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ATOS DO PREFEITO 

 

 
PORTARIA Nº 657 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. 

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando das atribuições 
que lhe confere a legislação em vigor, 
                                                                                                                  
RESOLVE: 

EXONERAR DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA do   cargo em comissão de 
Assessor de Imprensa do Gabinete do Prefeito – SÍMBOLO SM - na 
Secretaria Municipal de Governo – SEMUG – e NOMEAR PAULO IÚRI 
DA COSTA TOTTI, para ocupar o mesmo cargo, a contar desta 
publicação. 

ROGÉRIO MARTINS LISBOA 
Prefeito 

 
PORTARIA Nº 658 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 . 

 
O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando das atribuições 
que lhe confere a legislação em vigor, 

 
RESOLVE: 

 
EXONERAR a pedido ROJANE CALIFE JUBRAM DIB, do   cargo em 
comissão de SECRETÁRIA EXECUTIVA DA ESCOLA DE GOVERNO – 
SÍMBOLO SM - na Secretaria Municipal de Governo – SEMUG – a contar 
de 11/11/2019 . 
 

ROGÉRIO MARTINS LISBOA  
Prefeito 

 
CORREÇÃO 

 
Portaria 649/19, publicado no dia 14/11/2019. 
  
Onde se lê: 
Adriana Wilian Carmo dos Santos 
  
Leia-se: 
Adriana William Carmo dos Santos 
 

ROGÉRIO MARTINS LISBOA 
Prefeito 

 
 

PGM 
 

 
HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/040148 

 PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO – 0045/CPL/19 - SRP 

Em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral do Município 
(PGM), parecer da Comissão Permanente de Licitação (CPLMOS) e da 
Secretaria Municipal de Controle Geral (SEMCONGER) e tendo em vista 
a delegação de competência constante do Decreto nº. 9.748, de 01 de 
fevereiro de 2013, HOMOLOGO a licitação, NA MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), com fulcro na 
Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.250/2018, Decreto 
Municipal nº 11.196/2018 e art. 9º do Decreto Municipal nº 10.662/2016, 
que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, NACIONAL OU IMPORTADO, QUAIS 
SEJAM LIVROS, CD-ROM E AUDIOVISUAIS, PARA COMPOR O 

ACERVO DA BIBLIOTECA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE NOVA IGUAÇU, com valor total de R$ 12.249,00 (doze mil, duzentos 
e quarenta e nove reais), em favor de EUNICE MARIA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA – EPP, ressalvando que o item 4 da mesma foi FRACASSADO. 

Em, 14 de novembro de 2019. 

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA 
Procurador-Geral do Município   

Matrícula nº 60/703.800-3 
 

 
SEMAD 

 

 
PORTARIA SEMAD Nº 958 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.  

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 20, parágrafo único, da Lei n.º 
2.378/92, e cf. parecer da Junta Médica contido no processo administrativo 
nº 2016/034631. 
 
RESOLVE:  
 
CONCEDER a servidora SIDNÉA DUTRA DOS SANTOS FILHA, 
matrícula nº 10/693.569-6, investida no cargo de Professor ll, lotada na 
SEMED, readaptação de função extraclasse em caráter definitivo, a partir 
de 29/10/2019.  
 

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 
Secretário Municipal de Administração 

Mat.: 60/701822-9 
 

PORTARIA SEMAD N° 959 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 20, parágrafo único, da Lei n.º 
2.378/92, cf. parecer da Junta Médica: 
 
RESOLVE:  
 
CONCEDER as servidoras abaixo relacionadas, readaptação de função 
extraclasse:  
 

PROCESSO NOME MATRÍC
ULA 

CARGO PERÍODO SEC. 

2017/007103 MARISETE 
DA SILVA 

10/695.1
76-8 

Professor ll 01 ano a 
partir de 

20/06/2018 

SEMED 

2018/045098 ROSANE 
BARRETO 

RAMOS DOS 
SANTOS 

10/713.3
47-3 

Professor ll 01 ano a 
partir de 

29/10/2019 

SEMED 

2019/003141 CRISTINA 
ARAUJO 
VIEIRA 

10/706.9
79-2 

Professor ll 01 ano a 
partir de 

29/10/2019 

SEMED 

2019/157753 GISELLE 
GOMES DA 

COSTA 

10/711.5
64-5 

Professor ll 06 meses a 
partir de 

29/10/2019 

SEMED 

2019/024200 FABIANA 
VITORINO 
DE SOUZA 

10/714.1
53-4 

Professor l 01 ano a 
partir de 

18/11/2019 

SEMED 

2019/024198 FABIANA 
VITORINO 
DE SOUZA 

10/696.6
29-5 

Professor ll 01 ano a 
partir de 

18/11/2019 

SEMED 

 
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 

Secretário Municipal de Administração 
Mat.: 60/701822-9 

PORTARIA SEMAD Nº 964 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 7.389/2006 e a 
competência prevista nos arts. 144 e 145 da Lei 2.378 de 22 de dezembro 
de 1992;  

Considerando os termos do processo nº 2018/001353; e  
Considerando o compromisso desta administração com os princípios 
constitucionais da moralidade e da legalidade; 

RESOLVE:   

ACOLHER o Relatório Conclusivo apresentado pela Comissão 
Permanente de Inquérito Administrativo às fls. 23 a 26 do processo 
administrativo nº 2018/001353 e, em conseqüência,  

DEMITIR a servidora TELMA MARIA RODRIGUES SILVA, matrícula nº 
10/696.599-0, do cargo de Professor II, lotada na SEMED, de acordo com 
o disposto no artigo 110, inciso II, por ter transgredido o previsto no artigo 
94, X, ambos os artigos da Lei nº 2.378/92 – Estatuto dos Funcionários da 
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. 

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 
Secretário Municipal de Administração 

Mat.: 60/701822-9 
 
PORTARIA SEMAD Nº 966 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, conforme Lei n° 2.378/92,  
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1° - ACOLHER o Relatório Conclusivo apresentado pela Comissão 
Permanente de Inquérito Administrativo às fls. 25 a 28 do processo 
administrativo nº 2018/019730 e, em conseqüência,  
 
Art. 2º - ARQUIVAR o processo nº 2018/019730, em face da servidora 
MICHELE FRANÇA SANTOS, lotada na SEMED, matrícula nº 10/708.739-
8, com base nas razões expostas na decisão de fls.29. 
 
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.       
 

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 
Secretário Municipal de Administração 

Mat.: 60/701822-9 
 

 
SEMAS 

 

 
PORTARIA Nº 63 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019  
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR, CARLOS DANIEL DA LUZ BARBOSA, ASSISTENTE 
SOCIAL, MATRÍCULA: 10/713.834-0 para responder pela Assessoria de 
Comunicação na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, 
sem acúmulo de cargos, a contar desta publicação. 
      

ELAINE MEDEIROS 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Matrícula: 60/700.318-9 
 

 
SEMED 

 

 
PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais: 
 
RESOLVE: 
 
Informar a publicação da Intenção de Registro de Preços – IRP nº 
08/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA 
EQUIPAR AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DAS 
UNIDADES ESCOLARES na modalidade Pregão Eletrônico, com 
quantitativos e especificações descritos no Projeto Básico e respectivos 
anexos autuados no processo administrativo nº 2019/136141, pelo período 
de 12 (doze) meses, a fim de atender às necessidades do órgão 
contratante.                         

 
MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA 
Secretária Municipal de Educação 

Mat.: 11/694.638-8 
 
 
 
 

 
SEMTMU 

 

 
- PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 232 / SEMTMU / 2019 - 

“Interdita Ruas com Tráfego de Coletivo” 
 
O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições 
legais, e; 

 
CONSIDERANDO a solicitação, cujo teor diz respeito à interdição de 
trânsito no dia 30 de Novembro de 2019, no horário das 08:00 h às 20:00 
h, para realização do evento “Festejos Natalinos”, no bairro da Centro, 
nesta Cidade; 

 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 001 de 07/03/2014, da Secretaria de 
Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana – SEMTMU, que normatiza os 
Procedimentos para o exercício das atividades de Apoio ao Tráfego em 
Logradouros Públicos do Município de Nova Iguaçu; 

 
CONSIDERANDO que a referida interdição influenciará no tráfego de 
veículos do sistema de transportes coletivos; 
 
R  E   S   O   L   V   E : 

ART. 1° - Interditar, de forma intermitente, o tráfego de veículos, nos dias 
e horários supramencionados, na Rua Quintino Bocaiuva, entre a Rua 
Almerinda Lucas de Azeredo e a Av. Gov. Amaral Peixoto, devendo o 
trânsito voltar às condições normais à medida que transcorra a obra;  
 
ART. 2° - Fica a Rua Almerinda Lucas de Azeredo com o sentido de 
circulação invertido entre as Ruas Quintino Bocaiuva e a Rua Otávio 
Tarquino; 
 
ART. 3° - Que, conforme o parágrafo 1o do artigo 95 da Lei 9.503/97, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, fica o solicitante responsável pela 
sinalização do trânsito, visando à segurança e a orientação dos motoristas;  
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ART. 4° - Fica a cargo do organizador do evento, solicitar o apoio do 20º 
BPMERJ, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Supervisão de Ordem 
Urbana;           
 
ART. 5° - Esta Portaria entrará em vigor e produzirá efeitos a partir do dia 
e hora iniciais supracitados. 

  
Afixe-se e cumpra-se. 

 
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 18 de Novembro de 2019. 

 
LEONARDO BASTOS CALLIJÃO 
Secretário Municipal de Transporte, 

Trânsito e Mobilidade Urbana 
Mat. 34/716.373-6 

 
 
 
 

 

 
CODENI 

 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/CODENI/2019 
 
ATA Nº:  29/CODENI/2019 
PROCESSO:  260/CODENI/2018 
LICITAÇÃO:  Nº05/CODENI/2019 
PARTES: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA 

IGUAÇU – CODENI E MEDDIAR COMERCIAL E 
SERVIÇOS LTDA - ME 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA 
PRAZO:   12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL  
VALOR:      R$34.107,50 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E SETE 

REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
FUNDAMENTO:  LEIS FEDERAIS Nº 10.520/02, N.º 8.666, DE 21 DE 

JUNHO DE 1993 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 
14 DEZEMBRO DE 2006, OS DECRETOS 
MUNICIPAIS Nº 6.594/2002, Nº 7.170/05 E Nº 
10.662/16 E DECRETO MUNICIPAL 11.196/2018, E 
AINDA O EDITAL Nº 05/CODENI/2019.  

ASSINATURA:  12 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DOS 
MATERIAIS 

UNID
. 

MARCA 
QUA
NT. 

PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

BARRA 
CHATA DE 
AÇO, DE  
1/8"X1" X 
6M DE 
COMPRIME
NTO 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

80 27,60 2.208,00 

03 

BARRA 
CHATA DE 
AÇO, DE 
1/4"X11/2" X 
6M DE 
COMPRIME
NTO 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

100 79,30 7.930,00 

05 

BARRA 
CHATA DE 
AÇO, DE 
1/8"X3/4" X 
6M DE 
COMPRIME
NTO 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

100 17,30 1.730,00 

07 

BARRA 
CHATA DE 
AÇO, DE 
3/16"X1" X 
6M DE 
COMPRIME
NTO 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

80 39,50 3.160,00 

12 

CANTONEI
RA DE AÇO, 
COM ABAS 
IGUAIS, DE: 
(1/2"X1/8") X 
6M DE 
COMPRIME
NTO 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

90 25,15 2.263,50 

14 

CANTONEI
RA DE AÇO, 
COM ABAS 
IGUAIS, DE: 
(2"X3/16") X 
6M DE 
COMPRIME
NTO 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

20 153,60 3.072,00 

15 

CANTONEI
RA DE AÇO, 
COM ABAS 
IGUAIS, DE: 
(2"X3/8") X 
6M DE 
COMPRIME

NTO 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

25 307,20 7.680,00 

21 

ELETRODO 
- 3,25 MM – 
CADA LATA 
COM 18KG 

UNI
D. 

ARCELORMITAL 

20 303,20 6.064,00 

VALOR TOTAL R$ 34.107,50 

 
NOVA IGUAÇU, 14 DE MAIO DE 2019. 

 
PAULO CESAR DE SOUZA 

PRESIDENTE  
CODENI  

 
 
 
 
 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/CODENI/2019 
 
ATA Nº:  30/CODENI/2019 
PROCESSO:  260/CODENI/2018 
LICITAÇÃO:  Nº05/CODENI/2019 
PARTES: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA 

IGUAÇU – CODENI E A.M. MOZER COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI    

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA 
PRAZO:   12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL  
VALOR:        R$81.566,50  (OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E 

SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS).  

FUNDAMENTO:  LEIS FEDERAIS Nº 10.520/02, N.º 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1993 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 
14 DEZEMBRO DE 2006, OS DECRETOS 
MUNICIPAIS Nº 6.594/2002, Nº 7.170/05 E Nº 
10.662/16 E DECRETO MUNICIPAL 11.196/2018, E 
AINDA O EDITAL Nº 05/CODENI/2019.  

ASSINATURA:  12 DE NOVEMBRO DE 2019. 
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ITEM 
DESCRIÇÃO 

DOS MATERIAIS 
UNID. MARCA QUANT. 

PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

02 

BARRA CHATA 
DE AÇO, DE 
1/4"X1" X 6M DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 100 52,40 5.240,00 

04 

BARRA CHATA 
DE AÇO, DE 
1/4"X11/4" X 6M 
DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 100 66,80 6.680,00 

06 

BARRA CHATA 
DE AÇO, DE 
1/8"X5/8" X 6M 
DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 120 15,00 1.800,00 

08 

BARRA CHATA 
DE AÇO, DE 
3/8"X1 1/4" X 6M 
DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 50 103,00 5.150,00 

09 

CANTONEIRA 
DE AÇO, COM 
ABAS IGUAIS, 
DE: (1 
1/2"X3/16") X 6M 
DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 50 103,60 5.180,00 

10 

CANTONEIRA 
DE AÇO, COM 
ABAS IGUAIS, 
DE: (1"X1/8") X 
6M DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 80 40,80 3.264,00 

13 

CANTONEIRA 
DE AÇO, COM 
ABAS IGUAIS, 
DE: (2 1/2"X1/4") 
X 6M DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 30 139,90 4.197,00 

16 

CANTONEIRA 
DE AÇO, COM 
ABAS IGUAIS, 
DE: (3/4"X1/8")  X 
6M DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 80 27,40 2.192,00 

17 

CANTONEIRA 
DE AÇO, COM 
ABAS IGUAIS, 
DE: (5/8"X1/8") X 

6M DE 
COMPRIMENTO 

UNID. GERDAU 100 29,00 2.900,00 

18 

CHAPA DE AÇO 
CARBONO, 
QUALIDADE 
COMUM, PARA 

USO GERAL, 
TAMANHO 
PADRÃO, 
BORDA 
UNIVERSAL, 
ESPESSURA DE 
4,75MM, TIPO 
FINA, 
LAMINADA A 
QUENTE 

UNID. GERDAU 40 183,00 7.320,00 

19 

CHAPA DE AÇO 
CARBONO, 
QUALIDADE 
COMUM, PARA 
USO GERAL, 
TAMANHO 
PADRÃO, 
BORDA 
UNIVERSAL, 
ESPESSURA DE 
8,00MM, TIPO 
GROSSA 

UNID. GERDAU 20 449,90 8.998,00 

(DIMENSÃO 
1,0M X 2,44M) = 
152 KG CADA 
CHAPA 

22 

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
COM COSTURA, 
DIN-2440, 
DIÂMETRO 
NOMINAL DE 1 
1/2"  X 6M 

UNID. GERDAU 25 214,60 5.365,00 

23 

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
COM COSTURA, 
DIN-2440, 
DIÂMETRO 
NOMINAL DE 1 
1/4"  X 6M 

UNID. GERDAU 25 161,50 4.037,50 

24 

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
COM COSTURA, 
DIN-2440, 
DIÂMETRO 
NOMINAL DE 1"  
X 6M 

UNID. GERDAU 40 98,90 3.956,00 

25 

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
COM COSTURA, 
DIN-2440, 
DIÂMETRO 
NOMINAL DE 
1/2" X 6M 

UNID. GERDAU 50 68,50 3.425,00 

26 

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
COM COSTURA, 
DIN-2440, 
DIÂMETRO 
NOMINAL DE 2 
1/2" X 6M 

UNID. GERDAU 20 205,30 4.106,00 

27 

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
COM COSTURA, 
DIN-2440, 
DIÂMETRO 
NOMINAL DE 2" 
X 6M 

UNID. GERDAU 20 170,80 3.416,00 

28 

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
COM COSTURA, 
DIN-2440, 

DIÂMETRO 
NOMINAL DE 
3/4" X 6M 

UNID. GERDAU 50 86,80 4.340,00 

VALOR TOTAL R$ 81.566,50 

 
NOVA IGUAÇU, 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
PAULO CESAR DE SOUZA 

PRESIDENTE  
CODENI  

 
 
 
 
 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/CODENI/2019 
 
ATA Nº:  31/CODENI/2019 
PROCESSO:  260/CODENI/2018 
LICITAÇÃO:  Nº05/CODENI/2019 
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PARTES: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA 
IGUAÇU – CODENI E METINOX 2004 COMERCIAL 
EIRELI  

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA 
PRAZO:   12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL  
VALOR:         R$ 20.095,00 (VINTE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS). 
FUNDAMENTO:  LEIS FEDERAIS Nº 10.520/02 N.º 8.666, DE 21 DE 

JUNHO DE 1993 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 
14 DEZEMBRO DE 2006, OS DECRETOS 
MUNICIPAIS Nº 6.594/2002, Nº 7.170/05 E Nº 
10.662/16 E DECRETO MUNICIPAL 11.196/2018, E 
AINDA O EDITAL Nº 05/CODENI/2019.  

