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Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito
CHEFE DE GABINETE
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248
PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos
E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS
Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961
Marcelo Coelho Macedo
Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Geraldo da Silva Leite
Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971
Alzinete Fátima Silva de Souza
Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138
Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188
Vitor Emanuel do Couto

UFIVA - R$ 75,47
de acordo com a Lei 3.094/2018 de
13/12/2018 publicada no Boletim
Oficial edição 1.017 de 28/12/2018.

UFIR - R$ 3,4211
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 366 de 21/12/2018 publicada no
D.O.E. de 26.12.2018, pág. 22.
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CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva
E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro
AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica
EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida
E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 Centro
OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves
E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-1442
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 –
2° Andar – Centro
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira
E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 Centro
ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro
CULTURA E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3855
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 Centro
SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676
- Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777
PRESIDENTE
Fabio Antonio Pires Jorge
VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Magalhães Graça
1° SECRETÁRIO
Rafael de Oliveira Tavares
2° SECRETÁRIO
Paulo Celso Alves Pena

PREVI - VALENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela
Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000
Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br
www.valenca.rj.gov.br
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Braga e Neto Comercio e Representação Eireli ME
CNPJ 32.522.252/0001-77

EXTRATO TERMO DE AUTORIZAÇÃO
DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº. 13/2019

ITENS QUANT UNID

AUTORIZANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA – RJ, inscrito no CNPJ
sob o nº. 29.076.130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo,
nº. 320 – Centro – Valença – RJ, neste ato representado por seu
Prefeito LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, brasileiro, casado,
portador do CPF nº 679.334.677-68, Carteira de Identidade nº
05414271-6 IFP, residente e domiciliado à Rua Antônio Stivanin,
nº. 416, bairro Monte D’ouro, nesta cidade e o Vice-Prefeito,
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, designado
interinamente, Sr. HELIO LEMOS SUZANO JUNIOR, brasileiro,
casado, advogado, OAB/RJ nº. 89774, portador da Cédula de
Identidade Civil nº 082.955741 IFP e inscrito no CPF sob o nº
021.291.207-09, residente e domiciliado à Rua Ernesto Cunha
nº. 71, Centro, Valença/RJ.
AUTORIZADO: A ssociação Comercial, Rural, Industrial e Turística
de Conservatória – ACRITUR, pessoa jurídica inscrita no CNPJ
sob nº. 31.844.558/0001-87, neste ato, representada por seu
presidente, MAURO CONTRUCCI DEMENICES, brasileiro,
divorciado, funcionário público estadual, inscrito sob o CPF nº.
004.958.737-48, portador da ID nº. 081.544.686 IFPRJ, residente
e domiciliado à Travessa Professora Geralda Fonseca, nº. 87,
Distrito de Conservatória, Valença/RJ.
DO OBJETO: Consiste objeto do presente Termo de Autorização
de Uso, a autorização para o uso do espaço público das Praças
Getúlio Vargas e Catarina Quaglia, localizadas no Distrito de
C onservatória, Valença/RJ, para a realização do evento
denominado “Batalha de Confetes de 2019”.
DO PRAZO DE DURAÇÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO: O evento
será realizado no dia 02 de fevereiro de 2019, e terá duração no
período das 11:00h às 23:00hs.
D O PR EÇ O PÚ BLIC O: O Autorizado apresenta guia de
recolhimento do preço público, através da guia de recolhimento
diversos, no valor de R$ 10 (dez) UFIVA’s, referente ao uso do
espaço público para o evento “Batalha de Confetes de 2019”,
nos termos do Decreto nº. 97, de 25 de Junho de 2018.
DATA: 01/02/2019

1

510.000 unid

2

170.000 unid

3

735.000 unid

4

245.000 unid

5

60.000 unid

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 12.978/2018/FMS
MODALIDADE: Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 028/
2018/FMS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS, INSUMOS PARA CONTROLE
GLICÊMICO E CURATIVOS
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DESCRIÇÃO
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Seringa descartável 01ml com
agulha 13x3,8

