 (trezentos e dezessete mil seiscentos e sessenta reais
e quarenta centavos) e o item 09, no valor de R$ 12.205,20 (doze mil
duzentos e cinco reais e vinte centavos), valor total dos itens 08 e 09,
é de R$ 329.865,60 (trezentos e vinte e nove mil oitocentos e ses-
senta e cinco reais e sessenta centavos), CHL PRODUTOS MÉDI-
COS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número

32.441.650/0001-69, para o item 10, no valor de R$ 42.188,04 (qua-
renta e dois mil cento e oitenta e oito reais e quatro centavos), valor
total global dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 e 09 é de R$
1.732.032,62 (um milhão, setecentos e trinta e dois mil trinta e dois
reais e sessenta e dois centavos). Restando FRACASSADO o item
06.

Id: 2232586

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO D I R E TO R -EXECUTIVO
DE 14/01/2020

PROCESSO Nº E-08/007/100301/2018 - HOMOLOGO o Pregão Ele-
trônico nº 56/2019, para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FURO-
SEMIDA COMP. GLICOSE 5 , FOLINATO DE CÁLCIO COMP., E
OUTROS), em favor das seguintes empresas: AVANTE BRASIL CO-
MERCIO EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o número
22.706.161/0001-38, para fornecimento do item 01, no valor total de
R$ 127.602,00 (cento e vinte e sete mil seiscentos e dois reais), item
02 no valor de R$ 103.719,60 (cento e três mil setecentos e deze-
nove reais e sessenta centavos), item 07, no valor de R$ 107.163,58
(cento e sete mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito
centavos), item 08, no valor de R$ 81.386,60 (oitenta e um mil tre-
zentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), item 20, no valor
de R$ 54.759,60 (cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta e no-
ve reais e sessenta centavos) e o item 22, no valor de R$ 10.230,00
(dez mil duzentos e trinta reais) o valor global homologado dos itens
01, 02, 07, 08, 20 e 22 é de R$ 484.861,38(quatrocentos e oitenta e
quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) e
a empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
inscrita no CNPJ sob o número 23.864.942/0001-13, para fornecimen-
to do item 03, no valor de R$ 28.560,00 (vinte e oito mil quinhentos e
sessenta reais) e o item 13, no valor de R$ 41.061,12 (quarenta e um
mil sessenta e um reais e doze centavos) o valor global homologado
dos itens 03 e 13 é de R$ 69.621,12(sessenta e nove mil seiscentos
e vinte e um reais e doze centavos) e a empresa HDL LOGÍSTICA
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 11.872.656/0001-
10, para fornecimento do item 04, no valor global homologado de R$
706.673,46 (setecentos e seis mil seiscentos e setenta e três reais e
quarenta e seis centavos) e a empresa ESPÍRITO SANTO DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME inscrita no
CNPJ sob o número 28.911.309/0001-52, para fornecimento do item
05, no valor de R$ 14.576,64 (quatorze mil quinhentos e setenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos) e o item 21, no valor de R$
12.174,80 (doze mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centa-
vos), o valor global homologado dos itens 05 e 21 é de R$ 26.751,44
(vinte e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e qua-
tro centavos) e a empresa HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTI-
COS E HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o número
01.012.073/0001-66, para fornecimento do item 26, no valor global ho-
mologado de R$ 162.604,00 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e
quatro reais) e a empresa HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTI-
CA S/A inscrita no CNPJ sob o número 01.571.702/0001-98, para for-
necimento do item 09, no valor global homologado de R$ 73.368,00
(setenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais) e a empresa
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA inscrita
no CNPJ sob o número 44.734.671/0001-51, para fornecimento do
item 12, no valor total de R$ 9.631,60 (nove mil seiscentos e trinta e
um reais e sessenta centavos), item 16, no valor de R$ 71.375,00
(setenta e um mil trezentos e setenta e cinco reais), item 17, no valor
de R$ 404.550,00 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e cinquenta
reais), item 18, no valor de R$ 47.988,00 (quarenta e sete mil no-
vecentos e oitenta e oito reais), item 19, no valor de R$ 15.472,72
(quinze mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois cen-
tavos), item 23, no valor de R$ 28.946,60 (vinte e oito mil novecentos
e quarenta e seis reais e sessenta centavos), item 24, no valor de R$
1.522,80 (um mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) e
o item 25, no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta
reais) o valor global homologado dos itens 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24
e 25 é de R$ 582.126,72(quinhentos e oitenta e dois mil cento e vinte
e seis reais e setenta e dois centavos) e a empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RESEIRELI inscrita no CNPJ sob o número 12.418.191/0001-95, para
fornecimento do item 15, no valor global homologado de R$
1.092.124,60 (um milhão, noventa e dois mil cento e vinte e quatro
reais e sessenta centavos) e a empresa FBC DE NITEROI COM E
SERV EIRELI-EPP inscrita no CNPJ sob o número 22.341.240/0001-
92, para fornecimento do item 27, no valor global homologado de R$
44.308,48 (quarenta e quatro mil trezentos e oito reais e quarenta e
oito centavos). Restaram Desertos os itens 10 e 11. Foram Fracas-
sados os itens 06 e 14.

