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Vitória (ES), Terça-feira, 03 de Dezembro de 2013
EXECUTIVO

bilizador quando o usuário utilizar equipamentos que excedam a potên-
cia do estabilizador; operação: chave liga/desliga embutida ou que di-
ficulte o desligamento acidental; tomadas de saída: 4 tomadas de saí-
da; 4. Rendimento: > 90%; certificação: INMETRO NBR 14373:2006;
diversos: manual de instalação e operação em português; fusível ex-
terno; gabinete em material antichama; garantia:12 meses Marca/re-
ferência: RAGTEC SENSE - SE
Quant/Unid  30   Valor Unit em R$ 264,00  Valor Total em R$ 7.920,00
Valor Total: R$ 16.040,00 (Dezesseis mil e quarenta reais)
ORÇAMENTÁRIA - As despesas para aquisição dos produtos decor-
rentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Ativida-
de: Programa de Trabalho 1812208002.625 - Administração da Unida-
de, Plano Interno 2625FI0099, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 –
Material de Consumo.

Cariacica, 29 de novembro de 2013

Alexandre Segovia da Silveira
Diretor Administrativo e Financeiro do IEMA

André Stieg Lemes
Sócio Administrador - ZAD Comércio e Serviços Ltda - ME
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- SESA -

RESUMO DO CONTRATO
Nº 0350/2013

CONTRATANTE – Secretaria de
Estado da Saúde/SESA.

CONTRATADA – MEDICINA HI-
PERBÁRICA VITÓRIA LTDA – EPP.

OBJETO – Execução de procedi-
mento terapêutico de Oxigenote-
rapia Hiperbárica que consiste em
sessões diárias na qual um paci-
ente é submetido à inalação de
oxigênio puro em uma pressão
maior que a pressão atmosférica
dentro de uma câmara Hiperbári-
ca, em conformidade ao Plano de
Trabalho – Anexo I. Este instru-
mento prevê a execução de 567
(quinhentos e sessenta e sete)
sessões por mês, equivalente a
6.804 (seis mil oitocentos e qua-
tro) sessões por ano.
1.2 – Pagar-se-á pela sessão diá-
ria o valor discriminado no item 6
da Cláusula Quinta do presente
instrumento. O valor estimado
para o pagamento mensal é de R$
108.580,50 (cento e oito mil qui-
nhentos e oitenta reais e cinquen-
ta centavos) que totaliza em R$
1.302.966,00 (um milhão trezen-
tos e dois mil novecentos e ses-
senta e seis reais).
FORMA DE AQUISIÇÃO – Creden-
ciamento nº 001/2013.
VALOR – R$ 191,50 (cento e no-
venta e um reais e cinquenta cen-
tavos), por cada sessão de Oxige-
noterapia Hiperbárica.
VIGÊNCIA – terá início no dia sub-
seqüente ao da publicação no Di-
ário Oficial e duração de 12 (doze)
meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Ati-
vidade - 103020290271800000,
Elemento de Despesa 33903900,
Fonte 104, do orçamento do Fun-
do Estadual de Saúde da SESA
para o exercício de 2013.
DATA DA ASSINATURA - 29/11/
2013

PROCESSO Nº 59349298/2012

JOSÉ TADEU MARINO
Secretário de Estado de Saúde

RESUMO DO CONTRATO
Nº 0351/2013

CONTRATANTE – Secretaria de
Estado da Saúde/SESA.

CONTRATADA – CENTRO DE ME-
DICINA HIPERBÁRICA DE VITÓ-
RIA  S/S LTDA – EPP.
OBJETO – Execução de procedi-
mento terapêutico de Oxigenote-
rapia Hiperbárica que consiste em
sessões diárias na qual um paci-
ente é submetido à inalação de
oxigênio puro em uma pressão
maior que a pressão atmosférica
dentro de uma câmara Hiperbári-
ca, em conformidade ao Plano de
Trabalho – Anexo I. Este instru-
mento prevê a execução de 567
(quinhentos e sessenta e sete)
sessões por mês, equivalente a
6.804 (seis mil oitocentos e qua-
tro) sessões por ano.
1.2 – Pagar-se-á pela sessão diá-
ria o valor discriminado no item 6
da Cláusula Quinta do presente
instrumento. O valor estimado
para o pagamento mensal é de R$
108.580,50 (cento e oito mil qui-
nhentos e oitenta reais e cinquen-
ta centavos) que totaliza em R$
1.302.966,00 (um milhão trezen-
tos e dois mil novecentos e ses-
senta e seis reais).
FORMA DE AQUISIÇÃO – Creden-
ciamento nº 001/2013.
VALOR – R$ 191,50 (cento e no-
venta e um reais e cinquenta cen-
tavos), por cada sessão de Oxige-
noterapia Hiperbárica.
VIGÊNCIA – terá início no dia sub-
seqüente ao da publicação no Di-
ário Oficial e duração de 12 (doze)
meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Ati-
vidade - 103020290271800000,
Elemento de Despesa 33903900,
Fonte 104, do orçamento do Fun-
do Estadual de Saúde da SESA
para o exercício de 2013.
DATA DA ASSINATURA - 29/11/
2013

PROCESSO Nº 59349298/2012

JOSÉ TADEU MARINO
Secretário de Estado de Saúde

RESUMO DO CONTRATO
Nº 0352/2013

CONTRATANTE – Secretaria de
Estado da Saúde/SESA.