V. UNIT

V.TOTAL

MARCA

0

0

0,48

352.800,00

ACCU-CHEK
ACTIVE

0,48

117.600,00

ACCU-CHEK
ACTIVE

0
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SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
75.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

0

9

10

7

8

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
25.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.
SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.
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11
12
13
14
15

0
16
17

18

19

20

0

21

22

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

15.000

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
12.000 unid
nº10
Sonda Foley em silicone 2 vias
240 unid
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
14.000 unid
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
12.000 rl
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cm x 4,5 m
12.000 rl
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
1.800 fr
ml
Solução a 4% de digliconato de
250 fr clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos frasco de 01 litro.
Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
800 fr
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml
Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
10.000 fr
gotejador uso externo frasco
500ml.
800

tb

Fralda Geriátrica Big Fral
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho M não tecido
300 pct polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque macio
Fralda
Geriátrica
Maturi
4.000 unid
Tamanho EG
8.000 unid

Fralda Geriátrica tamanho G

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

23

16.000

0

24

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

0

25

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

0

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho P

0
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28
29

100 unid Colchão Caixa de Ovo
Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
fecha do estéril-2000 ml
Ga ze hidrófila em rolo tipo
800 unid
queijo 11 fios 91 x 91

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
0

41
0
0

30

20.000 unid

Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
a lgodão 08 ca mada s, 05 dobra s,
13 fios pct c/ 10 unida des

0

31

400 unid

Sonda uretral polivinil estéril
nº08

0

32
33

34

35

36

37

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14
900

880

rl

Fita adesiva autocla ve rolo 19 x
30m

rl

Algodão hidrófilo 500 grs não
estéril 100% puro algodã o macio
e extra absorvente, formato rolo
cor bra nco pelo 500grs

Esparadra po comum 10 x 4,5m
1.000
rl
100% algodão com ca pa plástica
de proteção.
Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilida de tátil,
estéril,
a natômica,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
300 pares a tóxica , marcaçã o do punho em
tintura gem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, emba lagem interna
com identificação do ta manho e
posição das mãos, embalagem
com 01 pa r.
Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilida de tátil,
estéril,
a natômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pares a tóxica , marcaçã o do punho em
tintura gem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, emba lagem interna
com identificação do ta manho e
posição das mãos, embalagem
com 01 pa r

42

43
0
0

44
0

45
0

48

400

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998

50
51

60 0 unid Sonda gás trica e m PVC nº12

0

60 0 unid Sonda gás trica e m PVC n°1 6

0

40

Fixador
para
câ nula
de
traqueos tomia composto por
duas bandas , um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprime nto,
ambas
com
largura de 1,8cm. Confecciona do
e m tecido de a lgodão, a tóxico,
20 0 unid
hipoalérgico e anti-es cara s; com
velcro na s e xtremidades pa ra
fixa çã o
da
cânula
de
traqueos tomia medindo 4,5 cm
de
comprime nto. Reguláve l
a través de velcro pa ra união das
bandas medindo 4,5cm.

Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades

1.200

0

39

400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m

47

0

38
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46

Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica
de proteção.

52

0

53

fr

Álcool 70% 01 litro

50 unid Sonda Foley n°16
SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
600 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
500 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
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Cateter Medtronic paradigma
Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades

54

12

CX

55

12

CX

56

48 unid Pilha palito AAA

57

58

59

0

0
0

SENSOR MEDTRONIC Sensor de
Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com
anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com
anel
de
retenção
descartavel
12