ASSINATURA:  12 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DOS MATERIAIS 
UNID. MARCA QUANT. 

PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

11 

CANTONEIRA 
DE AÇO, COM 
ABAS IGUAIS, 
DE: (1"X3/16") X 
6M DE 
COMPRIMENTO 

UMID. GERDAU 100 71,95 7.195,00 

20 
ELETRODO  - 
2,50 MM – CADA 
LATA COM 18KG 

UMID. GERDAU 40 322,50 12.900,00 

VALOR TOTAL R$ 20.095,00 

 
NOVA IGUAÇU, 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
PAULO CESAR DE SOUZA 

PRESIDENTE  
CODENI  

 
 
 

 
SEMUS/HGNI 

 

 
PORTARIA SEMUS Nº 004 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU, 
usando das atribuições  
 

Considerando a existência de 13 (treze) leitos no Centro de Tratamento 
Intensivo (CTI 1) do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), sendo 11 leitos 
e 02 de isolamento, com base nas informações existentes no Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

Considerando a existência de 13 (leitos) no CTI 1 do HGNI; 

Considerando a dificuldade de transferência externa para os pacientes 
que necessitam de terapia intensiva, conforme dados estatísticos do 
HGNI; 

Considerando o perfil de complexidade do Hospital Geral de Nova 
Iguaçu; 

Considerando o quantitativo de pacientes internados no HGNI que 
necessitam de: cirurgia ortopédica, neurocirúrgica, fratura de coluna, 
raquimedular, vascular, cirurgia geral ou paciente com risco cirúrgico 
elevado; 

 Considerando que estes pacientes muita das vezes tem suas cirurgias 
suspensas, tendo em vista, a espera de leitos do fluxo normal de terapia 
intensiva; 

Considerando a existência da sala vermelha no HGNI, que fornece 
infraestrutura para pacientes em estado clínico grave, objetivando a 
estabilização do paciente até conseguir uma vaga através da Regulação 
Estadual ou leito dentro da capacidade instalado do HGNI; 

Considerando que a Gestão do HGNI deve priorizar o controle rigoroso 
dos indicadores assistenciais, em especial: tempo médio de permanência, 
taxa de ocupação, taxa de giro de leito e taxa de mortalidade; 

Considerando que todos os mecanismos de internação devem seguir os 
critérios regulatórios focados na transparência; 

Considerando que a gestão do leito crítico integra os critérios de 
regulação, sendo também de competência dos Gestores Institucionais 
(Gerentes Assistenciais) no qual poderão elaborar um relatório justificando 
a movimentação da capacidade instalada do HGNI; 

O Diretor Geral do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeado pela Portaria 
nº 042/PCNI, publicada no Diário Oficial, no dia 06 de Janeiro de 2017, no 
uso de suas atribuições, DETERMINA:  

Art. 1º - Que o 10º e 11º leitos do Centro de Terapia Intesiva (CTI 1) do 
HGNI, serão destinados, preferencialmente, para pacientes das clinicas 
que necessitarem de leito pós operatório.  

Art. 2º - Caberá a Coordenação do CTI juntamente com os Gerentes 
Assistenciais o monitoramento dos indicadores assistenciais dos referidos 
leitos, especialmente: tempo médio de permanência e taxa de giro de leito. 

Art. 3º - Relatórios deverão ser elaborados sendo expedidos até o 5º dia  
útil do mês subseqüente, pelo Núcleo Interno de Regulação. 

 Art. 4º - Qualquer internação fora do perfil supramencionado nos referidos 
leitos, deverá ser objeto de relatório com a devida justificativa  

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Joé Gonçalves Sestello 

Diretor Geral do HGNI - Matricula nº 11/704716-0 
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SEMUS  

 

 
 
PORTARIA GABINETE Nº. 365/2019 – SEMUS 
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial de 30 de junho de 
2018, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: 
Art. 1º - INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, sejam elucidados os fatos 
apontados no Processo de Sindicância nº 2019/168794, designado como competente para tanto a Comissão de Sindicância do HGNI, nomeada através 
da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município. 
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua publicação.  

Nova Iguaçu, 19 de novembro de 2019. 

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE 
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula 60/705996-7 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO Nº 001/CPL/SEMUS/2019 

PROCESSO: 2019/137.191 

REQUISITANTE SEMIF 

ENVELOPES: ATÉ O DIA 23/12/2019 ÀS 11:00 HORAS 
REALIZAÇÃO:  23/12/2019 

HORA: 11:00 HORAS 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL 

GERAL DE NOVA IGUAÇU, SITUADA NA AVENIDA HENRIQUE DUQUE ESTRADA MAYER, 953 – POSSE – NOVA 
IGUAÇU/RJ. 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

VALOR DO EDITAL: 02 RESMAS DE PAPEL A4 

LOCAL: SALA DA CPL, Rua Antonio Wilman, n°. 230, Moquetá, Nova Iguaçu, RJ – Tel: 21-3773-3037. No horário de 13:30 às 16:30 
horas.  

Nova Iguaçu, 19 de novembro de 2019. 

 

Marcelle Gomes Ferreira dos Santos 
Presidente Suplente - CPL 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-A/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:           MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e  HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR LTDA 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:             R$ 714.319,00 (setecentos e quatorze mil trezentos e dezenove reais) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

34 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 5,0  • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem individual, 
tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com material atóxico, 
translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• Balão de baixa pressão e alto 
volume; 

SOLIDOR 1440 R$        33,90 R$        48.816,00 
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37 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 6,5 • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem individual, 
tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com material atóxico, 
translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• Balão de baixa pressão e alto 
volume; 

SOLIDOR 1800 R$        46,00 R$        82.800,00 

38 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 7,0 • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem individual, 
tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com material atóxico, 
translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• Balão de baixa pressão e alto 
volume; 

SOLIDOR 1800 R$        40,00 R$        72.000,00 

41 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 8,5 • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem individual, 
tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com material atóxico, 
translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• Balão de baixa pressão e alto 
volume; 

SOLIDOR 1800 R$        43,95 R$        79.110,00 

44 

Cânula endotraqueal transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 5,0Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão fabricado 
em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para facilitar a 
entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto volume. • Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco;• 
Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão de alto volume 
baixa pressão. 

SOLIDOR 2700 R$        36,95 R$        99.765,00 

142 Dreno de plástico de sucção continua para aspiração 3,2mm VITALSUC 1880 R$        33,90 R$        63.732,00 

143 Dreno de plástico de sucção continua para aspiração 4,8mm VITALSUC 1880 R$        28,90 R$        54.332,00 

144 Dreno de plástico de sucção continua para aspiração 6,4mm VITALSUC 1880 R$        29,90 R$        56.212,00 

272 

Lamina de bisturi N° 20Utilizadas em conjunto com cabo para bisturi em 
procedimentos cirúrgicos que necessitam de corte. Lâmina afiada e cortante, 
confeccionada em aço carbono para uso único. Características do produto:- 
Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos 
cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis 
preservando a integridade asséptica do produto. 

ADVANTIVE 67000 R$          0,46 R$        30.820,00 

316 

Sonda de Foley 2 vias NR 04 com balão de 30ml• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.• Fabricado com material 
atóxico, translúcido e radiopaco;• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina 
de sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

ADVANTIVE 1720 R$          5,90 R$        10.148,00 

324 
Sonda de Foley 2 vias balão n 20• Utilizada para realização de sondagem vesical, 
promovendo o esvaziamento da bexiga. • Dispositivo que se acopla a bolsa coletora 
de urina de sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

ADVANTIVE 22800 R$          3,68 R$        83.904,00 

352 

Torneira de três vias • Dispositivos utilizados para infusão de substâncias 
endovenosas, permitindo o fluxo simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das 
vias;Cateter radiopaco 22 ga. x 1 3/4 "" cerca de 25 agulha introdutora de Ga. "• 
Conexão 6 % luer e 6% luer rotativo (modelo luer lock)que permite o acoplamento 
seguro;• Esterilizado por óxido de etileno;• Não pirogênico, embalado em embalagem 
individualizada em papel de classe médica com filme plástico padrão, selado 
termicamente (blister);• Estéril (se a embalagem não estiver danificada); 

WELLMED 38000 R$          0,86 R$        32.680,00 

VALOR TOTAL R$ 714.319,00 (setecentos e quatorze mil trezentos e dezenove reais) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-B/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:           MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e  SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:             R$ 755.856,40 (setecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 
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36 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 6,0 • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem individual, 
tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com material atóxico, 
translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• Balão de baixa pressão e alto 
volume; 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

1800 R$        40,90 R$        73.620,00 

39 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 7,5 • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem individual, 
tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com material atóxico, 
translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• Balão de baixa pressão e alto 
volume; 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

1800 R$        30,90 R$        55.620,00 

40 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 8,0 • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem individual, 
tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com material atóxico, 
translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• Balão de baixa pressão e alto 
volume; 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

1800 R$        39,90 R$        71.820,00 

45 

Cânula endotraqueal transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 5,5Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido 
e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão 
de alto volume baixa pressão. 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

4500 R$          4,89 R$        22.005,00 

46 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. c/balonete 6,0Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido 
e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão 
de alto volume baixa pressão. 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

4600 R$          6,38 R$        29.348,00 

48 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. c/balonete 7,0Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido 
e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão 
de alto volume baixa pressão. 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

7300 R$          6,99 R$        51.027,00 

49 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. c/balonete 7,5Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido 
e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão 
de alto volume baixa pressão. 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

5600 R$          8,10 R$        45.360,00 

50 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. c/balonete 8,0Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido 
e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão 
de alto volume baixa pressão. 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

4900 R$          7,99 R$        39.151,00 

51 
Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. c/balonete 8,5Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

4500 R$          7,29 R$        32.805,00 
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facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido 
e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão 
de alto volume baixa pressão. 

52 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. c/balonete 9,0Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, translúcido 
e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável;• Balão 
de alto volume baixa pressão. 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

2500 R$          8,35 R$        20.875,00 

57 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 4,0 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

2820 R$          5,14 R$        14.494,80 

58 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 4,5 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

5920 R$          5,39 R$        31.908,80 

59 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 5,0 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

2220 R$          7,00 R$        15.540,00 

60 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 5,5 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

2220 R$          6,99 R$        15.517,80 

61 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 6,0 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

2220 R$          7,00 R$        15.540,00 

62 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 6,5 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

2220 R$          6,99 R$        15.517,80 

63 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 7,0 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

1520 R$          7,00 R$        10.640,00 

64 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 7,5 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

1520 R$          6,59 R$        10.016,80 

65 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 8,0 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

1520 R$          6,89 R$        10.472,80 

66 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 8,5 (TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Tubo 
de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

1520 R$          6,02 R$          9.150,40 

82 
Cânula para traqueostomia c/balão nº 8,0Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila PVC 
Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 

LABOR 
IMPORT / 
SOLIDOR 

360 R$        27,99 R$        10.076,40 
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Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

88 
Cateter para aspiração traqueal n 12 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com tampa, 
confeccionados em PVC 

BIOSANI 13800 R$          0,51 R$          7.038,00 

89 
Cateter para aspiração traqueal n 14 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com tampa, 
confeccionados em PVC 

BIOSANI 32600 R$          0,52 R$        16.952,00 

90 
Cateter para aspiração traqueal n 16 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com tampa, 
confeccionados em PVC 

BIOSANI 13200 R$          0,58 R$          7.656,00 

93 
Cateter para aspiração traqueal n 22 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com tampa, 
confeccionados em PVC 

BIOSANI 5920 R$          1,34 R$          7.932,80 

145 Dreno toráxico radiopaco n 6 MEDSHARP 560 R$          7,99 R$          4.474,40 

146 Dreno toráxico radiopaco n 8 MEDSHARP 460 R$          8,65 R$          3.979,00 

147 Dreno toráxico radiopaco n 10  MEDSHARP 820 R$          7,49 R$          6.141,80 

148 Dreno toráxico radiopaco n 12 MEDSHARP 820 R$          4,49 R$          3.681,80 

152 Dreno toráxico radiopaco n 20 MEDSHARP 920 R$          9,49 R$          8.730,80 

156 Dreno toráxico radiopaco n 28 MEDSHARP 1580 R$          7,19 R$        11.360,20 

157 Dreno toráxico radiopaco n 30 MEDSHARP 1580 R$          7,45 R$        11.771,00 

164 Embalador grau cirúrgico 30x 100  MEDSHARP 224 R$      293,00 R$        65.632,00 

VALOR TOTAL R$ 755.856,40  
(setecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-C/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:     MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:             R$ 520.800,00 (quinhentos e vinte mil e oitocentos reais) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

256 

Fio Sutura polipropileno n 6-0 c/2 agulhas cilíndricas 3/8 circulo 1,3 cmO fio de sutura 
Polipropileno possui caracteristica de boa flexibilidade e fixação no nó cirúrgico, força 
tênsil, uniformidade no diâmetro e ausência de capilaridade. Os fios de sutura 
Polipropileno são indicados para aproximação em tecidos lisos e macios em geral, 
incluindo procedimentos como: cirurgia geral, oftálmicas, cardiovasculares, cuticular, 
plástica e outras. Utilizado no fechamento de incisões cirúrgicas contribuindo com o 
processo de cicatrização dos tecidos. Esse fio de sutura é fornecido na versão tingida 
de azul que tem como função realçar a visibilidade. 

SHALON 33600 R$        15,50 R$      520.800,00 

VALOR TOTAL R$ 520.800,00 (quinhentos e vinte mil e oitocentos reais) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-D/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:           MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e  RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:            R$ 1.370.920,32  (um milhão trezentos e setenta mil novecentos e vinte reais e trinta e dois centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

15 
Atadura de algodão ortopédico 15cm x1,8m - Não estéril; - 100% puro algodão: 
macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Cor: Branco; - Tamanho: 15 cm x 
1,8 m; 

ORTOFEN 34000 R$          0,79 R$        26.860,00 

25 
Bisturi descartável nº 11- Composição da lâmina: Aço inox 304; - Modelo n° 11; - 
Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; - Uso único. 

STERILANCE 5940 R$          1,46 R$          8.672,40 

30 
Bisturi descartável nº 24- Composição da lâmina: Aço inox 304; - Modelo n° 24; - 
Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; - Uso único. 