CONTRATADA – MHM MEDICINA
HIPERBÁRICA METROPOLITANO
LTDA – EPP.
OBJETO – Execução de procedi-
mento terapêutico de Oxigenote-
rapia Hiperbárica que consiste em
sessões diárias na qual um paci-
ente é submetido à inalação de
oxigênio puro em uma pressão
maior que a pressão atmosférica
dentro de uma câmara Hiperbári-
ca, em conformidade ao Plano de
Trabalho – Anexo I. Este instru-
mento prevê a execução de 567
(quinhentos e sessenta e sete)
sessões por mês, equivalente a
6.804 (seis mil oitocentos e qua-
tro) sessões por ano.
1.2 – Pagar-se-á pela sessão diá-
ria o valor discriminado no item 6
da Cláusula Quinta do presente
instrumento. O valor estimado
para o pagamento mensal é de R$
108.580,50 (cento e oito mil qui-
nhentos e oitenta reais e cinquen-
ta centavos) que totaliza em R$
1.302.966,00 (um milhão trezen-
tos e dois mil novecentos e ses-
senta e seis reais).
FORMA DE AQUISIÇÃO – Creden-
ciamento nº 001/2013.
VALOR – R$ 191,50 (cento e no-
venta e um reais e cinquenta cen-
tavos), por cada sessão de Oxige-
noterapia Hiperbárica.
VIGÊNCIA – terá início no dia sub-
seqüente ao da publicação no Di-
ário Oficial e duração de 12 (doze)
meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Ati-
vidade - 103020290271800000,
Elemento de Despesa 33903900,
Fonte 104, do orçamento do Fun-
do Estadual de Saúde da SESA
para o exercício de 2013.
DATA DA ASSINATURA -  29/11/
2013

PROCESSO Nº 59349298/2012

JOSÉ TADEU MARINO
Secretário de Estado de Saúde
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RESUMO DO CONTRATO
Nº 0316/2013

CONTRATANTE – Secretaria de
Estado da Saúde/SESA

CONTRATADA – CENTRO MÉDI-
CO HOSPITALAR DE VILA VELHA
S/A.
OBJETO – Execução de 24 (vinte
e quatro) exames mensais, equi-
valente a 297 (duzentos e noven-
ta e sete) exames anuais, dos pro-
cedimentos constantes na Tabela
Unificada de Procedimentos, Medi-
camentos, Órteses/Próteses e Ma-
teriais Especiais do SUS, confor-
me consta na Portaria GM/MS
1783, de 07 de agosto de 2009,
disponibilizados no Anexo I do Edi-
tal de Credenciamento.

1.2 – Pagar-se-á pelo quantitativo
mensal discriminado no item 1.1.,
o total estimado de R$ 7.969,95

(sete mil novecentos e sessenta e
nove reais e noventa e cinco cen-
tavos), calculado com base nos
valores constante na Tabela Unifi-
cada de Procedimentos Medica-
mentos, Órteses/Próteses e Mate-
riais Especiais do SUS, conforme
consta na Portaria GM/MS 1783, de
07 de agosto de 2009.

FORMA DE AQUISIÇÃO – Cre-
denciamento 001/2012.

VALOR – Estimado mensal R$
7.969,95 (sete mil novecentos e
sessenta e nove reais e noventa e
cinco centavos).

VIGÊNCIA – terá início no dia sub-
seqüente ao da publicação no Di-
ário Oficial e duração de 12 (doze)
meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
Atividade - 10302029027180000,
Elemento de Despesa 339039, Fon-
te de Recurso 0135 do orçamento
do Fundo Estadual de Saúde ara o
exercício de 2013.
DATA DA ASSINATURA – 29/11/
2013
PROCESSO Nº 53420683/2011

JOSÉ TADEU MARINO
Secretário de Estado da Saúde
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RESUMO DO 4º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO

DE GESTÃO Nº 331/2011

CONTRATANTE – Secretaria de
Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA – ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CATA-
RINA.
OBJETO – Alterar indicadores das
metas quantitativas e sua valori-
zação constante no item II – SIS-
TEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGA-
MENTO DO ANEXO TÉCNICO II –
SISTEMA DE PAGAMENTO, bem
como redistribuição do percentual
previsto para a linha de serviço do
Hospital Dia, extinto no 3º Termo
Aditivo.
DATA DA ASSINATURA – 02/12/
2013

PROCESSO N.º60421258

JOSÉ TADEU MARINO
Secretário de Estado da Saúde
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RESUMO DO CONVÊNIO
N.º 039/2013

ENTIDADES CONVENENTES –
Convênio que entre si celebram o
Estado do Espírito Santo, por in-
termédio da Secretaria de Estado
da Saúde e o Município de Vargem
Alta.

OBJETO – Aquisição de 01 (um)
Aparelho de Anestesia Hospitalar.

VALOR – Total R$ 60.000,00 (ses-
senta mil reais), sendo que R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título
de contrapartida.
VIGÊNCIA – Vigerá a partir do