CX

3

7 35 .0 00

un id

4

24 5.00 0

un id

5

60 .0 00

un id

0

0

0

470.400,00

Carvas Material Cirurgico e dental Ltda ME
CNPJ 28.955.193/0001-53

ITENS QUANT

1

2

37

UNID

DESCRIÇÃO

Lance ta e m a ço inoxidá vel,
e sterilizada por ra diaçã o gama ,
des cartáve l,
retrátil,
a utomática , pa ra coleta de
s angue ca pilar por punção
digita l, de us o único, recoberta
5 10 .0 00 unid
por
ca pa
protetora
em
conformidade com a NB-32 ,
impe dindo
acide nte s
e
re utilizações , s em neces s ida de
de us a r caneta lanceta dora ,
calibre 2 8G, prof. 1,5m m
Lance ta e m a ço inoxidá vel,
e sterilizada por ra diaçã o gama ,
des cartáve l,
retrátil,
a utomática , pa ra coleta de
s angue ca pilar por punção
digita l, de us o único, recoberta
1 70 .0 00 unid
por
ca pa
protetora
em
conformidade com a NB-32 ,
impe dindo
acide nte s
e
re utilizações , s em neces s ida de
de us a r caneta lanceta dora ,
calibre 2 8G, prof. 1,5m m

Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par
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V. UNIT

V.TOTAL

MARCA

75 .0 00

7

25 .0 00

0

0 ,53

31 .800 ,00 SR

un id

0

un id

SERINGA 5 0UI (0 ,5 )m l Se rin ga de
ins u lina
5 0UI,
AGUL H A
8 X0,3 0m m . Se rin ga d e s c a rtá ve l
p a ra ins u lin a c om c a p a c ida de
p a ra 50 UI, c om e s c a la e xte rna
gra va da , ind e lé ve l, p re cis a e
vis íve l d e 1 e m 1 u nida de ,
a gu lha fixa (inte gra da ) de 8 m m
d e c om prim e nto po r 0 ,30 m m de
d iâ m e t ro (3 0G 5/16 ") e m a ç o
ino xid á ve l,
s ilic oniza da ,
n ive la da , p olid a cilínd rica , re ta ,
o ca , c o m bis e l t rifa c e t a do ,
a fia d a , c om c a n hã o tra ns lúc ido ,
p rovida d e pro te t or q ue pe rm ita
p e rfe ita a da p ta çã o a o ca nh ã o . O
p rod uto de ve rá a te nd e r a NBR
ISO 8 53 7 e a pre s e nt a r o s e lo de
a pro va ç ã o
do
INM ETR O,
c on form e Po rta ria nº 50 3, de 29
d e D e ze m bro de 20 11 .

0

0

0

0

SERINGA 5 0UI (0 ,5 )m l Se rin ga de
ins u lina
5 0UI,
AGUL H A
8 X0,3 0m m . Se rin ga d e s c a rtá ve l
p a ra ins u lin a c om c a p a c ida de
p a ra 50 UI, c om e s c a la e xte rna
gra va da , ind e lé ve l, p re cis a e
vis íve l d e 1 e m 1 u nida de ,
a gu lha fixa (inte gra da ) de 8 m m
d e c om prim e nto po r 0 ,30 m m de
d iâ m e t ro (3 0G 5/16 ") e m a ç o
ino xid á ve l,
s ilic oniza da ,
n ive la da , p olid a cilínd rica , re ta ,
o ca , c o m bis e l t rifa c e t a do ,
a fia d a , c om c a n hã o tra ns lúc ido ,
p rovida d e pro te t or q ue pe rm ita
p e rfe ita a da p ta çã o a o ca nh ã o . O
p rod uto de ve rá a te nd e r a NBR
ISO 8 53 7 e a pre s e nt a r o s e lo de
a pro va ç ã o
do
INM ETR O,
c on form e Po rta ria nº 50 3, de 29
d e D e ze m bro de 20 11 .

