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compatibilida de com o exigido no descritivo. A licitante vencedora de verá
fornecer e instalar a quantidade máxima de 60 (sessenta) suportes, fabricado em
plástico de alto impacto, equipado com fechadura, dimensões 230x295x410mm
e desenvolvido para corte de pa peis de maior gramatura, menor e lasticidade e
resistênc ia a o úmido. O mesmo de verá ter c apacidade para rolo de 20 cm de
diâmetro e 20 c m de largura. Devida mente insta lados nas unidades de saúde
com a respe ctiva ma nutenção periódica. (MARCA: Fibertex/ Performa Téc nica
Pesada).
Pano de sca rtáve l super absorvente indicado para a resoluç ão de derra me em
superfícies fixas e pavimentos. O pa no deve apresenta r o lado superior com
impressõe s e ser impermeá vel para que não haja contato do operador com o
líquido. Apresentar ainda absorvê ncia imediata do líquido e transformá-lo em
gel, fazendo com que não haja pingos. Deve se r capaz de absorver até 1.000 ml
de líquidos. Deve absorver entre 30 a 150 segundos diferentes tipos de líquidos.
O produto será utilizado em hospitais para a coleta segura de maté ria orgânica
líquida e descartada após o uso. Apresentado em embalage m pacote com 10
(dez) unidades. A unidade deve medir aproximadamente 45cm de comprimento,
33cm de largura e 0,43kg. O licita nte de verá apresenta r ficha téc nica ou folder
do produto. (M ARCA: TTS/ Drip-Fix).
Le nços pronto-uso com de sinfetante hospita la r para superfícies fixas e artigos
não críticos formulado a base de peróxido de hidrogênio a celerado. O le nço
deve limpar e de sinfetar superfícies fixas em uma únic a e tapa. Pode ser
utiliz ado e m diversas superfícies tais como: vinil, acrílico e outras superfícies
plásticas, aço inóx, alumínio, la minados, vidros entre outros. Deve ser
apresentado e m embalagem pronto-uso, que dispensa a diluição do produto e
fa cilita a utiliz ação do mesmo. Deve apresentar fórmula não corrosiva e ser
seguro ao me io ambiente. Tendo como princípio ativo o peróxido de hidrogênio
ace le rado e te or de ativo de no máximo 0,55%.com c aracterísticas físicoquímic as: lenços umedec idos com líquido inc olor, ph (puro) e ntre 2,5 e 3,5 e
densidade entre 1,00 e 1,03. Deve aprese ntar eficác ia c ont ra: vírus, fungos e
bactérias, incluindo Hepatite C, HIV Type 1, Candida Albicans, Trichophyton
mentagrophytes, Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis,
Pseudomonas Ae ruginosa , Staphylococ cus Aure us MRSA, Acinetobac te r
Baumanii, Klebsiella pneumoniae e Ente rococcus fae calis VRE. O produto de ve
apresenta r em sua composição: pe róxido de hidrogênio, tensoa tivo não-iônico,
solvente, adit ivo, tensoativo aniônico. (M ARCA: Diversey/ Oxivir Wipes).

