
 

 

             

DIRETORIA DE SAÚDE 
CENTRO FARMACÊUTICO 

 

 
 

Belo Horizonte, 02 de setembro  de 2011. 
 
O Centro Farmacêutico da Polícia Militar do Estado de Minas Geraisl divulga a intenção em aderir como 

“Carona”, ao registro de Preços do Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW/PB, nos termos da Lei 

Federal n° 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e n° 

44787, do dia 18 de abril de 2008, e demais legislações pertinentes ao assunto. 

 

 Pregão Eletrônico SRP – N° 18/2010; Processo nº 0154-2010 

 Vigência – 23/02/2012 

 Órgão Gestor –   Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW/PB 

 Endereço: Campus 1 – Cidade Universitária – João Pessoa - PB 

  Representante Órgão Gestor: Rovênia Maria O. Ximenes 

 Empresa vencedora:  Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares SA 

 CNPJ: 02.357.251/0011-25 

 Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 1241 – A – Pelotas – RS – CEP 96.055-740 

 Telefone : (53) 3273 2222 

 Representante  Legal:  Emerson Pastori      CPF:   

 Descrição do(s) Item (ns) com intenção de adesão:  

a) Equipo para solução parenteral fotossensível em bomba de infusão com sistema 

pulsátil ou peristático linear, macrogotas, na cor âmbar, estéril, de uso 

únicodescartável , atóxico, em PVC, com ponta perfurante , trifacetada de fácil 

adptação´para frasco de solução de sistema fechado, com conexão segura, com 

entrada de ar com membrana hidrófoba de pelo menos 0,22 micra, com tampa 

protetora , localizada acima da câmara de gotejamento.  

 QUANTIDADE: 1000 unidades 

b) Equipo para nutrição enteral em bomba de infusão para sistema pulsátil ou peristálico linear , 

macrogotas , na cor azul ou verde ou creme , estéril, de uso único , descartável atóxico , em 

PVC , com ponta perfurante , trifacetada, de fácil adptação para frasco de solução parenteral de 

sistema fechado , com conexão segura , com entrada de ar com membrana hidrófoba de pelo 

menos 0,22 micra, com tampa protetora , localizada acima da câmara de gotejamento. 

QUANTIDADE: 3 000 unidades 

1. Justificativa da Adesão: Adesão Carona ao RP da Hospital Universitário Lauro Wanderley - 

HULW/PB,   para atender as necessidades dos pacientes do  Hospital da Polícia Militar 

 



 
 

 Nome do Órgão Interessado na Adesão: Centro Farmacêutico da PMMG 

 Nome, cargo da Autoridade Competente do Órgão Carona: Andréa Márcia Viana 

Farnça Teixeira, Ten Cel PM QOS – Chefe do Centro Farmacêutico da PMMG 

 
Esclarecemos que o item registrado na referida Ata de Registro de Preços atende às 

necessidades do Centro Farmacêutico da PMMG , uma vez que foI  analisado pela Chefe da Seção de 
Suprimentos de Materiais de Saúde – SSMS/ C FARM. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Andréa Márcia Viana França Teixeira, Ten Cel PM QOS 
Ordenadora de Despesas – Chefe do C FARM 

   

Item 
 

Unidade 
Quantidad

e 
Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

001 unidades 1000 

Equipo para solução parenteral 

fotossensível em bomba de infusão 

com sistema pulsátil ou peristático 

linear, macrogotas, na cor âmbar, 

estéril, de uso únicodescartável , 

atóxico, em PVC, com ponta 

perfurante , trifacetada de fácil 

adptação´para frasco de solução de 

sistema fechado, com conexão 

segura, com entrada de ar com 

membrana hidrófoba de pelo menos 

0,22 micra, com tampa protetora , 

localizada acima da câmara de 

gotejamento 

LIFEMED R$ 16,00 

002 unidades 3000 

Equipo para nutrição enteral em bomba 

de infusão para sistema pulsátil ou 

peristálico linear , macrogotas , na cor 

azul ou verde ou creme , estéril, de uso 

único , descartável atóxico , em PVC , 

com ponta perfurante , trifacetada, de 

fácil adptação para frasco de solução 

parenteral de sistema fechado , com 

conexão segura , com entrada de ar 

com membrana hidrófoba de pelo 

menos 0,22 micra, com tampa protetora 

, localizada acima da câmara de 

gotejamento. 

LIFEMED R$ 14,00 



   

 