0

6

Tira s re a ge nte s p a ra m e did a de
glic e m ia q ua ntita tiva e m s a n gue
ve n os o , a rt e ria l, c a pila r ou
n e on a t a l,
co m
orifício
de
a bs orçã o s a n guíne a de fá c il
vis ib ilida de e p e n e t ra ç ã o do
s a n gue , c om a da pta ç ã o s e gura ,
q ue pro po rc ion e a m e n s ura ç ã o
d e glic os e c om a u tiliza ç ã o da
q uím ica da e nzim a Glic os e
D e sid roge na se , a pre s e nt a n do
a ss im
re s u lt a d os q ue n ã o
s ofra m int e rfe rê n c ia co m un s e m
a m bie n te s
do m icilia re s ,
e
ta m bé m co m p a c ie n te s s ob o
u so de oxige n ot e ra pia .
Tira s re a ge nte s p a ra m e did a de
glic e m ia q ua ntita tiva e m s a n gue
ve n os o , a rt e ria l, c a pila r ou
n e on a t a l,
co m
orifício
de
a bs orçã o s a n guíne a de fá c il
vis ib ilida de e p e n e t ra ç ã o do
s a n gue , c om a da pta ç ã o s e gura ,
q ue pro po rc ion e a m e n s ura ç ã o
d e glic os e c om a u tiliza ç ã o da
q uím ica da e nzim a Glic os e
D e sid roge na se , a pre s e nt a n do
a ss im
re s u lt a d os q ue n ã o
s ofra m int e rfe rê n c ia co m un s e m
a m bie n te s
do m icilia re s ,
e
ta m bé m co m p a c ie n te s s ob o
u so de oxige n ot e ra pia .
Se rin ga de sc a rtá ve l 01 m l c om
a gu lha 13 x3 ,8

Edição 1028 - 05/02/2019

Boletim Oficial

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ

8

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina 30
UI AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

0

9

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina 30
UI AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

0

10
11
12
13
14
15
16
17

15.000

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
12.000 unid
nº10
Sonda Foley em silicone 2 vias
240 unid
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
14.000 unid
0,57
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
12.000 rl
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cmx 4,5 m
12.000 rl
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
1.800 fr
ml
Solução a 4% de digliconato de
250 fr clorexidina a 4%. Solução com 25,8
tensoativos frasco de 01 litro.
800

tb
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Fale
Conosco

0

ouvidoria@valenca.rj.gov.br

0
0
7.980,00 MEDSONDA
0

ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO

0
0
6.450,00

RIOQUIMIC
A

TEL. (24) 2452-1686
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18

19

20

21

22

Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
800 fr
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml
Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
10.000 fr
gotejador uso externo frasco
500ml.
Fralda Geriátrica Big Fral
8.000 unid
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho
M não tecido
300 pct polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque macio
Fralda
Geriátrica
Maturi
4.000 unid
Tamanho EG

0

0

25

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

0

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho P

0

29

30

Fralda Geriátrica tamanho G

31
32

400 unid

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14

33

900

rl

Fita adesiva autoclave rolo 19 x
30m

34

880

rl

Algodão hidrófilo 500 grs não
estéril 100% puro algodão macio
e extra absorvente, formato rolo
cor branco pelo 500grs

35

36

Esparadrapo comum 10 x 4,5m
1.000 rl 100% algodão com capa plástica
de proteção.
Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
300 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par.

Página 8

0

0
0
0

Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
algodão 08 camadas, 05 dobras,
13 fios pct c/ 10 unidades
Sonda uretral polivinil estéril
nº08

40

Fixador
para
cânula de
traqueostomia composto por
duas bandas, um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprimento,
ambas com
largura de 1,8cm. Confeccionado
em tecido de algodão, atóxico,
200 unid
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 4,5cm.

0

Bolsa coletora de urina sistema
fechado estéril-2000 ml
Gaze hidrófila em rolo tipo
800 unid
queijo 11 fios 91 x 91

20.000 unid

0

0

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

200 unid

600 unid Sonda gástrica em PVC n°16

0

16.000

28

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

39

0

24

100 unid Colchão Caixa de Ovo

38

0

23

27

37

Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par

0

41
0,53
0,98

212

MEDSONDA

1.372,00 MEDSONDA
0

0

42

43
0

44

45
46
0

47

48

0

0,91

Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC) 0,53
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica 3,57
de proteção.
400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m

546

954

MEDSONDA

MEDSONDA

0

0

0

2.142,00 ADPELE
0

Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
1.200 PCT
11,66 13.992,00 SP MARCAS
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades
400

fr

Álcool 70% 01 litro

0
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49

50
51

52

53

54

55
56
57

58

59

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998
50 unid Sonda Foley n°16
SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
600 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
500 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.
Cateter Medtronic paradigma
12 CX Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
12 CX Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades
48 unid Pilha palito AAA
SENSOR MEDTRONIC Sensor de
12 CX Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com
anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com
anel
de
retenção
descartavel

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
Distrilaf distribuidora de Medicamentos Ltda
CNPJ 04.889.013/0001-14
ITENS QUANT UNID

0

510.000 unid

2

170.000 unid

3

735.000 unid

4

245.000 unid

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

64.448,00

ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO
TEL. (24) 2452- 1686
Edição 1028 - 05/02/2019
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DESCRIÇÃO
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.