Pac ote
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6.000

95,50

69,66

573.000,00

417.960,00

9.699.698,13

VALOR TOTAL R$ ……………………………………………………………………………….
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Ácido clorídrico, aspecto físico líquido límpido, incolor/amarelado, fumegante,
peso molecular 36,46, fórmula química hcl, teor mínimo de 37%, grau de
pureza teor: hg <0,0000005%, pb <0,000002%, cd <0,000001%, característ ica
adicional reagente p.a., número de referência química cas 7647-01-0, com 1000
ml. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – AFE (para o fabricante e o
distribuidor) e CAD ASTRO DA EMPRESA NA POLÍCIA FEDERAL., marca
LIMPA FACIL
Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio,
cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número
risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade
de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e
alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum, com 1000 ml.
AUTORIZAÇÃO D E FUNCION AMENTO – AFE (para o fabricante e o
distribuidor), marca ALICE.
Álcool etílico - A 70%, aparência visual líquido, límpido, isento de partículas,
aplicação limpeza, embalagem plástica com 1000 ml, original do fabricante,
com responsável técnico, data de fabricação e de validade, indicações e
precauções de uso, composição e informações do fabricante estampados na
embalagem, registro/notificação no Ministério da Saúde. AU TORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO – AFE (para o fabricante e odistribuidor), marca ITAJÁ.
Álcool etílico, tipo gel alcoólica - A 70%, aplicação anti-sepsia das mãos,
características adicional ácido poliacrílico, glicerina, trietanolamina, refil com
800 ml, apresentação Loção. Apresentar AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO – AFE (para o fabricante e odistribuidor)., marca
CICLOFARMA.
Amaciante de roupas, embalagem com 5 litros, tampa lacrada, data de
fabricação e de validade, indicações e precauções de uso, composição e
informações do fabricante estampados na embalagem. AUTORIZAÇÃO D E
FUNCIONAMENTO - AFE (para o fabricante e o distribuidor), marca ALICE.
Colher, descartável, grande, transparente, embalagem com 100 Unidades,
contendo a composição e informações do fabricante fixado na embalagem, com
a marca impressa em relevo napeça,, marca STRAWPLAST.
Copo descartável, ref. PP, de poliestireno não tóxico, não reciclado, para café
com capacidade volumétrica total para 50 ml, na cor branca ou transparente,
apresentado em embalagem caixa de papelão contendo 50 pacotes com 100
copos cada, totalizando 5.000 copos, original do fabricante, com informações do
fabricante e composição estampados na embalagem e que esteja de acordo com
a Norma da ABNT 14865/2012 e resolução 105/99 da Agencia Nacional de
VigilânciaSanitária, marca FC OLIVEIRA.
Copo descartável, ref. PP, de polipropileno não tóxico, não reciclado, com
capacidade volumétrica total para 200 ml, na cor branca ou transparente, em
embalagem caixa de papelão, contendo 25 pacotes com 100 copos cada,
totalizando 2.500 copos, original do fabricante, com informações do fabricante e
composição estampados na embalagem e que esteja de acordo com a N orma da
ABNT 14865/2002 e resolução 105/99 da Agencia Nacional de
VigilânciaSanitária, marca FC OLIVEIRA.
Copo descartável, ref. PP, de polipropileno não tóxico, não reciclado, com
capacidade volumétrica total para 300 ml, na cor branco ou transparente, em
embalagem caixa de papelão contendo 20 pacotes com 100 copos cada,
totalizando 2.000 copos, original do fabricante, com informações do fabricante e
composição estampados na embalagem e que esteja de acordo com a N orma da
ABNT 14865/2002 e resolução 105/99 da Agencia Nacional de
VigilânciaSanitária, marca FC OLIVEIRA.
Desinfetante para uso geral, com essência variada (pinho, floral, lavanda ou
eucalipto), embalagem com 5 litros, data de fabricação e de validade,
indicações e precauções de uso, composição e informações do fabricante
estampados na embalagem. Apresentar Registro do Produto na ANVISA,
conforme Resolução 184/2001, A UTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO AFE (para o fabricante e o distribuidor), ficha técnica e ficha de segurança do
produto, LAUDO DE AÇÃO MICROBIOLÓGICA, emitido pelo laboratório
central daANVISA, maraca ALICE.
Desodorizante sanitário, com estojo, bacteriostático, embalagem original do
fabricante, data de fabricação e de validade, composição e informações do
fabricante estampada na embalagem, pesando 35 g. Apresentar
AUTORIZAÇÃO D E FUNCION AMENTO – AFE (para o fabricante e o
distribuidor)., marca SANY
Detergente líquido, ne utro, aromas variados, e mbalagem com 500 ml,
biodegra dável, original do fabricante, indicação de uso, composição, data de
fa brica ção e de validade e informa ções do fabricante estampados na
embalagem. Apresentar AUTORIZAÇÃO D E FUNCION AMENTO - AFE
(para o fabricante e odistribuidor), marca AlLICE
Detergente, a plicação: lavage m de roupas e limpeza em gera l, cara cterísticas
adicionais: em pó, biode gradáve l, com aditivos e speciais para lavagem de
roupas, indicaçã o de uso e prec aução esta mpa dos no rótulo. Embalagem com 20
quilos. Apresentar O Registro da ANVISA, Notificaç ão da ANVISA, bem
como, cópia do rótulo do produto dentro das exigências da ANVISA e
Autoriza ção de Funciona mento - AFE (pa ra o fabricante e odistribuidor)., marca
BECKER.

UNID.

Litro

Litro

Litro

Unid.