STERILANCE 11840 R$          2,54 R$        30.073,60 

118 
Cera hemostática para osso envelope individual 2,5g* Mistura opaca e estéria de 
cera de abelha.* Parafina e diluentes.* Não possui atuação bioquímica e é 

BRASUTURE 5400 R$          7,99 R$        43.146,00 
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minimamente absorvível.* Registro ANVISA: 10132590019.* Validade: 5 anos 
após data de fabricação.- 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;  

141 Dreno de penrose n 4 WALTEX 720 R$          5,49 R$          3.952,80 

161 Eletrodo estéril descartável p/monitoração cardíaca c/gel- adulto MAXICOR 248000 R$          0,25 R$        62.000,00 

162 Eletrodo estéril descartável p/monitoração cardíaca infantil MAXICOR 22800 R$          0,53 R$        12.084,00 

203 Fio Sutura algodão torcido n 1 sem agulha TECHNOFIO 19504 R$          5,29 R$      103.176,16 

246 

Fio Sutura polivIcryl n 2 c/agulha 4,0cm para fechamento obstétricoA sutura de 
Poliglactina 910 é indicada para uso em tecidos moles, na aproximação ou 
mesmo ligação destes, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em tecidos 
cardiovasculares e neurológicos 

TECHNOFIO 60832 R$          8,28 R$      503.688,96 

258 
Fralda descartável – adulto PFralda Adulto – Unisex, não estéril, de uso externo 
único descartável. 

MILLE FRAL 417000 R$          0,99 R$      412.830,00 

266 

Gaze tipo queijo 91 x 91A gaze hidrófila em rolo (tipo queijo) é fabricada com 
tecido 100% algodão hidrófilo, seus fios são absorventes e fabricados com baixa 
densidade de fios por centímetro.Especificações:*Gaze não 
estéril.*13fios.*Modelo de gaze em rolo tipo queijo.*100% algodão.*8 dobras. 

ORTOFEN 560 R$        27,99 R$        15.674,40 

282 

Malha tubular ortopédica 06cm x 25mtPara proteção das partes traumatizadas, 
das fraturas ósseas, para fabricação de aparelhos gessados e ortopedia em 
geral, oferecendo conforto ao paciente e minimizando a ocorrência de irritação e 
alergia durante o tratamento.- Modelo n° 11; Elaborado com tecido 100% algodão 
crú, possui alta elasticidade na largura, não estéril. Apresentada em rolo em 
dimensões diversas 

ORTOFEN 1060 R$          7,20 R$          7.632,00 

288 

Óculos de proteção p/ cirurgia Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
comumente usada por indústrias no cumprimento de Norma Regulamentadora 
NR-6 para proteger os funcionários de lesões no globo ocular, provocados por 
poeira, produtos químicos ou partículas.Tampa de oclusão hermética em 
Polietileno com duas vias e alça em PVC para fixação com 40 cm.- Proteção 
lateral- Hastes flexíveis- Incolor- Usado no cumprimento de Norma 
Regulamentadora NR-6- Modelo n° 11; - Pode ser usado sobreposto o óculos de 
grau- Embalados individualmente. 

SS PLUS 4600 R$          6,70 R$        30.820,00 

296 

Seringa descartável 01ml c/ agulha 13 x 4,5 estéril Agulha hipodérmica indicada 
para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração 
de sangue.• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, com 
orifício lateral “Murphy”;Em aço cromo níquel, com protetor de PVC.Atóxica, 
apirogênica e descartável.Cânula com paredes finas e bisel trifacetado.Canhão 
em polipropileno com cores padronizadas.Adaptador tipo luer.Embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com 
abertura em pétala.Esterilizada em O.E. 

SR 48000 R$          0,27 R$        12.960,00 

297 

Seringa descartável 01ml s/ agulha estéril ·         Seringa descartável estéril 
(insulina) de 1ml confeccionada em policarbonato• Marcadores com marcação 
em centímetro;·         Bico Luer Slip·         Escala de alta resolução que permite 
fácil leitura das graduações de 0,01ml em ambos os lados da escala 
proporcionando extidão e versatilidade·         Ideal para: medicina estética, neuro-
radiologia, neonatal, angiologia, pediatria e reprodução humana. 

DESCARPACK 65000 R$          0,27 R$        17.550,00 

321 

Sonda de Foley 2 vias balão n 14• Utilizada para realização de sondagem vesical, 
promovendo o esvaziamento da bexiga.• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de 
sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

SOLIDOR 22800 R$          3,50 R$        79.800,00 

VALOR TOTAL DE R$ 1.370.920,32 
 (um milhão trezentos e setenta mil novecentos e vinte reais e trinta e dois centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-E/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:     MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e LVR MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME  
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:             R$ 7.696.869,76 (sete milhões seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

165 Embalador grau cirúrgico 30x 50 PACKGC 7040 R$      358,00 R$   2.520.320,00 

176 
Esponja gelatinosa absorvível estéril para hemostasia 80 x 125mm 

GELFOAN / 
WYETH 

5640 R$      148,50 R$      837.540,00 

210 Fio Sutura catgut cromado n 0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 4,0 cm TECHNOFIO 14048 R$          6,45 R$        90.609,60 

212 Fio Sutura catgut cromado n 1 c/agulha cilíndrica ½ circulo 9,0 com ponta romba   TECHNOFIO 14048 R$          9,17 R$      128.820,16 
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255 

Fio Sutura polipropileno n 5-0 c/2 agulhas cilíndricas ½ circulo 1,5 cmO fio de 
sutura Polipropileno possui caracteristica de boa flexibilidade e fixação no nó 
cirúrgico, força tênsil, uniformidade no diâmetro e ausência de capilaridade. Os 
fios de sutura Polipropileno são indicados para aproximação em tecidos lisos e 
macios em geral, incluindo procedimentos como: cirurgia geral, oftálmicas, 
cardiovasculares, cuticular, plástica e outras. Utilizado no fechamento de incisões 
cirúrgicas contribuindo com o processo de cicatrização dos tecidos. Esse fio de 
sutura é fornecido na versão tingida de azul que tem como função realçar a 
visibilidade. 

TECHNOFIO 39600 R$          7,66 R$      303.336,00 

303 

Serra de gigli 50cm A Serra Gigli 50 cm é confeccionada em aço inoxidável. Tal 
material confere ao produto a leveza e a força necessárias para um trabalho 
eficiente e ágil. Além disso, o equipamento possui uma durabilidade invejável e 
conta com uma manutenção fácil.• Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico- Tamanho: 50 cm;- Confeccionada em aço 
inoxidável;- Embalado individualment 

STYLLE 14400 R$          7,61 R$      109.584,00 

355 

Tubo de látex 211 (Borracha)Tubo de borracha de látex natural.O tubo por suas 
característica mecânicas, grande flexibilidade e alongamento, tem larga aplicação 
para produtos  médico-hospitalares e odontológicos como: Garrote para 
flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo 
sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas;Conexão entre 
componentes dos produtos médico-hospitalares: equipos para infusão, sistema 
para drenagem torácica, coletores de secreção das vias aéreas, irrigadores de 
artroscopia e videolaroscopia, equipamentos para aspiração de vias aéreas, 
e  aspiração gástrica enteral, etc... Como ponteiros para extensores para 
aspiração e oxigenoterapia;Na confecção de bombas peristálticas para display de 
saboneteiras;  Confecção de aparelhos para fisioterapia e ginástica;Na confecção 
de elásticos para ortodontia etc...  

BIOSANI 1660 R$      136,00 R$      225.760,00 

356 

Turbante descartável com elásticoA Touca Turbante é descartável, inteiramente 
confeccionada em TNT. Com dimensão suficiente para abrigar a parte superior 
da cabeça e o couro cabeludo em seu interior, possui acabamento na borda por 
elástico, é costurado em maquina overloque. Pacote com 50 unid 

SKY 410000 R$          8,49 R$   3.480.900,00 

VALOR TOTAL DE R$ 7.696.869,76  
(sete milhões seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-F/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:           MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:            R$ 654.357,04 (seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

197 Fio Sutura absorvível sintético n 2-0 c/agulha cilíndrica ½ círculo 4,0 cm TECHNOFIO 52032 R$          6,12 R$      318.435,84 

202 Fio Sutura algodão torcido n 0 sem agulha SHALON 19504 R$          1,96 R$        38.227,84 

205 Fio Sutura algodão torcido n 3-0 sem agulha SHALON 19504 R$          1,89 R$        36.862,56 

206 Fio Sutura algodão torcido n 4-0 sem agulha SHALON 17504 R$          1,99 R$        34.832,96 

207 Fio Sutura algodão torcido n 2-0 c/agulha Triangular reta 6,0 cm SHALON 19232 R$          3,00 R$        57.696,00 

209 Fio Sutura algodão torcido n 3-0 c/agulha triangular 3/8 circulo 3cm SHALON 9116 R$          2,45 R$        22.334,20 

216 Fio Sutura catgut simples n 0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 4,0cm TECHNOFIO 15548 R$          6,18 R$        96.086,64 

217 Fio Sutura catgut simples n 0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0cm TECHNOFIO 15348 R$          3,25 R$        49.881,00 

VALOR TOTAL R$ 654.357,04 
(seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-G/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:           MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e GAMA-MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:            R$ 3.017.828,88 (três milhões dezessete mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

108 

Cateter venoso central duplo lúmen 3Fr1 cateter duplo lúmen em poliuretano, distal 
lúmen 14g, proximal lumen 18g.1 dilatador 8f x 9cm1fio guia em J 035" x60cm1 agulha 
18g x 7cm1 seringa de 5ml1 bisturi descartável1 fixador do cateter tipo 
borboleta2ampas protetorasComponentes estéreis por gás de oxido de etileno e 
apirogénicos, se a embalagem não estiver violada. 

GMI 1350 R$      185,00 R$      249.750,00 

109 

Cateter venoso central duplo lúmen 3,5Fr1 cateter duplo lúmen em poliuretano, distal 
lúmen 14g, proximal lumen 18g.1 dilatador 8f x 9cm1fio guia em J 035" x60cm1 agulha 
18g x 7cm1 seringa de 5ml1 bisturi descartável1 fixador do cateter tipo 
borboleta2ampas protetorasComponentes estéreis por gás de oxido de etileno e 
apirogénicos, se a embalagem não estiver violada. 

GMI 1100 R$      193,00 R$      212.300,00 

113 

Cateter Picc 1.9Cateter central de inserção periférica em Silicone01 Cateter central 
de inserção periférica em silicone com manga protetora 01 Fita métrica01 Introdutor 
divisível sobre agulha01 Cortador de cateter01 Pinça01 Garrote01 Campo cirúrgico 01 
Curativo 01 Extensor lateral 

GMI 740 R$      408,00 R$      301.920,00 

114 

Cateter Picc 2.0Cateter central de inserção periférica em Silicone01 Cateter central 
de inserção periférica em silicone com manga protetora 01 Fita métrica01 Introdutor 
divisível sobre agulha01 Cortador de cateter01 Pinça01 Garrote01 Campo cirúrgico 01 
Curativo 01 Extensor lateral 

GMI 740 R$      507,00 R$      375.180,00 

190 Fita hipoalergica cirúrgica microporosa 50mm x 10m MISSNER 64400 R$          5,59 R$      359.996,00 

193 Fio Sutura absorvível sintético n 0 c/agulha cilíndrico 1/2 circulo 3,5 cm TECNOFIO 55032 R$          8,34 R$      458.966,88 

293 

PLACA ELETROCIRURGICA DESCARTÁVEL BIPARTIDA UNIVERSALConstituída 
por uma lâmina de alumínio/poliéster; recoberta por um gel adesivo condutivo 
dispersivo; com um dorso de espuma impermeável, que protege a área condutiva de 
fluídos; maleável e confortável anatomicamente; bordas com adesivo hipoalergênico, 
garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança 
em procedimentos eletrocirúrgicos.• Fabricado com material atóxico, translúcido, 
termo sensível e radiopaco;Placa eletrocirúrgica para uso em cirurgias com utilização 
de energia de rádio freqüência, com gel adesivo condutivo e dispersivo em toda a 
extensão central, presença de exclusivo anel de segurança, na cor verde, que 
dispersa a corrente em direção ao centro da placa, diminuindo o aquecimento na 
região central e com dorso constituído por um não tecido recoberto por uma fina 
camada de polietileno formando barreira efetiva para fluídos. Apresenta tamanho 33% 
menor que o usual, permitindo maior versatilidade na aplicação.    

BLAYCO 10000 R$        62,00 R$      620.000,00 

344 

Sistema de aspiração traqueal fechado 8FRO Sistema Fechado de Aspiração com 
MDI apresenta sonda atraumática, de ponta arredondada, envolta em luva de PVC 
siliconizado.- AtóxicoA sonda, graduada em centímetros e com marcações 
diferenciadas por cores, permite saber com precisão até onde deve ser introduzida, 
evitando o risco de lesões. As conexões com duplo swivel previnem o tracionamento 
do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de 
desconexão acidental.O visualizador de passagem permite avaliação visual da 
secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa 
protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirrefluxo, 
para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão MDI, utilizada 
para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da 
sonda 

BIOTEQ 2280 R$      101,50 R$      231.420,00 

348 

Sistema de aspiração traqueal fechado 16FRO Sistema Fechado de Aspiração com 
MDI apresenta sonda atraumática, de ponta arredondada, envolta em luva de PVC 
siliconizado.1 dilatador 8f x 9cmA sonda, graduada em centímetros e com marcações 
diferenciadas por cores, permite saber com precisão até onde deve ser introduzida, 
evitando o risco de lesões. As conexões com duplo swivel previnem o tracionamento 
do circuito e tubo durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de 
desconexão acidental.O visualizador de passagem permite avaliação visual da 
secreção. Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa 
protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula antirrefluxo, 
para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e conexão MDI, utilizada 
para aplicação de medicamentos por aerossol sem necessidade de desconexão da 
sonda 

BIOTEQ 2640 R$        78,90 R$      208.296,00 

VALOR TOTAL R$ 3.017.828,88 
 (três milhões dezessete mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-H/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:           MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e ESTÉVIA DISTRIBUIDORA DE MENDICAMENTOS EIRELI  
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:            R$ 8.518.991,98 (oito milhões quinhentos e dezoito mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) 
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DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

1 
Abaixador de língua de madeira descartávelMaterial: Madeira. Formato 
convencional. 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. 
Superfícies e bordas lisas. 

ESTILO 41000 R$          0,12 R$          4.920,00 

2 

Absorvente higiênico-tamanho hospitalarPara incontinência moderada, pós-
operatório e pós-parto.Absorvente de uso múltiplo: Pós operatório, Pós Parto e 
Incontinência.Cobertura filtrante, camada interna absorvente, proteção 
impermeável, flocos de gel superabsorvente e uma super camada de celulose, 
garantindo proteção e uso discreto.Embalagem com 20 unidades.Com data de  
validade: 5 anos a partir da data de fabricação. 

ALFAMA 80000 R$          8,00 R$      640.000,00 

3 

Agulha hipodérmica descartável estéril 13x4,5. Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna a aplicação 
mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido para facilitar a identificação 
visual do calibre da agulha Protetor plástico que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento à seringa  

SR 223200 R$          0,09 R$        20.088,00 

5 

Agulha hipodérmica descartável estéril 40x12 Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna a aplicação 
mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido para facilitar a identificação 
visual do calibre da agulha Protetor plástico que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento à seringa  

DESCARPACK 814000 R$          0,06 R$        48.840,00 

7 

Agulha hipodérmica descartável estéril 25x8 Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna a aplicação 
mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido para facilitar a identificação 
visual do calibre da agulha Protetor plástico que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento à seringa  

SR 241200 R$          0,06 R$        14.472,00 

8 

Agulha hipodérmica descartável estéril 30x7 Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna a aplicação 
mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido para facilitar a identificação 
visual do calibre da agulha Protetor plástico que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento à seringa  

SR 227600 R$          0,06 R$        13.656,00 

10 

Agulha para raquianestesia whitacre número 25G X 3 ½*Ponta desenhada para 
separar as fibras da dura-máter e ajudar a reduzir a ocorrência de cefaléia pós-
raqui.*Paredes finas proporcionam velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo 
do agente anestésico.*Melhor percepção do "pop"durante a penetração na dura-
máter.*Oferece uma maior resistência de ponta, o que minimiza a possibilidade 
de dobra ou quebra.*Orifício lateral com formato adequado, orientando e 
facilitando o fluxo do agente anestésico, reduzindo a possibilidade de injeção 
incorreta do anestésico fora da dura-máter.*Canhão translúcido para rápida 
visualização do líquor.*Látex free. 