V. UNIT V.TOTAL

MARCA

0

0

0

0
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Seringa des cartável 01ml com
agulha 13x3,8

5

60.000 unid

6

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa des cartável
para ins ulina com capacidade
para 50 UI, com es cala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
75.000 unid inoxidável,
s iliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o s elo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

7

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa des cartável
para ins ulina com capacidade
para 50 UI, com es cala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
25.000 unid inoxidável,
s iliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o s elo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

8

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

Página 10

0

9
0,47

15.000

35.250,00 BD

10

0

800

tb

11

12.000 unid

12

240 unid

13

14.000 unid

14

12.000

rl

15

12.000

rl

16

1.800

fr

17

250

fr

18

800

fr

19

10.000

fr

20
0,87

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

8.000 unid

39.150,00 BD

21

22

300

pct

4.000 unid

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
nº10
Sonda Foley em silicone 2 vias
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cm x 4,5 m
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
ml
Solução a 4% de digliconato de
clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos frasco de 01 litro.
Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml
Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
gotejador uso externo frasco
500ml.
Fralda Geriátrica Big Fral
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho
M
não
tecido
polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque macio

Fralda
Geriátrica
Tamanho EG

Maturi

23

16.000

24

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

Fralda Geriátrica tamanho G

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
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25

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

0

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho P

0

27
28
29

100 unid Colchão Caixa de Ovo
Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
fechado estéril-2000 ml
Gaze hidrófila em rolo tipo
800 unid
queijo 11 fios 91 x 91

0
0
0

30

20.000 unid

Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
algodão 08 camadas, 05 dobras,
13 fios pct c/ 10 unidades

0

31

400 unid

Sonda uretral polivinil estéril
nº08

0

32
33

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14
900

34

880

35

1.000

36

rl

Fita adesiva autoclave rolo 19 x
30m

rl

Algodão hidrófilo 500 grs não
estéril 100% puro algodão macio
e extra absorvente, formato rolo
cor branco pelo 500grs

Esparadrapo comum 10 x 4,5m
100% algodão com capa plástica
de proteção.
Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
300 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par.
rl

41

0
0
42

0

0

43

44

45

0

37

Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par

0

38

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

0

39

600 unid Sonda gástrica em PVC n°16

0
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40

46

Fixador
para
cânula
de
traqueostomia composto por
duas bandas, um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprimento,
ambas
com
largura de 1,8cm. Confeccionado
em tecido de algodão, atóxico,
200 unid
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 4,5cm.
Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica
de proteção.
400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m
Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades

47

1.200

48

400

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde,
conforme NBR
14041/1998

fr

Álcool 70% 01 litro

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

50

50 unid Sonda Foley n°16

0

51

SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR

0
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52

600

cx

LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.
Cateter Medtronic paradigma
Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades

53

500

cx

54

12

CX

55

12

CX

56

48 unid Pilha palito AAA

57

58

59

0

3
0

0

0
0

SENSOR MEDTRONIC Sensor de
12 CX Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com
anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com
anel
de
retenção
descartavel

0

4
0

0

74.400,00

Junavini comercio de Produtos Hospitalares Ltda ME
CNPJ 08.360.736/0001-82
ITENS QUANT UNID

1

2

DESCRIÇÃO

Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
510.000 unid
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
170.000 unid
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm

Página 12

V. UNIT V.TOTAL

5

MARCA

0

6

0

Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
735.000 unid
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
soframinterferência comuns em
ambientes domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
245.000 unid
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
soframinterferência comuns em
ambientes domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Seringa descartável 01ml com
60.000 unid
agulha 13x3,8
SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimentopor 0,30 mmde
diâmetro (30G 5/16") em aço
75.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