Id: 2232651

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO D I R E TO R -EXECUTIVO
DE 14/01/2020

PROCESSO Nº E-08/007/100170/2018 - HOMOLOGO o Pregão Ele-
trônico nº 19/2019, para a AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORA-
TORIAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA
DE COMODATO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTEN-
ÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSUMÍVEIS, SOLUÇÕES,
CONTROLES E CALIBRADORES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES
PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE DISTÚRBIOS DA
COAGULAÇÃO SANGUÍNEA, em favor da seguinte empresa: STAN-
DARD PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o número 07.336.938/0001-26, para fornecimento do lote 01, no
valor global de R$ 799.992,82 (setecentos e noventa e nove mil no-
vecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

Id: 2232650

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DESPACHO DA DIRETORA
DE 15/01/2020

PROCESSO Nº E-08/007/1266/2019 - HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº 68/2019, para AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDAS FOLEY E
SONDAS NASOGÁSTRICAS) em favor das seguintes empresas: CI-
RURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o
número 61.418.042/0001-31, para fornecimento do item 1 no valor de
R$ 1.464,96 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noven-
ta e seis centavos) e para o item 03, no valor de R$ 461,58 (qua-
trocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e para o
item 04, no valor de R$ 634,40 (seiscentos e trinta e quatro reais e
quarenta centavos) e para o item 6, no valor de R$ 971,56 (nove-
centos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), o valor glo-
bal homologado dos itens 01, 03, 04 e 06 é de R$ 3.532,50 (três mil
quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e a empresa
ZAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME inscrita
no CNPJ sob o número 72.120.744/0001-50, para fornecimento do
item 02, no valor de R$ 1.363,10 (um mil trezentos e sessenta e três
reais e dez centavos) e para o item 05, no valor de R$ 1135,15 (um
mil cento e trinta e cinco reais e quinze centavos) e para o item 07,
no valor de R$ 3.259,50 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos) e para o item 08, no valor de R$ 4.954,35 (qua-
tro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trintas e cinco cen-
tavos) e para o item 09, no valor de R$ 4.911,78 (quatro mil nove-
centos e onze reais e setenta e oito centavos) e para o item 10, no
valor de R$ 1.099,56 (um mil noventa e nove reais e cinquenta e seis
centavos) e para o item 11, no valor de R$ 241,20 (duzentos e qua-
renta e um reais e vinte centavos), o valor total global homologado
para os itens 02, 05, 07, 08, 09, 10 e 11 é de R$ 16.964,70 (de-
zesseis mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta centa-
vos).

Id: 2232652

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I N S T R U M E N TO : Ata de Registro de Preços nº 002/2020. PREGÃO
ELETRÔNICO nº 38/2019. PA R T E S : Fundação Saúde do Estado do
Rio de Janeiro e a empresa D-MED MATERIAL MÉDICO LABORA-
TORIAL LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCUL-
TURA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM SISTEMA DE
COMODATO (LOTE 01), para atender ao HEMORIO. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses, a contar da data da publicação do instrumento no
DOERJ. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 278.475,0000 (duzentos e
setenta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais). FUNDAMEN-
TO : Processo Administrativo nº E-08/007/0840/2019. DATA DA ASSI-
N AT U R A : 16/01/2020.

Id: 2232727

A chikungunya vem crescendo. 
O combate ao mosquito

tem que crescer ainda mais.

Tome uma #atitudecontraomosquito
da chikungunya.
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