PROCARE 6900 R$          4,19 R$        28.911,00 

11 

Agulha para raquianestesia whitacre número 27G X 3 ½ - Possui ponta 
desenhada para separar as fibras da dura-máter;- Ponta co grande resistência e 
durabilidade, o que minimiza a possibilidade de dobra ou quebra;- Orifício lateral 
com formato adequado, orientando e facilitando o fluxo do agente anestésico, 
reduzindo a possibilidade de injeção incorreta do anestésico fora da dura-máter. 

PROCARE 1200 R$          4,79 R$          5.748,00 

12 

Algodão hidrófilo 250gConfeccionado com fibras 100% algodão. Macio e 
absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo 
uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além 
de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em 
ferimentos 

NATHALYA 20600 R$          7,65 R$      157.590,00 

18 
Atadura de crepom 13 fios 15cm x 1,80m- Tamanho: 15cm x 1,8m; - 
Composição: 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; - 13 fios/cm²; 

ORTOM 215600 R$          0,99 R$      213.444,00 

19 
Atadura de crepom 13 fios20cm x 1,80m- Tamanho: 20cm x 1,8m; - Composição: 
80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; - 13 fios/cm²; 

ORTOM 212000 R$          1,06 R$      224.720,00 

20 
Atadura de crepom 13 fios 30cm x 1,80m- Tamanho: 30cm x 1,8m; - 
Composição: 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; - 13 fios/cm²; 

ORTOM 153200 R$          2,03 R$      310.996,00 

21 
Atadura gessada ultra rápida 10cm x 3m- Confeccionada em tecido de pano tipo 
tela 100% algodão; - Isento de Amido e Alvejante óptico; 

CREMER 56200 R$          1,92 R$      107.904,00 

26 
Bisturi descartável nº 15- Composição da lâmina: Aço inox 304; - Modelo n° 15; - 
Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; - Uso único. 

STERILANCE 8600 R$          1,15 R$          9.890,00 

28 
Bisturi descartável nº 22- Composição da lâmina: Aço inox 304; - Modelo n° 22; - 
Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; - Uso único. 

STERILANCE 10840 R$          1,45 R$        15.718,00 

35 

Cânula endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 5,5 • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Marcadores com marcação em centímetro;• Embalagem 
individual, tipo Blister (PGC) de fácil abertura (em pétala);• Fabricado com 

COMPER 1440 R$        43,90 R$        63.216,00 
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material atóxico, translúcido, termo sensível e radiopaco;• Conector em 
polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável, com orifício lateral “Murphy”;• 
Balão de baixa pressão e alto volume; 

42 

Cânula endotraqueal transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 4,0Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, 
de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável;• Balão de alto volume baixa pressão. 

SOLIDOR 3200 R$          4,85 R$        15.520,00 

43 

Cânula endotraqueal transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 4,5Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, 
de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável;• Balão de alto volume baixa pressão. 

SOLIDOR 3200 R$          4,85 R$        15.520,00 

47 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. c/balonete 6,5Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;  Com  balão 
fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável; Siliconizado para 
facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, balão baixa pressão/alto 
volume. • Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Embalagem individual tipo Blister, 
de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável;• Balão de alto volume baixa pressão. 

SOLIDOR 4600 R$          8,35 R$        38.410,00 

53 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 2,0 
(TUBO)Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico• Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Conector em polipropileno 

SOLIDOR 1520 R$          4,44 R$          6.748,80 

54 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 2,5 
(TUBO)Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico• Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Conector em polipropileno 

SOLIDOR 1520 R$          4,44 R$          6.748,80 

55 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 3,0 
(TUBO)Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico• Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• 
Marcadores de graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Conector em polipropileno 

SOLIDOR 1820 R$          4,44 R$          8.080,80 

56 

Cânula endotraqueal transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 3,5(TUBO) 
Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• 
Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Marcadores 
de graduação em centímetros;• Fabricado com material atóxico, translúcido e 
radiopaco;• Conector em polipropileno 

SOLIDOR 2820 R$          6,45 R$        18.189,00 

67 
Cânula orofaríngea tipo guedel n 0 Cânula de 60mmMaterial: Polietileno Cor: 
VERDEValidade indeterminada 

DAHLHAUSEN 234 R$          2,79 R$             652,86 

68 
Cânula orofaríngea tipo guedel n 2Cânula de 60mmMaterial: Polietileno Cor: 
VERVEValidade indeterminada 

DAHLHAUSEN 234 R$          3,99 R$             933,66 

69 
Cânula orofaríngea tipo guedel n 3Cânula de 60mmMaterial: Polietileno Cor: 
VERDEValidade indeterminada 

DAHLHAUSEN 234 R$          2,59 R$             606,06 

70 
Cânula orofaríngea tipo guedel n 4Cânula de 60mmMaterial: Polietileno Cor: 
VERDEValidade indeterminada 

DAHLHAUSEN 234 R$          2,69 R$             629,46 

71 
Cânula orofaríngea tipo guedel n 5Cânula de 60mmMaterial: Polietileno Cor: 
VERDEValidade indeterminada 

DAHLHAUSEN 234 R$          3,79 R$             886,86 

72 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 3,0 Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

COMPER 240 R$          6,25 R$          1.500,00 

73 
Cânula para traqueostomia c/balão nº 3,5Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 

COMPER 240 R$          4,25 R$          1.020,00 
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Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

74 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 4,0Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 240 R$          7,50 R$          1.800,00 

75 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 4,5Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$          7,89 R$          2.840,40 

76 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 5,0Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$        29,30 R$        10.548,00 

77 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 5,5Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$        40,39 R$        14.540,40 

78 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 6,0Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$          8,99 R$          3.236,40 

79 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 6,5Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$        29,90 R$        10.764,00 

80 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 7,0Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$        33,90 R$        12.204,00 

81 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 7,5Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$        24,90 R$          8.964,00 

83 

Cânula para traqueostomia c/balão nº 10Em PVC , Permite A Ventilação E 
Manutenção Da Respiração Do Paciente, Fabricado Em Cloreto De Polivinila 
PVC Atoxico, Superfície Lisa E Ponta Arredondada. Contem Filete Radiopaco E 
Bolonete Piloto De Baixa Pressão. Possui Obturador De Haste De Fixação E 
Esterilizado Em Oxido De Etileno E Embalados Em Papel Grau Cirúrgico 

SOLIDOR 360 R$        27,90 R$        10.044,00 

84 
Cateter para aspiração traqueal n 04produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC  

MED SONDA 5520 R$          0,56 R$          3.091,20 

85 
Cateter para aspiração traqueal n 06 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC 

MED SONDA 7160 R$          0,51 R$          3.651,60 

86 
Cateter para aspiração traqueal n 08 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC 

MED SONDA 7240 R$          0,53 R$          3.837,20 

87 
Cateter para aspiração traqueal n 10 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC 

MED SONDA 6960 R$          1,15 R$          8.004,00 

91 
Cateter para aspiração traqueal n 18 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC 

MED SONDA 6000 R$          0,61 R$          3.660,00 

92 
Cateter para aspiração traqueal n 20 produto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e conector com 
tampa, confeccionados em PVC 

MED SONDA 5420 R$          0,77 R$          4.173,40 

96 
Cateter fogarty p/embolectomia arterial n 2 x 80cmMaterial em SiliconePonta 
SoftEstilete Flexível IntegradoRadiopaco 

RAWAMED 96 R$      239,90 R$        23.030,40 
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97 
Cateter fogarty p/embolectomia arterial n 3 x 80cmMaterial em SiliconePonta 
SoftEstilete Flexível IntegradoRadiopaco 

RAWAMED 96 R$      234,90 R$        22.550,40 

98 
Cateter fogarty p/embolectomia arterial n 4 x 80cmMaterial em SiliconePonta 
SoftEstilete Flexível IntegradoRadiopaco 

RAWAMED 96 R$      226,90 R$        21.782,40 

99 
Cateter fogarty p/embolectomia arterial n 5 x 80 cmMaterial em SiliconePonta 
SoftEstilete Flexível IntegradoRadiopaco 

RAWAMED 96 R$      318,90 R$        30.614,40 

100 
Cateter fogarty p/embolectomia arterial n 6 x 80 cmMaterial em SiliconePonta 
SoftEstilete Flexível IntegradoRadiopaco 

RAWAMED 96 R$      283,90 R$        27.254,40 

101 

Cateter intravenoso periférico radiopaco de segurança, flexível n 14- Estéril 
(esterilizado por óxido de etileno);- Apirogênico;- Atóxico- Radiopaco;- Possui 
filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue 
no exato momento da punção;- Látex Free;- 23ml/min 

POLYMED 12400 R$          3,39 R$        42.036,00 

112 

Cateter venoso central duplo lúmen 5Frem poliuretano com lumens internos 
14G/18G e capacidade de fluxo de 4150 ml/h no lúmen distal e 1030 ml/h no 
lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no 
corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, 
contendo:·         Dilatador de Vasos·         Guia metálica 0,035” x 60cm com ponta 
em “J” com avançador anatômico·         Seringa de 5ml·         Agulha introdutora 
18G x 70mm·         1 tampa protetora com membrana auto-cicatrizante·         Clamp 
de fixação móvel para o catéter 

BIOMEDICAL 2180 R$      178,80 R$      389.784,00 

120 Cobre corpo c/plastificação descartável infantil  NOVA A3 1620 R$        11,20 R$        18.144,00 

121 

Coletor de PVC rígido p/drenagem torácica 1.000mlFrasco em material PVC 
cristal rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade de 1000ml, com tampa de 
rosca com três vias. Uma via paciente. Uma segunda via é aberta para o 
ambiente, também servindo como extensão do dreno. A terceira via é fechada 
podendo ser aberta de acordo com procedimento. Extensão de PVC fácil 
ordenha cristal com 1,20m e pinça corta- fluxo, espiral plástico para impedir o 
acotovelamento da extensão. Tubo interno bizelado (selo d’água). Contém alça 
de sustentação de PVC. e suporte de sustentação da base. 

MEDSHARP 2160 R$        29,90 R$        64.584,00 

125 

COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA ABERTO, 
CAPACIDADE* CERCA DE 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* COM 
PRESERVATIVO MASCULINO, COMPONENTES EXTENSÃO EM PVC, 
EMBALAGEM* EMBALAGEM INDIVIDUAL 

MED SONDA 43000 R$          2,75 R$      118.250,00 

128 

Compressa cirúrgica c/fio radiopaco 45x50 cm com 04 camadas 100% algodão, 
com cadarço duplo Não estéril, com alto poder de absorção de sangue e 
secreções liquidas podendo ser utilizada em cirurgias em geral, isento de 
impurezas, Pacote com 50 und 

MEDI PLUS 12000 R$        46,90 R$      562.800,00 

132 
Clamp umbilical - Produto de uso único, descartável- Confeccionado em corpo 
único- Esterilizado por oxido de etileno- Atóxico, apirogênico e anti-alergênico- 
Comercializado em embalagens individuais 

WILTEX 6000 R$          0,33 R$          1.980,00 

133 Dreno de Kerr de borracha em T n 08 MEDICONE 1080 R$        13,04 R$        14.083,20 

134 Dreno de Kerr de borracha em T n 10 MEDICONE 1080 R$        16,39 R$        17.701,20 

135 Dreno de Kerr de borracha em T n 12 MEDICONE 1080 R$        13,99 R$        15.109,20 

136 Dreno de Kerr de borracha em T n 14 MEDICONE 1080 R$        12,49 R$        13.489,20 

137 Dreno de Kerr de borracha em T n 16 MEDICONE 1080 R$        12,44 R$        13.435,20 

138 Dreno de penrose n 1 WALTEX 720 R$          1,29 R$             928,80 

139 Dreno de penrose n 2 WALTEX 720 R$          1,79 R$          1.288,80 

149 Dreno toráxico radiopaco n 14 MEDSHARP 820 R$          5,39 R$          4.419,80 

150 Dreno toráxico radiopaco n 16 MEDSHARP 920 R$          5,35 R$          4.922,00 

151 Dreno toráxico radiopaco n 18 MEDSHARP 920 R$          4,84 R$          4.452,80 

153 Dreno toráxico radiopaco n 22 MEDSHARP 1080 R$          5,09 R$          5.497,20 

154 Dreno toráxico radiopaco n 24 MEDSHARP 1580 R$          8,99 R$        14.204,20 

155 Dreno toráxico radiopaco n 26 MEDSHARP 1580 R$          7,10 R$        11.218,00 

158 Dreno toráxico radiopaco n 32 MEDSHARP 1580 R$          5,09 R$          8.042,20 

159 Dreno toráxico radiopaco n 34 MEDSHARP 1080 R$          6,49 R$          7.009,20 

160 Dreno toráxico radiopaco n 36 MEDSHARP 1080 R$          6,09 R$          6.577,20 

163 Embalador grau cirúrgico 20 x 40  PACK GC 2280 R$      293,98 R$      670.274,40 

167 Embalador grau cirúrgico 45 x100 PACK GC 144 R$      404,00 R$        58.176,00 

168 Embalador grau cirúrgico 60 x 100 PACK GC 76 R$      409,00 R$        31.084,00 

169 Escalpe estéril descartável n 19 DESCARPACK 6880 R$          0,17 R$          1.169,60 

170 Escalpe estéril descartável n 21 DESCARPACK 14760 R$          0,18 R$          2.656,80 

171 Escalpe estéril descartável n 23 DESCARPACK 29800 R$          0,19 R$          5.662,00 

172 Escalpe estéril descartável n 25 WILTEX 25760 R$          0,18 R$          4.636,80 

173 Escalpe estéril descartável n 27 LABOR 5860 R$          0,29 R$          1.699,40 

174 Escova esponja com PVP-I 1%  FARMAX 180000 R$          2,60 R$      468.000,00 

177 Extensão p/perfusão tubo PVC atóxico estéril descart. 20cm TP. Perfusor-set MED SONDA 3240 R$          1,39 R$          4.503,60 

178 Extensão p/perfusão tubo PVC atóxico estéril descart. 60cm TP. Perfusor-set MED SONDA 3240 R$          1,69 R$          5.475,60 
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179 Extensão p/perfusão tubo PVC atóxico estéril descart. 1,20cm TP perfusor-set MED SONDA 3240 R$          2,29 R$          7.419,60 

204 Fio Sutura algodão torcido n 2-0 sem agulha TECHNOFIO 19504 R$          1,39 R$        27.110,56 

235 Fio Sutura linho torcido n 0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0 cm BIOLINE 9048 R$          5,49 R$        49.673,52 

236 Fio Sutura linho torcido n 2 c/agulha cilíndrica 3/8 círculo 3,0cm BIOLINE 9048 R$          7,09 R$        64.150,32 

237 Fio Sutura linho torcido n 3-0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0 cm SHALON 9048 R$          3,78 R$        34.201,44 

239 Fio Sutura nylon monofilamento n 2-0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0cm TECHNOFIO 100568 R$          1,57 R$      157.891,76 

240 Fio Sutura nylon monofilamento n 3-0 c/agulha triangular 3/8 circulo 3,0 cm TECHNOFIO 100568 R$          1,50 R$      150.852,00 

244 

Fio Sutura polivIcryl n 0 c/agulha 4,0cm para fechamento obstétricoA sutura de 
Poliglactina 910 é indicada para uso em tecidos moles, na aproximação ou 
mesmo ligação destes, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em tecidos 
cardiovasculares e neurológicos 

TECHNOFIO 55832 R$          8,69 R$      485.180,08 

245 

Fio Sutura polivIcryl n 1 c/agulha 4,0cm para fechamento obstétrico A sutura de 
Poliglactina 910 é indicada para uso em tecidos moles, na aproximação ou 
mesmo ligação destes, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em tecidos 
cardiovasculares e neurológicos 

TECHNOFIO 60832 R$          7,06 R$      429.473,92 

247 

Fio Sutura polivIcryl n 3 c/agulha 4,0cm para fechamento obstétricoA sutura de 
Poliglactina 910 é indicada para uso em tecidos moles, na aproximação ou 
mesmo ligação destes, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em tecidos 
cardiovasculares e neurológicos 

TECHNOFIO 59832 R$          7,99 R$      478.057,68 

254 

Fio Sutura polipropileno n 4-0 c/2 agulhas cilíndricas ½ circulo 1,5 cmO fio de 
sutura Polipropileno possui caracteristica de boa flexibilidade e fixação no nó 
cirúrgico, força tênsil, uniformidade no diâmetro e ausência de capilaridade. Os 
fios de sutura Polipropileno são indicados para aproximação em tecidos lisos e 
macios em geral, incluindo procedimentos como: cirurgia geral, oftálmicas, 
cardiovasculares, cuticular, plástica e outras. Utilizado no fechamento de 
incisões cirúrgicas contribuindo com o processo de cicatrização dos tecidos. 
Esse fio de sutura é fornecido na versão tingida de azul que tem como função 
realçar a visibilidade. 