QUANT

724

110.161

58.999

20.668

VALOR U NIT.
R$

4.46,54

1.2449

8,01

15,25

Diário

EDIÇÃO Nº 14.707

VALOR TOTAL
R$

3.232,95

137.139,43

472.581,99

315.187,00

Bomb. 5 L

4.346

9,34

40.591,64

Pacote

96.434

4,87

469.633,58

Caixa

11.523

60,8339

700.989,03

CAIXA

20.325

63,27

1.285.962,75

Caixa

6.004

83,27

499.953,08

Bomb. 5 L

7.456

8,42

62.779,52

BECKER.
Limpa vidros, líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, embalage m c om 500
ml, original do fabricante, com re gistro do Ministério da Saúde, químico
responsável, indic ação de uso, composiçã o, data de fabric ação e de validade e
29
informações do fa brica nte estampados na emba lagem. Apresenta r
AUTORIZAÇÃO D E FUNCION AMENTO – AFE (para o fabricante e
odistribuidor), ma rca AUDAX.
LIXEIRA, materia l polietileno, capa cidade 100 litros, t ipo fec hada com tampa,
diâmetro 45 c m, altura 68 cm, cara cterísticas a dicionais dobradiças, ha ste em
30
metal e peda l /acionamento ta mpa por pé, JSN.
LOÇÃO GEL ALCOÓLICA A 70% indicada para antis-sepcia complementar
das mãos em áreas de ma nipulação de alimentos. Com á lc ool etílico a 70%
como principio a tivo. Composição de Acido poliacrilico, Álcool etílico,
glic erina , Trietalonamina e água . Apresentado em e mba la gem frasco plástico
31
resistente com 2.000 ml, devidamente rotulada com a identificação do
produto, prazo de validade, numero de lote, registro/notificação no Ministério
da Sa úde , instruções e cuidados na utilizaçã o. O licitante deverá apresentar ficha
técnica , fic ha de segura nça doproduto, marca CICLOFARMA.
LOÇÃO GEL ALCOÓLICA A 70% indicada para antis-sepcia complementar
das mãos em áreas de ma nipulação de alimentos. Com á lc ool etílico a 70%
como principio a tivo. Composição de Acido poliacrilico, Álcool etílico,
glic erina , Trietalonamina e água . Apresentado em e mba la gem frasco re fil c om
800 ml, devidame nte rot ulada c om a ide ntificaçã o do produto, prazo de
validade, numero de lote, registro/notificaçã o no Ministério da Saúde, instruções
32
e cuidados na utilizaçã o. O licitante devera apresentar ficha técnica , fic ha de
segurança do produto e laudo de ativida de antimicrobiana c omprova ndo a
efic ácia do produto quanto ao seu fim a ntimicrobiano, La udo este emitido por
laboratório credenciado pela AN VISA. O licitante vence dor deverá
disponibilizar 1500 dispensadores de ste produto em forma de comodato e
instalar nas unidade s solicitadas e m todoestado, marca CICLOFARMA.
Lustrador madeira , componentes óleos minera l e vegetal, solve ntes minerais e,
método aplica ção à superfície, aplicaç ão renovação/realce móve is e madeiras
34
em gera l, aroma peroba, 200 ml. Apre se ntar AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO – AFE (para o fabric ante e o distribuidor), marc a ALICE.
Papel higiê nico rolo, folha simples, medindo 500m x 100 mm, fabricado com
papel 100% fibras naturais virge ns (não transgênicas e não reciclados),
acondicionado em embalagem resistente, contendo pacotes com 8 rolos de 500
m ca da. O vencedor deverá disponibilizar e instalar a té 1000 suportes para pa pel
higiênico na s unida des de saúde. Apresenta r AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO – AFE (para o fabric ante e o distribuidor), LAUDO DE
AÇÃO MICROBIOLÓGICA, emitido por laboratório credenciado pela
42
ANVISA. LAUDO EMITIDO NOS ÚLTIMOS 12 MESES PELO IPT INSTITUTO DE PESQU ISAS TECNOLÓGICAS garantindo a s espe cificaçõe s
técnicas do produto exigidas acima E LAUD O DE IRRITABILIDADE
DÉRMICA comprovando que o produto apresentado em embalagem original,
não agride a pele do usuário e nem contém substânc ias nociva s à saúde
dousuário, marca ITW PROPAPER.
Polidor para alumínio, embalage m c om 500 ml, c om informações do fabrica nte
e composição estampados no corpo da embalagem. Apresentar
44
AUTORIZAÇÃO D E FUNCION AMENTO – AFE (para o fabricante e o
distribuidor), marc a LIMPA FÁCIL.
Sabão, glicerinado, embalage m com 5 Unidades de 200g cada, original do
fa brica nte, indic ação de uso, c omposição, data de fabricaçã o e de va lidade e
informações do fa brica nte, esta mpados na embala gem. Apresentar
49
AUTORIZAÇÃO D E FUNCION AMENTO – AFE (para o fabricante e
odistribuidor)., marca MARILUX.
Vassoura, materia l cerdas piaç ava, n° 12, material cabo madeira, material c epa
madeira, comprime nto cepa 20cm, comprimento cerdas 15, cara cteríst ica s
66
adicionais ca bo com 1,50 m, tipo doméstica, marca MUNDIAL
Vassourão de náilon, base plástica 40 cm com cabo de ma deira plast ificado 1,20
m, com informações do fabricante e composição e sta mpados no corpo dapeça .,
68
MU NDIAL.
Mop pó, materia l: fio acrílico, largura: 16 cm, comprime nto: 100 c m, c or: azul.,
72
marca MOPPITA.
Pano limpeza, materia l: 100% algodão, comprimento: 70 c m, la rgura: 50 cm,
76
características adicionais: chão, cor: branc, marca SANTOS REIS.
Copo desc artáve l, de poliestireno nã o tóxico, nã o reciclado, com capac idade
para 180 ml, na c or branco, e mbalagem com 25 pacotes de 100 unida des cada ,
original do fabricante, com informações do fabricante e composição estampados
85
na embalagem. Certific ado doINMETRO ou Re gistro de Aprovaç ão pe la ABNT,
marca TOTALPLAST.
VALOR TOTAL R$ ……………………………………………………………………………….