0

0

0

0
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7

8

9

10
11

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
25.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.
SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.
SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

15.000

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
12.000 unid
nº10
800

tb
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13
14
15
16
0

17

18

19

20

21
0

22

Sonda Foley em silicone 2 vias
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
14.000 unid
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
12.000 rl
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cm x 4,5 m
12.000 rl
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
1.800 fr
ml
Solução a 4% de digliconato de
250 fr clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos frasco de 01 litro.
Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
800 fr
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml
Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
10.000 fr
gotejador uso externo frasco
500ml.
Fralda Geriátrica Big Fral
8.000 unid
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho
M
não tecido
300 pct polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque macio
Fralda
Geriátrica
Maturi
4.000 unid
Tamanho EG
240 unid

Fralda Geriátrica tamanho G

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

23

16.000

0,95

15.200,00 ALFAMA

24

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

1,09

17.440,00 ALFAMA

25

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

0,96

9.600,00 ALFAMA

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho P

0,84

6.720,00 ALFAMA

27

100 unid Colchão Caixa de Ovo

0

28

Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
fechado estéril-2000 ml

0

29

800 unid

Gaze hidrófila em rolo tipo
queijo 11 fios 91 x 91

0

30

Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
20.000 unid
0,42
algodão 08 camadas, 05 dobras,
13 fios pct c/ 10 unidades

0

31
32
33

400 unid

Sonda uretral polivinil estéril
nº08

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14
900

8.400,00 ORTOFEN

0
0

rl

Fita adesiva autoclave rolo 19 x
30m

0

0

0

34

880

rl

Algodão hidrófilo 500 grs não
estéril 100% puro algodão macio
e extra absorvente, formato rolo
cor branco pelo 500grs

35

1.000

rl

Esparadrapo comum 10 x 4,5m
100% algodão com capa plástica
de proteção.

0
0

0
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36

37

Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
300 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par.
Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par

0

0

39

600 unid Sonda gástrica em PVC n°16

0

40

Fixador
para
cânula
de
traqueostomia composto por
duas bandas, um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprimento,
ambas
com
largura de 1,8cm. Confeccionado
em tecido de algodão, atóxico,
200 unid
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 4,5cm.

0

Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.

0

42

43

44

0

46

400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m

0

1.200

48

400

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998

51

52

53

54

55

0

Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades

47

50

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
1680
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
1680
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm

Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica
de proteção.

0

38

41

45

56
57

13440

CEI BOSTON

58

13440

CEI BOSTON

59

fr

Álcool 70% 01 litro

50 unid Sonda Foley n°16
SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
lá tex
pa ra
procedimento
a mbidestra
com
boa
sensibilida de tá til com textura
600 cx
uniforme sem falha s forma to
a natômico talcada não estériltamanho pequeno- ca ixa com
100 luva s
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
lá tex
pa ra
procedimento
a mbidestra
com
boa
sensibilida de tá til com textura
500 cx
uniforme sem falha s forma to
a natômico talcada não estériltamanho Gra nde - ca ixa com 100
luvas.
Ca teter Medtronic pa ra digma
12 CX Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reserva tório
Medtronic
12 CX Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unida des
48 unid Pilha pa lito AAA
SENSOR MEDTRONIC Sensor de
12 CX Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com
a nel
de
retenção
desca rtavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com
a nel
de
retenção
desca rtavel

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

84.240,00
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Kasa Med distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitlares
Ltda
CNPJ 10.438.280/0001-78
ITENS QUANT UNID

1

510.000 unid

2

170.000 unid

3

4

735.000 unid

245.000 unid

DESCRIÇÃO
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
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V. UNIT V.TOTAL

0

5

60.000 unid

Seringa descartável 01ml com
agulha 13x3,8

0

6

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
75.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

0

7

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
25.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