SHALON 39600 R$          7,68 R$      304.128,00 

267 

Gel condutor p/ exames ECG – frasco 100mlO Gel Condutor ECG, é utilizado 
como meio de contato para transmissão ultra-sônica em aparelhos de 
eletrocardiograma, de modo a ser aplicado sobre a pele do paciente, 
possibilitando a leitura dos sinais emitidos pelo emissor de ondas. Além de não 
atacar o transdutor do aparelho, ser inodoro e incolor, o produto é extremamente 
consistente, tornando a aplicação mais fácil e econômica, evitando o desperdício. 
Devido a sua composição química isenta de sal, ECG não ataca os eletrodos 
com os quais entra em contato. 

HAL 6740 R$          2,03 R$        13.682,20 

268 

Kit papanicolau tam G - esta kit deve conter os seguintes materiais: espéculo 
vaginal descartável tamanho G - espéculo vaginal descartável, estéril, 
lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de 
secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua 
finalidade ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e 
bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, afim de evitar 
traumatismo ao paciente. Embalagem: o material deverá acondicionado em 
embalagem individual, reembalado de acordo com a praxe do fabricante. No 
invólucro deverá constar externamente os seguintes dados: marca comercial e 
fabricante; conteúdo qualitativo e quantitativo; prazo de validade, nº do registro 
do produto no ministério da saúde; tipo de esterilização, e demais dados que 
constem da lei 8078/90 - código de defesa do consumidor. Escova cervical 
descartável - porta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de 
sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e 
resistente às trações. Espátula de ayre em madeira. - resistentes, pontas 
arredondadas descartáveis, medindo 18cm de comprimento, embalagem 
individual contendo número do lote, data de fabricação constantes nas 
embalagens, marca, e/ou fabricante. Luvas descartáveis - em poliestireno de alta 
densidade, tamanho único lâminas devidro com ponta fosca - confeccionada com 
vidro de alta qualidade com espessura entre 2,5cm x 7,5cm e 1mm de 
242espessura, sendo que apresenta uma peq243uena parte fosca para 
identificação do pa244ciente; estojo porta-lâminas -  em tamanho 245compatível 
com a lâmina e campo para identi246ficação do usuário no lado externo.247 

ADLIN 58000 R$          3,59 R$      208.220,00 

269 

Kit Papanicolau tam M - esta kit deve conter os seguintes materiais: espéculo 
vaginal descartável tamanho M - espéculo vaginal descartável, estéril, 
lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de 
secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua 
finalidade ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e 
bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, afim de evitar 
traumatismo ao paciente. Embalagem: o material deverá acondicionado em 
embalagem individual, reembalado de acordo com a praxe do fabricante. No 
invólucro deverá constar externamente os seguintes dados: marca comercial e 

ADLIN 65200 R$          3,55 R$      231.460,00 
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fabricante; conteúdo qualitativo e quantitativo; prazo de validade, nº do registro 
do produto no ministério da saúde; tipo de esterilização, e demais dados que 
constem da lei 8078/90 - código de defesa do consumidor. Escova cervical 
descartável - porta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de 
sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e 
resistente às trações. Espátula de ayre em madeira. - resistentes, pontas 
arredondadas descartáveis, medindo 18cm de comprimento, embalagem 
individual contendo número do lote, data de fabricação constantes nas 
embalagens, marca, e/ou fabricante. Luvas descartáveis - em poliestireno de alta 
densidade, tamanho único lâminas devidro com ponta fosca - confeccionada com 
vidro de alta qualidade com espessura entre 2,5cm x 7,5cm e 1mm de 
242espessura, sendo que apresenta uma peq243uena parte fosca para 
identificação do pa244ciente; estojo porta-lâminas -  em tamanho 245compatível 
com a lâmina e campo para identi246ficação do usuário no lado externo.247 

271 

Lamina de bisturi N° 15Utilizadas em conjunto com cabo para bisturi em 
procedimentos cirúrgicos que necessitam de corte. Lâmina afiada e cortante, 
confeccionada em aço carbono para uso único. Características do produto:- 
Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos 
cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se 
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. 

WILTEX 17500 R$          0,29 R$          5.075,00 

283 

Malha tubular ortopédica 10cm x 25mtPara proteção das partes traumatizadas, 
das fraturas ósseas, para fabricação de aparelhos gessados e ortopedia em 
geral, oferecendo conforto ao paciente e minimizando a ocorrência de irritação e 
alergia durante o tratamento.Bisturi descartável nº 15Elaborado com tecido 100% 
algodão crú, possui alta elasticidade na largura, não estéril. Apresentada em rolo 
em dimensões diversas 

ORTOFEN 1060 R$        18,90 R$        20.034,00 

284 

Mascara descartável c/elásticoMáscara descartável dupla com clips 
nasal e elástico. Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno 
Atóxica. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com 
algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da 
orelha de usuários, A máscara é confeccionada no estilo retangular, tamanho 
único, inteiramente em tnt, com acabamento em toda a extremidade por 
soldagem eletrônica.- Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação 
gama; Especificações Técnicas:Confeccionado em tnt - Tecido Não Tecido100% 
polipropileno.Material descartável.Atóxico.Cor: Branco.Gramatura: 30gr. 

DESCARPACK 310000 R$          0,17 R$        52.700,00 

285 

Mascara para proteção N 95- Modelo n° 22; Aconselhado para proteção 
respiratória em ambientes hospitalares contra a presença de bacilos da 
Tuberculose, aerodispersóides e inúmeros outros agentes biológicos, agindo 
ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.Respirador semifacial descartável, 
dobrável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), 
desenvolvida em fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamenteConfeccionada em 
peça única com 6 camadas, filtros tratados eletrostaticamente, preservado 
externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal 
para ajuste protegendo a vedação do respiradorManter sempre na embalagem 
original, em lugar sem umidade, em temperatura ambiente para obter uma maior 
durabilidade do produto.O proprietário da máscara deve verificar as prescrições 
e as regras para uso de respiradores e máscaras.O tempo de utilização varia da 
concentração de partículas.Observe sempre as alterações: situação, cheiros ou 
respiração dificultada. 

DESCARPACK 10100 R$          1,93 R$        19.493,00 

298 

Seringa descartável 03ml estéril S/agulhaDesenvolvida para aplicação de 
medicamentos pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e 
endovenosa, em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.Cânula 
endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 8,5 • Tubo 
endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;• Estéril;• Fabricada em Polipropileno incolor;• Corpo transparente 
– permite a visualização do nível do medicamento;• Siliconada;• Cilindro com 
anel de retenção;• Atóxica e Apirogênica;• Descartável e de uso único.   

RYMCO 66000 R$          0,13 R$          8.580,00 

302 

Seringa descartável 60 ml estéril S/agulha- Ideais para diluição de 
medicamentos, aspiração e injeção de grandes volumes líquidos e soluções e 
alimentação enteral;• Conector em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável;- Possui bico Cateter;- Confeccionadas em prolipropileno 
especialmente desenvolvimento para as seringas BD, proporcionando maior 
transparência;- Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no 
controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos;- O êmbolo não se 
desprende do cilindro devido ao especial antel de retenção. 

RYMCO 8160 R$          1,59 R$        12.974,40 

304 

Serra de gigli 30cm A Serra Gigli 30 cm é confeccionada em aço inoxidável. Tal 
material confere ao produto a leveza e a força necessárias para um trabalho 
eficiente e ágil. Além disso, o equipamento possui uma durabilidade invejável e 
conta com uma manutenção fácil.Embalagem individual tipo Blister, de fácil 

WELDON 14400 R$        11,19 R$      161.136,00 
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abertura em Papel grau Cirúrgico;   - Tamanho: 30 cm;- Confeccionada em aço 
inoxidável;- Embalado individualment 

306 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 06A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com• Marcadores de graduação em 
centímetros;extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; 
dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma 
a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com 
o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A 
extremidade distal apresenta devidamente acabado efixado dispositivo conector 
universal com tampa. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno 
caso embalada em P.G.C. 

MED SONDA 700 R$          0,69 R$             483,00 

307 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 08A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, comCânula endotraqueal transp. Silicone 
c/marcação ext. c/balonete 8,0extremidade proximal arredondada, aberta isenta 
de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros 
perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado 
efixado dispositivo conector universal com tampa. O produto é confeccionado em 
PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 
processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. 

MED SONDA 2800 R$          0,68 R$          1.904,00 

308 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 10A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de 
acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 
acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado efixado 
dispositivo conector universal com tampa. O produto é confeccionado em PVC 
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de 
Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. 

MED SONDA 2800 R$          0,84 R$          2.352,00 

309 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 12A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com• Tubo de material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal;extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de 
acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 
acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado efixado 
dispositivo conector universal com tampa. O produto é confeccionado em PVC 
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de 
Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. 

MED SONDA 3160 R$          0,73 R$          2.306,80 

310 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 14A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com• Balão de alto volume baixa 
pressão.extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada 
de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A 
extremidade distal apresenta devidamente acabado efixado dispositivo conector 
universal com tampa. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno 
caso embalada em P.G.C. 

MED SONDA 3160 R$          0,69 R$          2.180,40 

311 
Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 16A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 

MED SONDA 4160 R$          0,73 R$          3.036,80 
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alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com• Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgicoextremidade proximal arredondada, aberta 
isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros 
perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado 
efixado dispositivo conector universal com tampa. O produto é confeccionado em 
PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 
processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. 

312 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 18A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, comEmbalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgicoextremidade proximal arredondada, aberta 
isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros 
perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado 
efixado dispositivo conector universal com tampa. O produto é confeccionado em 
PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo 
processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. 

MED SONDA 4160 R$          0,59 R$          2.454,40 

314 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 22A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com• Conector em polipropilenoextremidade 
proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, 
apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal 
apresenta devidamente acabado efixado dispositivo conector universal com 
tampa. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada 
em P.G.C. 

MED SONDA 4800 R$          1,08 R$          5.184,00 

319 

Sonda de Foley 2 vias NR 010 com balão de 30ml• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.Cânula endotraqueal 
transp. Silicone c/marcação ext. s/balonete 5,0 (TUBO) Embalagem individual 
tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico• Dispositivo que se acopla 
a bolsa coletora de urina de sistema fechado.• Confeccionado em látex 
siliconizado. 

WELL LEAD 6500 R$          3,27 R$        21.255,00 

320 

Sonda de Foley 2 vias NR 12 com balão de 30ml• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.• Conector em 
polipropileno• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema 
fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

WELL LEAD 6500 R$          2,79 R$        18.135,00 

322 

Sonda de Foley 2 vias balão n 16• Utilizada para realização de sondagem vesical, 
promovendo o esvaziamento da bexiga.• Marcadores de graduação em 
centímetros;• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema 
fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

WELL LEAD 21800 R$          3,19 R$        69.542,00 

323 

Sonda de Foley 2 vias balão n 18• Utilizada para realização de sondagem vesical, 
promovendo o esvaziamento da bexiga.• Tubo de material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal;• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de 
sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

WELL LEAD 21800 R$          2,84 R$        61.912,00 

325 

Sonda de Foley 2 vias balão n 22• Utilizada para realização de sondagem vesical, 
promovendo o esvaziamento da bexiga.• Conector em polipropileno• Dispositivo 
que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado.• Confeccionado em 
látex siliconizado. 

WELL LEAD 14200 R$          3,04 R$        43.168,00 

326 

Sonda de Foley 2 vias balão n 24• Utilizada para realização de sondagem vesical, 
promovendo o esvaziamento da bexiga.• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de 
sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

WELL LEAD 11400 R$          3,34 R$        38.076,00 

327 

Sonda de Foley 3 vias balão de 30cc n 18• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina 
de sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado 

WELL LEAD 3440 R$          3,28 R$        11.283,20 

328 
Sonda de Foley 3 vias balão de 30cc n 20 Utilizada para realização de sondagem 
vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.• Tubo de material plástico 

WELL LEAD 3440 R$          3,62 R$        12.452,80 
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utilizado para entubação endotraqueal;• Dispositivo que se acopla a bolsa 
coletora de urina de sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado 

329 

Sonda de Foley 3 vias balão de 30cc n 22• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.Cânula orofaríngea 
tipo guedel n 0• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema 
fechado.• Confeccionado em látex siliconizado 

WELL LEAD 3240 R$          3,76 R$        12.182,40 

332 

Sonda p/alimentação enteral c/guia n 08 (DOBBHOFF)- confeccionada em 
silicone e poliuretanoCânula de 60mm- sonda para alimentação enteral 
Dobbhoff- flexível, maleável, durável e não sofre alteração em contato com o ph 
ácido do estômago- calibre fino permite o fechamento dos esfincteres (cardia e 
piloro) durante o trajeto- possui ogiva distal de tungstênio e fio guia que facilita o 
posicionamento- valor referente à uma unidade- estéril 

SOLUMED 2280 R$        21,08 R$        48.062,40 

345 

Sistema de aspiração traqueal fechado 10FRO Sistema Fechado de Aspiração 
com MDI apresenta sonda atraumática, de ponta arredondada, envolta em luva 
de PVC siliconizado.- 23ml/minA sonda, graduada em centímetros e com 
marcações diferenciadas por cores, permite saber com precisão até onde deve 
ser introduzida, evitando o risco de lesões. As conexões com duplo swivel 
previnem o tracionamento do circuito e tubo durante a manipulação do paciente 
e minimizam o risco de desconexão acidental.O visualizador de passagem 
permite avaliação visual da secreção. Conta ainda com uma válvula para controle 
de vácuo com trava e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo, via de 
instilação com válvula antirrefluxo, para fluidificação das secreções e limpeza 
interna da sonda e conexão MDI, utilizada para aplicação de medicamentos por 
aerossol sem necessidade de desconexão da sonda 

BIOTEQ 2280 R$        74,90 R$      170.772,00 

349 

Tela de marlex em polipropilenoNº 15x15cmTela de Marlex em Polipropileno 
É uma tela de um certo material (polipropileno) que é utilizada principalmente no 
reparo de hernias inguinais , e funciona criando uma reacao fibrotica em torno 
da tela que fortalece as estruturas da parede abdominal.• confeccionada em 
100% polipropileno monofilamentado, não absorvível e sintético• alongamento 
próprio em ambos os sentidos, podendo ser cortada de qualquer forma, sem 
risco de desfiar• adapta-se ao crescimento do organismo• ideal para cirurgias de 
reparação de órgãos e prevenção de hérnias• esterilizada por óxido de etileno 
ou por raio gama• pode ser reesterilizada 

WALTEX 1320 R$        75,90 R$      100.188,00 

351 

Termômetro clínico Digital- Produto é destinando à verificação da temperatura 
do corpo humano; Termômetro de temperatura máxima;- À prova d´água;- A 
unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal;- Emite sinais 
sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para -indicar temperatura 
normal ou febril;- Desligamento automático;- Tomada de temperatura em 
aproximadamente 1 minuto;- Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou 
substâncias tóxicas. 

