
58 DIÁRIO OFICIAL Porto Alegre, sexta-feira, 08 de junho de 2007

institucional na área de direito sanitário, bem como a pesquisa 
e a produção do conhecimento, o desenvolvimento tecnológico 
e a construção da consciência sanitária através da mobilização, 
participação e controle social, com o objetivo fundamental de 
preservar e promover a saúde dos indivíduos, do meio e dos 
locais de trabalho.
Art. 2º- São competências do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Direito Sanitário:
- assessorar as atividades correlatas ao direito sanitário; 
- propor a formação de grupos de estudos e pesquisa na área 
de direito sanitário, isoladamente ou em conjunto com outras 
instituições,  
- propor critérios para as iniciativas voltadas para qualificação 
de servidores; 
- propor o estabelecimento de parcerias institucionais para 
o desenvolvimento de projetos associados à capacitação e 
desenvolvimento de recursos humanos, bem como propor 
investimentos em capacitação;
- propor o planejamento, execução e participação de oficinas, 
seminários, fóruns, encontros, dentre outros eventos, em Direito 
Sanitário;
Art. 3º- Designar para o Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Direito Sanitário,  os seguintes servidores:
- �runo �eonardo Naundorf Santos �� Assessoria�runo �eonardo Naundorf Santos �� Assessoria 
Jurídica SES �� Mat. 14597322 (coordenador);
- �hristiano Augusto Sec�ler de �liveira �� Escola de�hristiano Augusto Sec�ler de �liveira �� Escola de 
Saúde Pública SES �� Mat. 14673339;
- Dora �aléria �occhi �arlem �� Assessoria JurídicaDora �aléria �occhi �arlem �� Assessoria Jurídica 
�E�S/SES�� Mat. 14510855;
- Nizani �ita Palha �onamigo Márquez �orres ��Nizani �ita Palha �onamigo Márquez �orres �� 
Assessoria Jurídica �E�S/SES �� Mat. 31034316.
Art. 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições contrárias.
 Porto Alegre, 05  junho de 2007.

 OSMAR TERRA
Secretário de Estado da Saúde

Código 287801

PORTARIA Nº 264/2007

� Secretário de Estado da Saúde do �io Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições: 
�onsiderando a �ei Federal nº 9.434, de 04 de fevereiro de 
1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes 
do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá ou-
tras providências;
�onsiderando o Decreto Federal nº 2.268, de 30 de junho de 
1997, que regulamenta a �ei supracitada;
�onsiderando a Portaria GM/MS nº 3.407, de 05 de agosto de 
1998, que aprova o �egulamento �écnico sobre as atividades 
de transplante e dispõe sobre a �oordenação Nacional de 
�ransplantes;
�onsiderando a necessidade de estabelecer critérios de caráter 
nacional para a inclusão de pacientes nos �adastros �écnicos 
de �eceptores de Fígado �� “lista única” para transplante de fí-
gado nos estados, e
�onsiderando as sugestões apresentadas pelo Grupo de �raba-
lho instituído pela Portaria GM/MS nº 2115, de 20 de novembro 
de 2001, publicada no D.�.U. de 29 de novembro de 2001;
�onsiderando a Portaria GM/MS 541, de 14 de março de 2002, 
que aprova os critérios para cadastramento de candidatos  re-
ceptores de Fígado, e conforme o citado no seu Art. 3º  - “Deter-
minar às Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal 
que criem, no âmbito de suas respectivas �N�D�, onde são re-
alizados transplantes de fígado, �âmara �écnica de �ransplante 
de Fígado”, 
�ES���E:
Art. 1º Definir a Câmara Técnica de Fígado do Estado do Rio 
Grande do Sul, que será constituída pelos seguintes membros:
I  �� HE��ISA PE��EN�UD F�E�NGES �� �oordenadora do 
�N�D�/�S ���oordenadora da �âmara
Substituta - DENISE MA�IA SA��I DE ��I�EI�A
II  �� �A���S KUPSKI �� Hospital da PU�/�S
III �� ��ÁUDI� AUGUS�� MA���NI �� Irmandade Santa �asa 
de Misericórdia de Porto Alegre/�S
I� - D���A KNIJNIK �� ��M/�S
� - �ÍSIA H�PPE �� Hospital São �icente de Paulo de Passo 
Fundo/�S
�I - �HEMIS �E�E��E� DA SI��EI�A �� Hospital de �línicas 
de Porto Alegre/�S
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 05 de junho de 2007.