Oficial

RIO GRANDE DO NORTE

Unid.

17.386

2,07

35.989,02

Unid.

4.750

160,00

760.000,00

Litro 2.000 ml

13.136

24,13

316.971,68

Refil 800 ml.

2.230

23,96

53.430,80

Unid.

5.763

2,43

14.004,09

Pac ote

8.980

75,61

678.977,80

Unid.

1.436

1,72

2.469,92

Pac ote

22.368

4,45

99.537,60

Unid.

3.977

4,06

16.146,62

Unid.

3.938

11,17

43.987,46

Unid.

50

45,26

2.263,00

Unid.

250

2,32

580,00

Caixa

30.600

63,75

1.950.750,00

13

8.233.759,52

Extrato do Contrato Nº 07/2020
N° do Processo: 00110047.001626/2018-32
CONTRATANTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO/SEAD.
CONTRATADA: GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.888.247/0001-84
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento, gerenciamento, manutenção preventiva e manutenção corretiva para o Container Data Center (CDC) da Secretaria de Estado da Administração (SEAD).
Dotação Orçamentária:
Projeto de Atividade: 16102 04 126 5002 1345 134501.
Descrição: Infraestrutura de Datacenter de Alta Disponibilidade.
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Valor Global: R$ 118.080,00 (cento e dezoito mil e oitenta reais).
Fundamentação legal: Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual n.º 20.103, de 19 de outubro de 2007,
do Decreto Federal n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015 e Decreto Federal n.º 10.024/2019, aplicando-se, subsidiariamente a
Lei Federal n.º 8.666/1993.
Da vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
Assinaturas: Pela SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES;
pela GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, SIDNEY FABIANI DA SILVA.

Companhia de Processamento de Dados do RN - DATANORTE

Caixa

69.169

1,38

95.453,22

Unid.

61.204

1,13

69.160,52

Pac ote

1.436

73,80

105.976,80

Termo de Dispensa de Licitação Nº 9/2020
É dispensável a licitação da despesa abaixo especificada, com base no artigo 29, inciso X, da Lei nº 13.303/2016 e suas posteriores alterações, por haver inviabilidade de competição.
PROCESSO Nº 04010023.000433/2020-54
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as
necessidades da DATANORTE
EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN
CNPJ Nº: 08.324.196/0001-81
ENDEREÇO: R. Mermoz, 150 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-250
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 29, Inciso X, da Lei nº. 13.303/2016
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 04.122.0100.23410.0001; Elemento de Despesa: 339039; Fonte: 250.
VALOR GLOBAL: R$ 156.000,00 ( Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais)
Natal/RN, 09 de julho de 2020.
ROSÂNGELA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Diretora Presidente