GTECH 11160 R$        13,90 R$      155.124,00 

VALOR TOTAL DE R$ 8.518.991,98 
(oito milhões quinhentos e dezoito mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-I/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:     MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e D-TRADE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:             R$ 941.490,80 (novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

9 

Agulha hipodérmica descartável estéril 30x8 Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna a aplicação 
mais fácil e reduz a dor do paciente Canhão colorido para facilitar a 
identificação visual do calibre da agulhaProtetor plástico que garante a total 
proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa   

SOLIDOR 402000  R$          0,07   R$        28.140,00  

14 
Atadura de algodão ortopédico 10cm x 1,8m• Não estéril; • 100% puro algodão: 
macio e extra-absorvente; • Formato: Rolo; • Cor: Branco; • Tamanho: 10 cm x 
1,8 m; 

ORTOFEN 34000  R$          0,65   R$        22.100,00  

16 
Atadura de algodão ortopédico 20cm x 1,8m- Não estéril; - 100% puro algodão: 
macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Cor: Branco; - Tamanho: 20 cm x 
1,8 m; 

ORTOFEN 37600  R$          1,11   R$        41.736,00  

104 

Cateter intravenoso periférico radiopaco de segurança flexível n 20- Estéril 
(esterilizado por óxido de etileno);- Apirogênico;- Atóxico- Radiopaco;- Possui 
filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue 
no exato momento da punção;- Látex Free;- 23ml/min 

TKL 147600  R$          1,32   R$      194.832,00  
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129 
coletor de urina, material* plástico,tipo* sistema aberto, modelo infantil, 
capacidade* cerca de 100 ml, características adicionais* adesivo 
hipoalergênico, embalagem* embalagem individual  

DESCARPACK 11820  R$          0,44   R$          5.200,80  

166 Embalador grau cirúrgico 20 x 100 HOSPFLEX 570  R$      150,00   R$        85.500,00  

186 
Filtro auto umidificador antibacteriano hidrofóbico c/tubo extensor corrugado 
(INFANTIL) 

BECARE 13200  R$        10,00   R$      132.000,00  

213 Fio Sutura catgut cromado n 2-0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0cm TECHNOFIO 14048  R$          4,35   R$        61.108,80  

214 Fio Sutura catgut cromado n 3-0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0 cm TECHNOFIO 13048  R$          4,89   R$        63.804,72  

215 Fio Sutura catgut cromado n 4-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 2 cm TECHNOFIO 13548  R$          4,69   R$        63.540,12  

262 
Fralda descartável – infantil PFralda infantil – Unisex, não estéril, de uso 
externo único descartável. 

MAIS 
CONFORTO 

24016  R$          0,66   R$        15.850,56  

263 
Fralda descartável – infantil M Fralda infantil – Unisex, não estéril, de uso 
externo único descartável. 

MAIS 
CONFORTO 

12340  R$          0,73   R$          9.008,20  

264 
Fralda descartável – infantil GFralda infantil – Unisex, não estéril, de uso 
externo único descartável. 

MAIS 
CONFORTO 

24430  R$          0,98   R$        23.941,40  

265 
Fralda descartável – infantil GGFralda infantil – Unisex, não estéril, de uso 
externo único descartável. 

MAIS 
CONFORTO 

12780  R$          1,19   R$        15.208,20  

273 

Lamina de bisturi N° 21Utilizadas em conjunto com cabo para bisturi em 
procedimentos cirúrgicos que necessitam de corte. Lâmina afiada e cortante, 
confeccionada em aço carbono para uso único. Características do produto:- 
Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos 
cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se 
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. 

SOLIDOR 70000  R$          0,34   R$        23.800,00  

275 

Lamina de bisturi N° 23Utilizadas em conjunto com cabo para bisturi em 
procedimentos cirúrgicos que necessitam de corte. Lâmina afiada e cortante, 
confeccionada em aço carbono para uso único. Características do produto:- 
Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos 
cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se 
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. 

SOLIDOR 70000  R$          0,46   R$        32.200,00  

276 

Lamina de bisturi N° 24Utilizadas em conjunto com cabo para bisturi em 
procedimentos cirúrgicos que necessitam de corte. Lâmina afiada e cortante, 
confeccionada em aço carbono para uso único. Características do produto:- 
Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos 
cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se 
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. 

SOLIDOR 32000  R$          0,41   R$        13.120,00  

277 

Luva cirúrgica estéril descartável N° 6.5- Fabricadas a base de látex natural e 
lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; - Após calçar as luvas, retirar o pó 
da parte externa por técnica asséptica; - Conteúdo da embalagem: 01 par de 
luva lisa e anatômica estéril.- Isento de Amido e Alvejante óptico; 

SANRO 120000  R$          0,92   R$      110.400,00  

VALOR  R$ 941.490,80 
(novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-J/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:     MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:            R$ 3.740.458,92 (três milhões setecentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

4 

Agulha hipodérmica descartável estéril 20x5,5 Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna a aplicação 
mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido para facilitar a identificação 
visual do calibre da agulha Protetor plástico que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento à seringa  

SR 182400 R$          0,06 R$        10.944,00 

17 
Atadura de crepom 13 fios 10cm x 1,80m- Tamanho: 10cm x 1,8m; - 
Composição: 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; - 13 fios/cm²;. 

UNICENTER 230000 R$          0,54 R$      124.200,00 

22 
Atadura gessada ultra rápida 15cm x 3m- Confeccionada em tecido de pano tipo 
tela 100% algodão; - Isento de Amido e Alvejante óptico; 

ORTOFEN 56200 R$          2,12 R$      119.144,00 

31 

Bolsa P/Colostomia 64mmBolsa de Colostomia Drenável é composta de 
gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, óleo mineral, 
acetato de viniletileno (EVA), cloreto de polivinilideno (PVDC), polietileno e 
acetato de vinila. 

VITAMED 7520 R$          9,24 R$        69.484,80 

32 
COLETOR DE SECREÇÕES VIAS AÉREAS - BRONQUINHO - 70 ML 
20cmColetor de Secreção para Broncoscopia e Endoscopia.Produto indicado 

VITAGOLD 16840 R$          6,94 R$      116.869,60 
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para coleta asséptica das vias aéreas.Adaptador em polipropileno fixado na 
tampa.Esterilizado a Óxido de Etileno.Embalado individualmente em Papel Grau 
Cirúrgico.Tampa de oclusão hermética em Polietileno com duas vias e alça em 
PVC para fixação com 40 cm.Frasco fabricado em Poliestireno atóxico, rígido, 
graduado, com capacidade de 70 ml.Extensão em PVC cristal, atóxico, com 20 
cm.Adaptador em Polietileno fixado na tampa. 

94 
Cateter fogarty p/embolectomia arterial n 0 x 80cmMaterial em SiliconePonta 
SoftEstilete Flexível IntegradoRadiopaco 

BIOMEDICAL 96 R$          1,37 R$             131,52 

95 
Cateter fogarty p/embolectomia arterial n 1 x 80cmMaterial em SiliconePonta 
SoftEstilete Flexível IntegradoRadiopaco 

BIOMEDICAL 96 R$          1,37 R$             131,52 

107 

Cateter venoso central duplo lúmen 2,5FrComposição do conjunto:1 cateter 
duplo lúmen em poliuretano, distal lúmen 14g, proximal lumen 18g.1 dilatador 8f 
x 9cm1fio guia em J 035" x60cm1 agulha 18g x 7cm1 seringa de 5ml1 bisturi 
descartável1 fixador do cateter tipo borboleta2ampas protetorasComponentes 
estéreis por gás de oxido de etileno e apirogénicos, se a embalagem não estiver 
violada. 

BIOLINE 1080 R$      195,00 R$      210.600,00 

117 

Cateter Picc 3.5Cateter central de inserção periférica em Silicone01 Cateter 
central de inserção periférica em silicone com manga protetora 01 Fita métrica01 
Introdutor divisível sobre agulha01 Cortador de cateter01 Pinça01 Garrote01 
Campo cirúrgico 01 Curativo 01 Extensor lateral 

BIOMEDICAL 860 R$      940,00 R$      808.400,00 

124 

Coletor de PVC rígido p/drenagem torácica 5.000mlFrasco em material PVC 
cristal rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade de 5000ml, com tampa de 
rosca com três vias. Uma via paciente. Uma segunda via é aberta para o 
ambiente, também servindo como extensão do dreno. A terceira via é fechada 
podendo ser aberta de acordo com procedimento. Extensão de PVC fácil 
ordenha cristal com 1,20m e pinça corta- fluxo, espiral plástico para impedir o 
acotovelamento da extensão. Tubo interno bizelado (selo d’água). Contém alça 
de sustentação de PVC. e suporte de sustentação da base. 

CPL 1440 R$        53,00 R$        76.320,00 

180 Faixa de smarch 06cm x 3m  TAYLOR 360 R$        27,33 R$          9.838,80 

181 Faixa de smarch 08cm x 3m TAYLOR 360 R$        19,22 R$          6.919,20 

182 Faixa de smarch 10cm x 3m TAYLOR 360 R$        26,17 R$          9.421,20 

183 Faixa de smarch 12cm x 3m TAYLOR 360 R$        18,82 R$          6.775,20 

184 Faixa de smarch 15cm x 2m TAYLOR 360 R$        15,74 R$          5.666,40 

187 Fita adesiva crepe19 mm x 50m – branca CIEX 19200 R$          2,27 R$        43.584,00 

189 Fita hipoalergica cirúrgica microporosa 10mm x 4,5m CIEX 67400 R$          5,50 R$      370.700,00 

191 Fixador para tubo orotraqueal Adulto HOLLISTER 14800 R$        11,90 R$      176.120,00 

222 
Fio Sutura catgut simples N 2-0 c/2 agulhas cilíndricaS ½ c. 4 e 5 cm e agulha 
triangular 3/8 c. 3,0 cm  (KIT OBSTETRICO) 

BIOLINE 15548 R$        15,95 R$      247.990,60 

231 Fio Sutura poliéster n 2 sem agulha  BIOLINE 10048 R$          7,87 R$        79.077,76 

232 Fio Sutura poliéster n 3 sem agulha  BIOLINE 10048 R$          9,47 R$        95.154,56 

233 Fio Sutura poliéster n 4 sem agulha  BIOLINE 10048 R$          9,93 R$        99.776,64 

234 Fio Sutura poliéster n 5 sem agulha  BIOLINE 10048 R$        10,40 R$      104.499,20 

260 
Fralda descartável – adulto GFralda Adulto – Unisex, não estéril, de uso externo 
único descartável. 

MILLERAL 
ISENTA 

933274 R$          0,98 R$      914.608,52 

299 

Seringa descartável 05ml estéril S/agulha- Corpo lubrificado, com escala externa 
gravada, precisa e visível;• Marcadores de graduação em centímetros;- Possui 
êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos 
dedos;- Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a 
entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade;- 
Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção;- Cilindro 
siliconado que proporciona deslizamento suave, sendo ele transparente e com 
escala nítida;- Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante 
a aplicação ou aspiração;- Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos 
e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana;- Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica 
asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde 

SR 77000 R$          0,12 R$          9.240,00 

305 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 04A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com• Conector em polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável;extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de 
acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente 
acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado efixado 

BIOSANI 700 R$          0,52 R$             364,00 
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dispositivo conector universal com tampa. O produto é confeccionado em PVC 
(cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de 
Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. 

317 

Sonda de Foley 2 vias NR 06 com balão de 30ml• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.• Marcadores de 
graduação em centímetros;• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina 
de sistema fechado.• Confeccionado em látex siliconizado. 

TOP MED 2880 R$          0,39 R$          1.123,20 

318 

Sonda de Foley 2 vias NR 08 com balão de 30ml• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.• Tubo de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal;• Dispositivo que se acopla a 
bolsa coletora de urina de sistema fechado.• Confeccionado em látex 
siliconizado. 

TOP MED 2880 R$          2,59 R$          7.459,20 

330 

Sonda de Foley 3 vias balão de 30cc n 24• Utilizada para realização de 
sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga.Validade 
indeterminada• Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema 
fechado.• Confeccionado em látex siliconizado 

TOP MED 3240 R$          3,24 R$        10.497,60 

335 

Sonda uretral descartável estéril nº 06Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em 
caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar 
comprimido.Cateter para aspiração traqueal n 08 produto composto por tubo e 
conector com tampa, confeccionados em PVC o duto composto por tubo e 
conector com tampa, confeccionados em PVC- Espessura da sonda: 5,5mm;- 
Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- 
Apirogênico;- Descartável (Uso único).- Todas as sondas descartáveis são 
compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e 
conector com tampa. 

BIOSANI 3960 R$          0,46 R$          1.821,60 

336 

Sonda uretral descartável estéril nº 08Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em 
caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.Ponta 
Soft- Espessura da sonda: 5,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e 
bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único).- Todas as 
sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo 
de furação específica e conector com tampa. 

BIOSANI 3960 R$          0,49 R$          1.940,40 

337 

Sonda uretral descartável estéril nº 10Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em 
caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.Ponta 
Soft- Espessura da sonda: 5,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e 
bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único).- Todas as 
sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo 
de furação específica e conector com tampa. 

CPL 1860 R$          0,89 R$          1.655,40 

VALOR TOTAL R$ 3.740.458,92 
 (três milhões setecentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-K/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:     MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:             R$ 5.354.806,88 (cinco milhões trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e seis reais e oitenta e oito centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

110 

Cateter venoso central duplo lúmen 4FrPoliuretano de cateter radiopaco 4 fr. x 
13 cm. em dois sentidosFio guia "J" de 45 cmAcessório de alimentação 
especialIntrodutor de parede agulha fina ga 21. "x 1 1/2" "Cateter radiopaco 22 
ga. x 1 3/4 "" cerca de 25 agulha introdutora de Ga. "Seringa de introdutor 5 
ccDuas pinças para linhas de extensãoDilatador de vasoFixar o cateterDuas 
tampas "luer-lock 

K.F.F S.A 
80250540003 

920 R$      233,00 R$      214.360,00 

111 

Cateter Venoso Central duplo-lumen para infusão 7FRx20cm, em poliuretano 
com lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo de 4150 ml/h no lúmen 
distal e 1030 ml/h no lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões 
em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-
fluxo nas extensões, contendo:·         Dilatador de Vasos·         Guia metálica 
0,035” x 60cm com ponta em “J” com avançador anatômico·         Seringa de 

K.F.F S.A 
80250540003 

19800 R$        98,90 R$   1.958.220,00 
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5ml·         Agulha introdutora 18G x 70mm·         1 tampa protetora com 
membrana auto-cicatrizante·         Clamp de fixação móvel para o catéter 

116 

Cateter Picc 3.0Cateter central de inserção periférica em Silicone01 Cateter 
central de inserção periférica em silicone com manga protetora 01 Fita 
métrica01 Introdutor divisível sobre agulha01 Cortador de cateter01 Pinça01 
Garrote01 Campo cirúrgico 01 Curativo 01 Extensor lateral 

K.F.F S.A 
80250540002 

860 R$      635,00 R$      546.100,00 

122 

Coletor de PVC rígido p/drenagem torácica 2.000mlFrasco em material PVC 
cristal rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade de2000ml, com tampa 
de rosca com três vias. Uma via paciente. Uma segunda via é aberta para o 
ambiente, também servindo como extensão do dreno. A terceira via é fechada 
podendo ser aberta de acordo com procedimento. Extensão de PVC fácil 
ordenha cristal com 1,20m e pinça corta- fluxo, espiral plástico para impedir o 
acotovelamento da extensão. Tubo interno bizelado (selo d’água). Contém alça 
de sustentação de PVC. e suporte de sustentação da base. 

MEDSHARP 
80267170006 

3240 R$        30,00 R$        97.200,00 

126 

COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, 
CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 100 
EM 100 ML, VÁLVULA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA 
FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS 
COMPONENTES MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE* 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

YANGZHOU 
MEDLINE CO., 
LTDA 
10369460122 

36400 R$          7,40 R$      269.360,00 

188 
Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m 

PHARMATEX 
10332829016 

14200 R$          5,75 R$        81.650,00 

194 
Fio Sutura absorvível sintético n 0 c/agulha cilíndrico ½ circulo 4,0 cm 

PROCARE 
10369460141 

52032 R$        10,60 R$      551.539,20 

199 
Fio Sutura absorvível sintético n 3-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 2,5 cm 

TECHNOFIO 
10378330026 

48144 R$        11,37 R$      547.397,28 

211 
Fio Sutura catgut cromado n 0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0 cm 

TECHNOFIO 
10378330015 

14048 R$          6,68 R$        93.840,64 

221 
Fio Sutura catgut simples n 2-0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0 cm 

TECHNOFIO 
10378330016 

15248 R$          6,77 R$      103.228,96 

223 
Fio Sutura catgut simples n 3 c/agulha cilíndrica ½ circulo 2,0 cm 

TECHNOFIO 
10378330016 

16048 R$          6,18 R$        99.176,64 

238 
Fio Sutura nylon monofilamento n 0 c/agulha cortante 3/8 circulo 4,0cm  

PROCARE 
10369460141 

98568 R$          2,18 R$      214.878,24 

241 
Fio Sutura nylon monofilamento n 4-0 c/agulha triangular ½ circulo 2,5 cm 

PROCARE 
10369460141 

97568 R$          2,19 R$      213.673,92 

250 

Fio Sutura polipropileno n 0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 4,0 cmO fio de sutura 
Polipropileno possui caracteristica de boa flexibilidade e fixação no nó 
cirúrgico, força tênsil, uniformidade no diâmetro e ausência de capilaridade. Os 
fios de sutura Polipropileno são indicados para aproximação em tecidos lisos 
e macios em geral, incluindo procedimentos como: cirurgia geral, oftálmicas, 
cardiovasculares, cuticular, plástica e outras. Utilizado no fechamento de 
incisões cirúrgicas contribuindo com o processo de cicatrização dos tecidos. 
Esse fio de sutura é fornecido na versão tingida de azul que tem como função 
realçar a visibilidade. 