OSMAR TERRA
Secretário de Estado da Saúde

Código 287802

PORTARIA Nº 268/2007

� Secretário de Saúde do Estado do �io Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais,
�onsiderando a necessidade de resgatar a memória da Saúde 
Pública do �io Grande do Sul e visando ao fortalecimento e à 
consolidação do Sistema Único de Saúde no Estado;
�onsiderando os amplos benefícios de um reduto cultural à toda 
sociedade;
�ES���E:
Art. 1º -  Instituir o  G�UP� DE ��A�A�H�  visando a elabora-
ção do projeto para a implantação do “MEM��IA� DE SAÚDE 
PÚ��I�A D� �I� G�ANDE D� SU�”.
Parágrafo Único �� As atividades do G�UP� DE ��A�A�H� re-
ferem-se à elaboração, avaliação e acompanhamento do projeto 
de construção do “MEM��IA� DE SAÚDE PÚ��I�A D� �I� 
G�ANDE D� SU�”, principalmente no estudo de viabilidades, 
mobilização de recursos e aporte necessários 
Art. 2º - Designar para o G�UP� DE ��A�A�H�, os seguintes 
componentes:
- João Francisco �iero  �� Mat.12500954;
- Denise Soares �astos �� Mat. 23013664;
- �ânia Marli Stasia� Wilhelms �� Mat. 12245810; 
- Neusa Maria de �liveira �arcelos �� Mat. 12138789;
- Eduardo �iea �anedo �� Mat 14199220;
- Gustavo Antônio de Paiva Soares �� Mat 14277131.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 05 junho de 2007.

OSMAR TERRA,
Secretário de Estado da Saúde

Código 287803

SÚMULAS

AvISO DE LICITAçãO

A Secretaria Estadual da Saúde, torna público  a abertura  de 
Pregão Eletrônico conforme descrição abaixo, em conformidade 
com a legislação vigente.

Processo n.º045456-2000/07-5 
�icitação : Pregão Eletrônico  n.º 083/07 
Disputa: 27/06/2007 às 10:00 hs

Processo n.º045457-2000/07-8 
�icitação : Pregão Eletrônico  n.º 084/07 
Disputa: 02/07/2007 às 10:00 hs
�bjeto: Aquisição de medicamentos de uso humano.
�ipo: Menor Preço.
�s Editais encontram-se disponíveis  no site: www.saude.rs.gov.
br/licitacoes 
Informações na Divisão de �ompras - Av. �orges de Medeiros, 
1501 - 5º andar, Sala 04   
Porto Alegre, 06 de Junho de 2007

Luciane Campos Derós
Chefe da Divisão de Compras

Código 287786

DISPENSA DE LICITAçãO

Processo nº 49219-2000/00-1
Empresa: UNISEG - ���PE�A�I�A DE �IGI�ÂN�IA E SEGU-
�ANÇA ��DA
�bjeto: �ontratação  de  vigilância para o Hospital Sanatório 
Partenon
�alor mensal: �$ 55.089,42
�alor ( 180 dias): �$  330.536,52
�ase �egal: Artigo 24, Inciso I� da  �ei 8.666/93
Ratificação: Em 06.06.2007, conforme Artigo 26  da Lei supra-
citada
Porto Alegre, 08 de junho de 2007.

DA -  Divisão de Compras.

Código 287787

RESULTADO PREGãO ELETRÔNICO 061/2007

Processo n.º: 038929-20.00/07-4
� pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela portaria     
N.º 179/2007, indica os vencedores para os seguintes lotes  de 
medicamentos:
A����AS�A�INA 10MG, A����AS�A�INA 20MG �� ���ES 
F�A�ASSAD�S; P�A�AS�A�INA 10MG, P�A�AS�A�INA 
20MG, �EZAFI��A�� 200MG �� DIMA�I MA�E�IA� �I�Ú�GI-
�� ��DA; P�A�AS�A�INA 40MG �� �A���IS FA�MA�ÊU�I�A 
��DA; �EZAFI��A�� 400MG �� ���E  DESE���.
�alor �otal: �$  382.608,00
Fundamentação legal: �eis 10.520/2002 e 8.666/93.

Porto Alegre, 08 de junho de 2007.

DA - Divisão de Compras

Código 287788
  

RESULTADO PREGãO ELETRÔNICO 064/2007

Processo n.º: 042159-20.00/07-7
� pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela portaria     
N.º 179/2007, indica os vencedores para os seguintes lotes  de 
medicamentos:

�I�UZ��E 50MG �� SAN�FI-A�EN�IS FA�MA�ÊU�I�A ��DA
�alor �otal: �$  1.149.120,00
Fundamentação legal: �eis 10.520/2002 e 8.666/93.

Porto Alegre, 08 de junho de 2007.

DA - Divisão de Compras

Código 287789

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGãO ELETRÔNICO 071/2007

Processo nº: 043586-20.00/07-4 �� �egistro de Preço
A pregoeira e sua equipe de apoio, designados pela portaria     
Nº 179/2007, informam que o Pregão Eletrônico 071/2007, para 
fornecimento dos medicamentos: �acrolimus 1mg , �acrolimus 
5mg, foi �E��GAD� em razão da  empresa detentora do me-
nor preço ter ofertado valor acima das nossas expectativas.
Fundamentação �egal: �ei 8.666/93 e 10.520/02.
Porto Alegre, 08 de junho de 2007.

Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
Divisão de Compras

Código 287790

RESULTADO DE PREGãO 
ELETRÔNICO 052/2007

�ornamos público  o resultado de  Pregão Eletrônico confor-
me descrição abaixo, designados pela Portaria nº 179/2007-
D�H, em conformidade com a legislação vigente. Processo n.º 
34848.2000/07-8
�icitação : Pregão Eletrônico  n.º 052/2007
Empresas vencedoras:P�A�I D�NADUZZI �IA.��DA.,
��IS�A�IA P��D.QUIM.FA�M.��DA.,DIMA�I MA�E�IA�
�I�U�GI�� ��DA.,�A�. �EU�� ��ASI�EI��
�alor: �$ 294.748,08(Duzentos e noventa e quatro mil,   setecentos 
e quarenta e oito reais,oito centavos) 
�bjeto:Aquisição de medicamentos de  uso humano
�ipo: Menor Preço.
Fundamentação legal: �eis 10.520/02 e 8.666/93.

Porto Alegre, 06 de junho de 2007.

Luciane de Campos Deros 
Chefe da Divisão de Compras

Código 287791

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGãO ELETRÔNICO 066/2007

Processo n.º: 038638-20.00/07-9
A pregoeira e sua equipe de apoio, designados pela portaria     
N.º 179/2007. 
INF��MA QUE F�I �E��GAD�  
�bjeto: �egistro de Preços de Medicamentos.
Fundamentação legal: �eis 10.520/2002 e 8.666/93.
Secretaria da saúde do Estado do �io Grande do Sul
Porto Alegre, 08 de junho de 2007.

DA - Divisão de Compras

Código 287792

NºA.�.P. D��/084/2007, Processo nº 0071-20.00/07-0, Pregão
Eletrônico nº 013/2007, celebrada em 17.05.2007, realizado
pela da Secretaria de Estado da Saúde do �io Grande do Sul e
P��DIE� FA�MA�ÊU�I�A ��DA, conforme a classificação
das propostas apresentadas e a homologação publicada no
Diário �ficial do Estado do �io Grande do Sul, de 16.03.2007,
página 23. ��JE��: aquisição de 494.64 mililitros do
medicamento �loranfenicol 0,5%-colírio, Eritromicina
125mg/5ml(estolato)-Suspensão �ral e Eritromicina
250mg/5ml(Estolato)-Suspensão �ral, descrito no item I �� Do
�bjeto, das �ondições Gerais. P�AZ� DE �A�IDADE D�S
P�EÇ�S �EGIS��AD�S: 12 (doze) meses, contados a partir
da data da publicação da Súmula no D�E. �A��� ���A�:
�$36.205,00(�rinta e Seis mil, duzentos e cinco reais).

FASE FPE�GS �PAF/SES
�ecurso 0001 0001  0006
U. �. 58.01 48.01 20.95
Atividade 4350 4367 6286
Elemento 3.3.90.30.301

8
3.3.90.30.3018 3.3.90.30.3018

NºA.�.P. D��/085/2007, Processo nº 0071-20.00/07-0, Pregão
Eletrônico nº 013/2007, celebrada em 15.05.2007, realizado
pela da Secretaria de Estado da Saúde do �io Grande do Sul e
DIMA�I �� MA�E�IA� �I�Ú�GI�� ��DA, conforme a
classificação das propostas apresentadas e a homologação
publicada no Diário �ficial do Estado do �io Grande do Sul, de
16.03.2007, página 23. ��JE��: aquisição de 1.824.00
mililitros e 130.800 drágeas do medicamento Deltametrina
20mg/100ml �� �oção, Deltametrina 20mg/100ml-Shampoo e
Eritromicina 500mg(Estolato), descrito no item I �� Do �bjeto,
das �ondições Gerais. P�AZ� DE �A�IDADE D�S P�EÇ�S
�EGIS��AD�S: 12 (doze) meses, contados a partir da data da
publicação da Súmula no D�E. �A��� ���A�:
�$59.641,32(�inqüenta e nove mil,seiscentos e quarenta e um
reais e trinta e dois centavos).

FASE FPE�GS SUSEPE
�ecurso 0001 0001  0001 e 0006
U. �. 58.01 48.01 12.02
Atividade 4350 4367 6128 e 6144
Elemento 3.3.90.30.3018 3.3.90.30.301

8
3.3.90.30.3018

NºA.�.P. D��/086/2007, Processo nº 0071-20.00/07-0, Pregão
Eletrônico nº 013/2007, celebrada em 05.06.2007, realizado
pela da Secretaria de Estado da Saúde do �io Grande do Sul e
AG��N ��MÉ��I� E �EP�ESEN�AÇÕES ��DA, conforme
a classificação das propostas apresentadas e a homologação
publicada no Diário �ficial do Estado do �io Grande do Sul, de
16.03.2007, página 23. ��JE��: aquisição de 87.000 cápsulas
do medicamento Eritromicina 250mg(estolato), descrito no item
I �� Do �bjeto, das �ondições Gerais. P�AZ� DE �A�IDADE
D�S P�EÇ�S �EGIS��AD�S: 12 (doze) meses, contados a
partir da data da publicação da Súmula no D�E. �A���
���A�: �$10.440,00(Dez mil,quatrocentos e quarenta reais).

�PAF/SES FPE�GS
�ecurso 0006 0001
U. �. 20.95 48.01
Atividade 6286 4367
Elemento 3.3.90.30.3018 3.3.90.30.3018