TECHNOFIO 
10378330017 

36600 R$          7,47 R$      273.402,00 

274 

Lamina de bisturi N° 22Utilizadas em conjunto com cabo para bisturi em 
procedimentos cirúrgicos que necessitam de corte. Lâmina afiada e cortante, 
confeccionada em aço carbono para uso único. Características do produto:- 
Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos 
cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se 
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. 

SOLIDOR 
10369460104 

51000 R$          1,78 R$        90.780,00 

VALOR R$ 5.354.806,88 
(cinco milhões trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e seis reais e oitenta e oito centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-L/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:          MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:             R$ 8.007.005,08 (oito milhões e sete mil e cinco reais e oito centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

6 
Agulha hipodérmica descartável estéril 25x7 Cânula siliconizada que desliza 
facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna a 
aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido para facilitar 

DESCARPACK 278400 R$          0,06 R$        16.704,00 
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a identificação visual do calibre da agulha Protetor plástico que garante a total 
proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa  

24 

Avental Cirúrgico Estéril manga longa sem reforço nas mangas, tamanho 
G.Com a finalidade de proteger o usuário de uma possível contaminação em 
procedimentos cirúrgicos.• Não Estéril;• Fabricado em Nãotecido 100% 
polipropileno. 

JARC 46000 R$          2,53 R$      116.380,00 

27 
Bisturi descartável nº 20- Composição da lâmina: Aço inox 304; - Modelo n° 
20; - Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; - Uso único. 

STERILANCE 10840 R$          1,52 R$        16.476,80 

29 
Bisturi descartável nº 23- Composição da lâmina: Aço inox 304; - Modelo n° 
23; - Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; - Uso único. 

STERILANCE 9840 R$          1,57 R$        15.448,80 

33 

Caneta ponta extra fina p/aparelho de ECG Dixtal 2500- Ponta em aço 0,5 
mm e tinta líquida;- Possui tampa plástica e clips em metal;- Produto 
importado.- Embalagem contém: 01 unidade- Cor: Preta ou Azul- Modelo: Hi-
Tecpoint V5 

DALHALSSEN 1320 R$        30,09 R$        39.718,80 

102 

Cateter intravenoso periférico radiopaco de segurança, flexível n 16- Estéril 
(esterilizado por óxido de etileno);- Apirogênico;- Atóxico- Radiopaco;- Possui 
filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do 
sangue no exato momento da punção;- Látex Free;- 23ml/min 

DESCARPACK 28800 R$          1,38 R$        39.744,00 

103 

Cateter intravenoso periférico radiopaco de segurança flexível n 18- Estéril 
(esterilizado por óxido de etileno);- Apirogênico;- Atóxico- Radiopaco;- Possui 
filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do 
sangue no exato momento da punção;- Látex Free;- 23ml/min 

SOLIDOR 94400 R$          1,72 R$      162.368,00 

105 

Cateter intravenoso periférico radiopaco de segurança flexível n 22- Estéril 
(esterilizado por óxido de etileno);- Apirogênico;- Atóxico- Radiopaco;- Possui 
filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do 
sangue no exato momento da punção;- Látex Free;- 23ml/min 

SOLIDOR 144000 R$          1,60 R$      230.400,00 

106 

Cateter intravenoso periférico radiopaco de segurança flexível n 24- Estéril 
(esterilizado por óxido de etileno);- Apirogênico;- Atóxico- Radiopaco;- Possui 
filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do 
sangue no exato momento da punção;- Látex Free;- 23ml/min 

SOLIDOR 114000 R$          1,72 R$      196.080,00 

115 

Cateter Picc 2.5Cateter central de inserção periférica em Silicone01 Cateter 
central de inserção periférica em silicone com manga protetora 01 Fita 
métrica01 Introdutor divisível sobre agulha01 Cortador de cateter01 Pinça01 
Garrote01 Campo cirúrgico 01 Curativo 01 Extensor lateral 

BIOMEDICAL 740 R$      855,00 R$      632.700,00 

119 

Cobre corpo c/plastificação descartável adulto• Confeccionado em NON 
WOVEN 70 gramas, não plastificado e degradável.• Boa resistência, opaco e 
estanque.• Repelente a líquidos.• Fecho de correr de nylon a todo o 
comprimento, com pega em níquel.• Etiqueta de identificação de cadáver.- 
Composição: 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; • Embalado 
individualmente em saco plástico transparente de abertura fácil.• Etiqueta de 
código de produto e instruções de uso.• Acessório: Lençol para cobrir cadáver 
em não tecido 220 x 200cm.• Dimensões: 220cm comprimento x 80cm 
largura.• Peso +/- 300 gramas. 

NOVAAXYS 9320 R$          9,60 R$        89.472,00 

127 
Coletor de urina estéril 50 ml (pote)FRASCO COLETOR PARA EXAME, 
MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE50 A 50 
ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO COLETA DE URINA 

CRAL 38760 R$          0,24 R$          9.302,40 

140 Dreno de penrose n 3 INOVATEX 720 R$          1,89 R$          1.360,80 

185 
Filtro auto umidificador antibacteriano hidrofóbico c/tubo extensor corrugado 
(ADULTO) 

GVS 27400 R$        14,85 R$      406.890,00 

192 

Fixador para tubo traqueostomiaAdulto Fixador para tubo endotraqueal 
tamanho Adulto composto por duas bandas, uma superior medindo 72 cm e 
a outra inferior com 68 cm de comprimento, ambas com largura de 2 cm, 
tendo uma delas uma fenda para passagem da banda na formação do orifício. 
Confeccionado em tecido de algodão, atóxico, hipoalérgico e anti-escaras. 
Velcro nas quatro extremidades para fixação com 4 cm de comprimento. 
Velcro adesivo. Regulável através dos velcros das extremidades para união 
das bandas. Livre de látex. Produto uso único. Fixador para cânula de 
traqueostomia composto por duas bandas, uma medindo 37 cm e a outra com 
10 cm de comprimento, ambas com largura de 1,8cm. Confeccionado em 
tecido de algodão, atóxico, hipoalérgico e anti-escaras; com velcro nas 
extremidades para fixação da cânula de traqueostomia medindo 4,5 cm de 
comprimento. Regulável através de velcro para união das bandas medindo 
4,5 cm 

JARC 1080 R$        13,14 R$        14.191,20 

195 Fio Sutura absorvível sintético n 1 c/agulha cilíndrico ½ circulo 4,0 cm TECHNOFIO 52032 R$          9,98 R$      519.279,36 

196 Fio Sutura absorvível sintético n 2-0 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,2 cm TECHNOFIO 52032 R$          5,89 R$      306.468,48 

201 Fio Sutura absorvível sintético n 4-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 2,5 cm TECHNOFIO 38144 R$        11,59 R$      442.088,96 

208 Fio Sutura algodão torcido n 2-0 c/agulha triangular ½circulo 3cm PLAST SUTURE 19232 R$          3,09 R$        59.426,88 

218 Fio Sutura catgut simples n 2-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 2,5 cm TECHNOFIO 15348 R$          4,35 R$        66.763,80 
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227 Fio Sutura poliéster trançado n 2 c/agulha triangular ½ circulo 4,0cm TECHNOFIO 14848 R$          8,29 R$      123.089,92 

228 Fio Sutura poliéster trançado n 5 c/agulha triangular ½ circulo 4,5 cm TECHNOFIO 13048 R$        18,43 R$      240.474,64 

229 Fio Sutura poliéster n 0 sem agulha  BIOLINE 10048 R$          4,09 R$        41.096,32 

230 Fio Sutura poliéster n 1 sem agulha  BIOLINE 10048 R$          7,58 R$        76.163,84 

242 Fio Sutura nylon monofilamento n 5-0 c/agulha triangular ½ circulo 2,5 cm PROCARE 13048 R$          2,30 R$        30.010,40 

243 Fio Sutura nylon monofilamento n 6-0 c/agulha triangular ½ circulo 2,5 cm TECHNOFIO 12048 R$          2,65 R$        31.927,20 

248 

Fio Sutura polivIcryl n 4 c/agulha 4,0cm para fechamento obstétricoA sutura 
de Poliglactina 910 é indicada para uso em tecidos moles, na aproximação 
ou mesmo ligação destes, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em 
tecidos cardiovasculares e neurológicos 

PLAST SUTURE 59832 R$        10,79 R$      645.587,28 

251 

Fio Sutura polipropileno n 0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 1,5cmO fio de sutura 
Polipropileno possui caracteristica de boa flexibilidade e fixação no nó 
cirúrgico, força tênsil, uniformidade no diâmetro e ausência de capilaridade. 
Os fios de sutura Polipropileno são indicados para aproximação em tecidos 
lisos e macios em geral, incluindo procedimentos como: cirurgia geral, 
oftálmicas, cardiovasculares, cuticular, plástica e outras. Utilizado no 
fechamento de incisões cirúrgicas contribuindo com o processo de 
cicatrização dos tecidos. Esse fio de sutura é fornecido na versão tingida de 
azul que tem como função realçar a visibilidade. 

TECHNOFIO 36600 R$          9,89 R$      361.974,00 

252 

Fio Sutura polipropileno n 1 c/agulha cilíndrica 3/8 circulo 3,0cmO fio de 
sutura Polipropileno possui caracteristica de boa flexibilidade e fixação no nó 
cirúrgico, força tênsil, uniformidade no diâmetro e ausência de capilaridade. 
Os fios de sutura Polipropileno são indicados para aproximação em tecidos 
lisos e macios em geral, incluindo procedimentos como: cirurgia geral, 
oftálmicas, cardiovasculares, cuticular, plástica e outras. Utilizado no 
fechamento de incisões cirúrgicas contribuindo com o processo de 
cicatrização dos tecidos. Esse fio de sutura é fornecido na versão tingida de 
azul que tem como função realçar a visibilidade. 

PLAST SUTURE 36600 R$          9,48 R$      346.968,00 

270 

Kit Papanicolau tam P - esta kit deve conter os seguintes materiais: espéculo 
vaginal descartável tamanho P - espéculo vaginal descartável, estéril, 
lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização 
de secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a 
sua finalidade ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies 
lisas e bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, afim de evitar 
traumatismo ao paciente. Embalagem: o material deverá acondicionado em 
embalagem individual, reembalado de acordo com a praxe do fabricante. No 
invólucro deverá constar externamente os seguintes dados: marca comercial 
e fabricante; conteúdo qualitativo e quantitativo; prazo de validade, nº do 
registro do produto no ministério da saúde; tipo de esterilização, e demais 
dados que constem da lei 8078/90 - código de defesa do consumidor. Escova 
cervical descartável - porta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo 
de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, 
atóxico e resistente às trações. Espátula de ayre em madeira. - resistentes, 
pontas arredondadas descartáveis, medindo 18cm de comprimento, 
embalagem individual contendo número do lote, data de fabricação 
constantes nas embalagens, marca, e/ou fabricante. Luvas descartáveis - em 
poliestireno de alta densidade, tamanho único lâminas devidro com ponta 
fosca - confeccionada com vidro de alta qualidade com espessura entre 
2,5cm x 7,5cm e 1mm de 242espessura, sendo que apresenta uma 
peq243uena parte fosca para identificação do pa244ciente; estojo porta-
lâminas -  em tamanho 245compatível com a lâmina e campo para 
identi246ficação do usuário no lado externo.247 

KOLPLAST 52800 R$          2,89 R$      152.592,00 

278 

Luva cirúrgica estéril descartável N° 7- Fabricadas a base de látex natural e 
lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; - Após calçar as luvas, retirar o pó 
da parte externa por técnica asséptica; - Conteúdo da embalagem: 01 par de 
luva lisa e anatômica estéril.- Confeccionada em tecido de pano tipo tela 
100% algodão;  

LEMGRUBER 274800 R$          0,90 R$      247.320,00 

286 

Micronebulizador adultoFacilitar a absorção de medicamentos através da 
nebulização, que são arrastados pelo fluxo gasoso de Oxigênio ou Ar 
comprimido medicinal;- Composição da lâmina: Aço inox 304; Principalmente 
para pacientes com problemas de asma e bronquite, tanto para adultos como 
crianças;Máscara com aberturas para evitar concentração de gás carbônico 
em seu interior;Recipiente com copo graduado de 5 a 15ml;Extensão 
transparente e não tóxica com 1,50 mts.Micronebulizador infantilFacilitar a 
absorção de medicamentos através da nebulização, que são arrastados pelo 
fluxo gasoso de Oxigênio ou Ar comprimido medicinal;Principalmente para 
pacientes com problemas de asma e bronquite, tanto para adultos como 
crianças; 

DARU 4320 R$          6,85 R$        29.592,00 
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Micronebulizador infantilFacilitar a absorção de medicamentos através da 
nebulização, que são arrastados pelo fluxo gasoso de Oxigênio ou Ar 
comprimido medicinal;COLETOR DE SECREÇÕES VIAS AÉREAS - 
BRONQUINHO - 70 ML 20cmPrincipalmente para pacientes com problemas 
de asma e bronquite, tanto para adultos como crianças;Máscara com 
aberturas para evitar concentração de gás carbônico em seu 
interior;Recipiente com copo graduado de 5 a 15ml;Extensão transparente e 
não tóxica com 1,50 mts. Avental Cirúrgico Estéril manga longa sem reforço 
nas mangas, tamanho G. 

DARU 3900 R$          8,80 R$        34.320,00 

289 

Pulseira identificadora plástica adulto –brancaAs Pulseiras Hospitalares são 
macias e anti-alérgicas, utilizadas para identificação de pacientes, controle 
de alimentação, medicação, exames e classificação de riscos.- Embalagem 
contém: 01 unidadeVinil com lacre plástico indicada para usos de longa 
duração, como internação, maternidade, UTI, etc 

ADLIN 67400 R$          0,43 R$        28.982,00 

290 

Pulseira identificadora plástica Infantil –AZULAs Pulseiras Hospitalares são 
macias e anti-alérgicas, utilizadas para identificação de pacientes, controle 
de alimentação, medicação, exames e classificação de riscos.Cânula 
endotraqueal aramado transp. Silicone. c/marcação ext. c/balonete 5,0  • 
Tubo endotraqueal aramado (espiralado) com balão utilizado para intubação 
endotraqueal;Vinil com lacre plástico indicada para usos de longa duração, 
como internação, maternidade, UTI, etc 

ADLIN 32000 R$          0,45 R$        14.400,00 

291 

Pulseira identificadora plástica Infantil –ROSAAs Pulseiras Hospitalares são 
macias e anti-alérgicas, utilizadas para identificação de pacientes, controle 
de alimentação, medicação, exames e classificação de riscos.• Fabricado 
com material atóxico, translúcido, termo sensível e radiopaco;Vinil com lacre 
plástico indicada para usos de longa duração, como internação, maternidade, 
UTI, etc 

ADLIN 32000 R$          0,47 R$        15.040,00 

292 

Papel para ECG AT101Papel para Eletrocardiógrafo ECG Schiller AT-101 - 
80x70 21m bloco 300 FolhasPapel para ECG, ótima sensibilidade, impressão 
térmica com ótima fixação. Registro por cabeça térmica, sem contato com o 
papel, podendo ser feito também com estilete 

DARU 2700 R$        63,00 R$      170.100,00 

294 

Preservativo sem lubrificante Preservativo masculino, não lubrificado, 
confeccionado com borracha deCânula endotraqueal aramado transp. 
Silicone. c/marcação ext. c/balonete 6,0 • Tubo endotraqueal aramado 
(espiralado) com balão utilizado para intubação endotraqueal;latex natural 
vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento minimo 
160mm, peso 1,70 gramas, embalado individualmente.Indicado para uso em 
sondas de aparelhos de ultrassom. 

MADEITEX 7800 R$          0,27 R$          2.106,00 

301 

Seringa descartável 20 ml estéril S/agulha-Estéril, uso único, transparente, 
atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo 
lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível.-Flange com 
formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa 
quando em superfície plana.-Êmbolo com ramificações em sua base para 
facilitar a aplicação sem deslize dos dedos.-Êmbolo deslizável, ajustado ao 
corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção 
de borracha fixado em sua extremidade.-Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data 
de validade e número de registro no Ministério da Saúde.-Oferece melhor 
leitura na dosagem através de stopper reto e mais fino.-Êmbolo reto não se 
desprende do cilindro devido ao anel de retenção.-Cilindro siliconado que 
proporciona deslizamento suave.-Cilindro transparente e com escala nítida.-
Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação 
ou aspiração. -Sem agulha. 

SR 1354000 R$          0,29 R$      392.660,00 

313 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 20A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, comCânula endotraqueal transp. Silicone 
c/marcação ext. s/balonete 2,5 (TUBO)extremidade proximal arredondada, 
aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos 
alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. 
Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, 
apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal 
apresenta devidamente acabado efixado dispositivo conector universal com 
tampa. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno 
caso embalada em P.G.C. 

MEDSONDA 5160 R$          0,97 R$          5.005,20 
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315 

Sonda nasogástrica de Levine descartável estéril n 24A sonda nasogastrica 
longa é usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou 
alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; 
em forma de cilindro reto e inteiriço, com• Fabricado com material atóxico, 
translúcido e radiopaco;extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e 
eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando 
diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta 
devidamente acabado efixado dispositivo conector universal com tampa. O 
produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 
atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em 
P.G.C. 

MEDSONDA 3400 R$          1,20 R$          4.080,00 

333 

Sonda p/alimentação enteral c/guia n 10 (DOBBHOFF)- confeccionada em 
silicone e poliuretanoValidade indeterminada- sonda para alimentação 
enteral Dobbhoff- flexível, maleável, durável e não sofre alteração em contato 
com o ph ácido do estômago- calibre fino permite o fechamento dos 
esfincteres (cardia e piloro) durante o trajeto- possui ogiva distal de tungstênio 
e fio guia que facilita o posicionamento- valor referente à uma unidade- estéril 

EMBRAMED 19000 R$        21,05 R$      399.950,00 

334 

Sonda p/alimentação enteral c/guia n 12 (DOBBHOFF)- confeccionada em 
silicone e poliuretano sonda para alimentação enteral Dobbhoff- flexível, 
maleável, durável e não sofre alteração em contato com o ph ácido do 
estômago- calibre fino permite o fechamento dos esfincteres (cardia e piloro) 
durante o trajeto- possui ogiva distal de tungstênio e fio guia que facilita o 
posicionamento- valor referente à uma unidade- estéril 

EMBRAMED 26600 R$        18,90 R$      502.740,00 

338 

Sonda uretral descartável estéril nº 12Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), 
em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar 
comprimido.Ponta Soft- Espessura da sonda: 5,5mm;- Uretral para drenagem 
de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso 
único).- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC 
atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. 

BIOBASE 1860 R$          0,70 R$          1.302,00 

339 

Sonda uretral descartável estéril nº 14Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), 
em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar 
comprimido.Ponta Soft- Espessura da sonda: 5,5mm;- Uretral para drenagem 
de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso 
único).- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC 
atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. 

BIOBASE 1860 R$          0,97 R$          1.804,20 

340 

Sonda uretral descartável estéril nº 16Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), 
em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar 
comprimido.- 23ml/min- Espessura da sonda: 5,5mm;- Uretral para drenagem 
de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso 
único).- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC 
atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. 

BIOBASE 1860 R$          0,75 R$          1.395,00 

341 

Sonda uretral descartável estéril nº 18Dispositivo para introdução em órgãos 
corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), 
em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar 
comprimido.- Estéril (esterilizado por óxido de etileno);- Espessura da sonda: 
5,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- 
Apirogênico;- Descartável (Uso único).- Todas as sondas descartáveis são 
compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica 
e conector com tampa. 

BIOBASE 1560 R$          1,18 R$          1.840,80 

346 

Sistema de aspiração traqueal fechado 12FRO Sistema Fechado de 
Aspiração com MDI apresenta sonda atraumática, de ponta arredondada, 
envolta em luva de PVC siliconizado.- AtóxicoA sonda, graduada em 
centímetros e com marcações diferenciadas por cores, permite saber com 
precisão até onde deve ser introduzida, evitando o risco de lesões. As 
conexões com duplo swivel previnem o tracionamento do circuito e tubo 
durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão 
acidental.O visualizador de passagem permite avaliação visual da secreção. 
Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa 
protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula 

BIOTEQ 2640 R$        76,50 R$      201.960,00 



31 

 

             Estado do Rio de Janeiro 
             Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
  

Quarta-feira, 20 de Novembro de 2019 

antirrefluxo, para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e 
conexão MDI, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem 
necessidade de desconexão da sonda 

347 

Sistema de aspiração traqueal fechado 14FRO Sistema Fechado de 
Aspiração com MDI apresenta sonda atraumática, de ponta arredondada, 
envolta em luva de PVC siliconizado.- 23ml/minA sonda, graduada em 
centímetros e com marcações diferenciadas por cores, permite saber com 
precisão até onde deve ser introduzida, evitando o risco de lesões. As 
conexões com duplo swivel previnem o tracionamento do circuito e tubo 
durante a manipulação do paciente e minimizam o risco de desconexão 
acidental.O visualizador de passagem permite avaliação visual da secreção. 
Conta ainda com uma válvula para controle de vácuo com trava e tampa 
protetora no conector ao sistema de vácuo, via de instilação com válvula 
antirrefluxo, para fluidificação das secreções e limpeza interna da sonda e 
conexão MDI, utilizada para aplicação de medicamentos por aerossol sem 
necessidade de desconexão da sonda 

BIOTEQ 3000 R$        76,50 R$      229.500,00 

353 

Tubo de látex 200 (Borracha)Tubo de borracha de látex natural.Cateter 
Venoso Central duplo-lumen para infusão 7FRx20cm, em poliuretano com 
lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo de 4150 ml/h no lúmen distal 
e 1030 ml/h no lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões em 
centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-
fluxo nas extensões, contendo:O tubo por suas característica mecânicas, 
grande flexibilidade e alongamento, tem larga aplicação para 
produtos  médico-hospitalares e odontológicos como: Garrote para 
flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo 
sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas;Conexão 
entre componentes dos produtos médico-hospitalares: equipos para infusão, 
sistema para drenagem torácica, coletores de secreção das vias aéreas, 
irrigadores de artroscopia e videolaroscopia, equipamentos para aspiração 
de vias aéreas, e  aspiração gástrica enteral, etc... Como ponteiros para 
extensores para aspiração e oxigenoterapia;Na confecção de bombas 
peristálticas para display de saboneteiras;  Confecção de aparelhos para 
fisioterapia e ginástica;Na confecção de elásticos para ortodontia etc...  

LATEX BR - 
FRONTINENSE 

560 R$        16,60 R$          9.296,00 

354 

Tubo de látex 204 (Borracha)Tubo de borracha de látex natural.·         Dilatador 
de VasosO tubo por suas característica mecânicas, grande flexibilidade e 
alongamento, tem larga aplicação para produtos  médico-hospitalares e 
odontológicos como: Garrote para flebotomia prendendo a circulação, 
possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação 
de injeções intravenosas;Conexão entre componentes dos produtos médico-
hospitalares: equipos para infusão, sistema para drenagem torácica, 
coletores de secreção das vias aéreas, irrigadores de artroscopia e 
videolaroscopia, equipamentos para aspiração de vias aéreas, e  aspiração 
gástrica enteral, etc... Como ponteiros para extensores para aspiração e 
oxigenoterapia;Na confecção de bombas peristálticas para display de 
saboneteiras;  Confecção de aparelhos para fisioterapia e ginástica;Na 
confecção de elásticos para ortodontia etc...  

LATEX BR - 
FRONTINENSE 

4160 R$        67,90 R$      282.464,00 

VALOR TOTAL DE R$ 8.007.005,08 (oito milhões e sete mil e cinco reais e oito centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-M/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:          MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:            R$  4.459.225,88 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

23 
Atadura gessada ultra rápida 20cm x 3m- Confeccionada em tecido de pano tipo tela 
100% algodão; - Isento de Amido e Alvejante óptico; 

ORTOFEN 56200 R$          4,53 R$      254.586,00 

123 

Coletor de PVC rígido p/drenagem torácica 3.500mlFrasco em material PVC cristal 
rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade de 3.500ml, com tampa de rosca 
com três vias. Uma via paciente. Uma segunda via é aberta para o ambiente, 
também servindo como extensão do dreno. A terceira via é fechada podendo ser 
aberta de acordo com procedimento. Extensão de PVC fácil ordenha cristal com 
1,20m e pinça corta- fluxo, espiral plástico para impedir o acotovelamento da 
extensão. Tubo interno bizelado (selo d’água). Contém alça de sustentação de PVC. 
e suporte de sustentação da base. 

CPL 2160 R$        57,00 R$      123.120,00 



32 

 

             Estado do Rio de Janeiro 
             Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
  

Quarta-feira, 20 de Novembro de 2019 

131 
 Compressa de gaze hidrófila 7,5x7,5 13 fios estéril Envelope c/ 10 unidades.Com 8 
camadas e 5 dobras. 13 fios. 7,5 x 7,5 cm 

MEDBRAZ 2202000 R$          0,89 R$   1.959.780,00 

175 Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5 m MISSNER 85400 R$          9,06 R$      773.724,00 

219 Fio Sutura catgut simples n 2-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 3,5 cm SUPERO 15348 R$          6,80 R$      104.366,40 

220 Fio Sutura catgut simples n 2-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 4,0 cm SUPERO 15248 R$          6,80 R$      103.686,40 

224 Fio Sutura catgut simples n 3-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 3,0 cm  SUPERO 16848 R$          5,97 R$      100.582,56 

225 Fio Sutura catgut simples n 4-0 c/agulha cilíndrica ½ circulo 2,0cm SUPERO 16948 R$          6,49 R$      109.992,52 

253 

Fio Sutura polipropileno n 3-0 c/2 agulhas cilíndrica ½ circulo 2,5 cmO fio de sutura 
Polipropileno possui caracteristica de boa flexibilidade e fixação no nó cirúrgico, 
força tênsil, uniformidade no diâmetro e ausência de capilaridade. Os fios de sutura 
Polipropileno são indicados para aproximação em tecidos lisos e macios em geral, 
incluindo procedimentos como: cirurgia geral, oftálmicas, cardiovasculares, 
cuticular, plástica e outras. Utilizado no fechamento de incisões cirúrgicas 
contribuindo com o processo de cicatrização dos tecidos. Esse fio de sutura é 
fornecido na versão tingida de azul que tem como função realçar a visibilidade. 

SHALON 35600 R$          8,13 R$      289.428,00 

257 

Frasco para aspiração de secreção 250ml descartávelProduto indicado para coleta 
asséptica das vias aéreas.Não estéril.Embalados individualmente.Tampa de 
oclusão hermética em Polietileno e alça em PVC para fixação.Frasco atóxico, rígido, 
graduado. Duas extensões em PVC cristal, atóxico. 

CPL 3600 R$        31,95 R$      115.020,00 

300 

Seringa descartável 10ml estéril S/agulha-Estéril, uso único, transparente, atóxica, 
com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos.• Embalagem individual 
tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico-Corpo lubrificado, com escala 
externa gravada, precisa e visível.-Flange com formato anatômico, para apoio dos 
dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana.-Êmbolo com 
ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos.-Êmbolo 
deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com 
anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade.-Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
validade e número de registro no Ministério da Saúde.-Oferece melhor leitura na 
dosagem através de stopper reto e mais fino.-Êmbolo reto não se desprende do 
cilindro devido ao anel de retenção.-Cilindro siliconado que proporciona 
deslizamento suave.-Cilindro transparente e com escala nítida.-Flange com 
desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração.-Sem 
agulha. 

SR 1182000 R$          0,29 R$      342.780,00 

350 

Tela de marlex em polipropilenoN° 20x30cmTela de Marlex em Polipropileno É uma 
tela de um certo material (polipropileno) que é utilizada principalmente no reparo de 
hernias inguinais , e funciona criando uma reacao fibrotica em torno da tela que 
fortalece as estruturas da parede abdominal.• confeccionada em 100% polipropileno 
monofilamentado, não absorvível e sintético• alongamento próprio em ambos os 
sentidos, podendo ser cortada de qualquer forma, sem risco de desfiar• adapta-se 
ao crescimento do organismo• ideal para cirurgias de reparação de órgãos e 
prevenção de hérnias• esterilizada por óxido de etileno ou por raio gama• pode ser 
reesterilizada 

MARTEX 1320 R$      138,00 R$      182.160,00 

VALOR TOTAL DE R$  4.459.225,88 
(quatro milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-N/SEMUS/2019  
PROCESSO:    Nº  2019/014.747 
LICITAÇÃO:     Nº 023/CPL/SEMUS/2019 
VALIDADE:       12 (doze) Meses a partir da assinatura. 
PARTES:     MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU e ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
OBJETO:       AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSUMOS, A FIM DE ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, O 
HGNI E A MMMB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
VALOR:            R$ 7.731.777,04 (sete milhões setecentos e trinta e um mil setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos) 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

13 

Algodão hidrófilo 500gConfeccionado com fibras 100% algodão. Macio e 
absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo 
uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além 
de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento 
do produto. É recomendado com gaze para utilização em ferimentos 

FAROL 20600 R$          8,58 R$      176.748,00 

198 Fio Sutura absorvível sintético n 2-0 c/agulha cilíndrica 5/8 circulo 3,7 cm BIOLINE 52032 R$        10,69 R$      556.222,08 

200 Fio Sutura absorvível sintético n 3-0 c/agulha Cilíndrica 3/8 circulo 3,0 cm TECHNOFIO 38144 R$          7,44 R$      283.791,36 

226 Fio Sutura poliéster n 0 c/agulha 3/8 circulo 3,0 cm BIOLINE 15848 R$        18,90 R$      299.527,20 
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249 

Fio Sutura polivIcryl n 5 c/agulha 4,0cm para fechamento obstétricoA sutura de 
Poliglactina 910 é indicada para uso em tecidos moles, na aproximação ou mesmo 
ligação destes, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em tecidos 
cardiovasculares e neurológicos 

BIOLINE 50832 R$        13,20 R$      670.982,40 

259 
Fralda descartável – adulto MFralda Adulto – Unisex, não estéril, de uso externo 
único descartável. 

SLIM 1032800 R$          1,09 R$   1.125.752,00 

261 
Fralda descartável – adulto GGFralda Adulto – Unisex, não estéril, de uso externo 
único descartável. 

SLIM 1330000 R$          1,38 R$   1.835.400,00 

281 

Luva cirúrgica estéril descartável N° 8.5- Fabricadas a base de látex natural e 
lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte; - Após calçar as luvas, retirar o pó da 
parte externa por técnica asséptica; - Conteúdo da embalagem: 01 par de luva 
lisa e anatômica estéril.Bisturi descartável nº 11 

LIFE PLUS 165400 R$          1,01 R$      167.054,00 

295 

Sapatilha descartável  Branca, tipo soldado, fabricada em 100% 
polipropileno.Atóxico. Especificções técnicas: confeccionado em tnt – tecido 
100% polipropileno. Material descartável. Atóxico Cor: Branco.gramatura: 30gr. 
Pacote com 100 unid.Tamanho: Único (baseado na numeração até 43).A 
sapatilha  tem como finalidade evitar o desprendimento de partículas de sujeira 
em áreas especiais e restritas que tenham a necessidade do total controle sobre 
a higienização local (hospitais em geral, centros de hemodiálise e hemodinâmica, 
centros cirúrgicos e de esterilização, e etc) 

SKY 270000 R$          9,69 R$   2.616.300,00 

VALOR TOTAL DE R$ 7.731.777,04  
(sete milhões setecentos e trinta e um mil setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos) 

 
Nova Iguaçu, 19 de novembro de 2019. 

 
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS 

MATRICULA: 60/705996-7 
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