0

8

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

0

MARCA

0

0

0
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9

10

15.000

800

tb

11

12.000 unid

12

240 unid

13

14.000 unid

14

12.000

rl

15

12.000

rl

16

1.800

fr

17

250

fr

18

800

fr

19

20

21

22

10.000

fr

8.000 unid

300

27

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

pct

4.000 unid

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
nº10
Sonda Foley em silicone 2 vias
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cm x 4,5 m
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
ml
Solução a 4% de digliconato de
clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos frasco de 01 litro.
Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml
Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
gotejador uso externo frasco
500ml.
Fralda Geriátrica Big Fral
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho
M
não
tecido
polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque macio
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho EG

Fralda Geriátrica tamanho G

28
29

0

Sonda uretra l polivinil estéril
nº08

0

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14

33

900

rl

34

880

rl

Algodão hidrófilo 500 grs nã o
estéril 100% puro a lgodã o macio
e extra a bsorvente, formato rolo
cor bra nco pelo 500grs

35

1.000

36

0
0
0

0
37

0

0

24

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

0

25

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

0

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho P

0

0

Espa radra po comum 10 x 4,5m
100% a lgodã o com ca pa plá stica
de proteção.
Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilida de tá til,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
300 pa res atóxica, marcação do punho em
tintura gem
fixa
e
hipoalergenica, resistente a o
contato
comsubsta ncias
química s, embala gem interna
com identificaçã o do tamanho e
posiçã o das mã os, embala gem
com 01 pa r.
Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilida de tá til,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pa res atóxica, marcação do punho em
tintura gem
fixa
e
hipoalergenica, resistente a o
contato
comsubsta ncias
química s, embala gem interna
com identificaçã o do tamanho e
posiçã o das mã os, embala gem
com 01 pa r
rl

0

0

0

0

0

38

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

0

39

60 0

0

u nid

Son da gá s trica em PVC n °1 6

u nid

Fixa do r
pa ra
câ n ula
de
tra qu eo s to m ia com p os t o po r
du a s ba nd a s , u m m ed in do 3 7cm
e a o ut ra co m 1 0 cm d e
com p rim e nto ,
a m ba s
co m
la rgu ra de 1,8 cm . Co nfeccion a d o
em t ecido d e a lgo dã o, a tóxico,
hipo a lé rgico e a nt i-e s ca ra s ; co m
velcro na s extrem id a d es p a ra
fixa çã o
da
câ nu la
de
tra qu eo s to m ia m edin do 4 ,5 cm
de
co m p rim en to . Regu lá vel
a t ra vé s de velcro pa ra u niã o d a s
ba nd a s m e din do 4,5 cm .

0

16.000
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400 unid

Fita adesiva a utoclave rolo 19 x
30m

MATURI
CARE
40

20 0

GLOMED

0

31

0

23

558

0

0

8.800,00

2,79

Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
algodão 08 cama da s, 05 dobra s,
13 fios pct c/ 10 unidades

0

2,2

0

20.000 unid

0

0

Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
fecha do estéril-2000 ml
Gaze hidrófila em rolo tipo
800 unid
queijo 11 fios 91 x 91

30

32

0

100 unid Colchão Ca ixa de Ovo

5 ,4 2

1 .0 84 ,00

DEJA M A RO
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41

42

43

44

45
46

47

Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica
de proteção.
400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m

1.200

Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades

48

400

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998

50
51

52

53

fr

Álcool 70% 01 litro

50 unid Sonda Foley n°16
SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
600 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas

500

cx

LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.
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0

0

12

CX

55

12

CX

56

48 unid Pilha palito AAA

57

0

0

Cateter Medtronic paradigma
Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades

54

58

59

0

0
0

SENSOR MEDTRONIC Sensor de
12 CX Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com
anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com
anel
de
retenção
descartavel

0

0

0

10.442,00

0
0

0

Matmed Hospitalar Ltda
CNPJ 02.305.767/0001-54

ITENS QUANT UNID

0

1

0

2

0
0

0

3

0

DESCRIÇÃO

Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
510.000 unid
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
170.000 unid
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
735.000 unid
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares,
e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.

V. UNIT V.TOTAL

MARCA

0

0

0
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4

5

6

7

Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
245.000 unid
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Seringa descartável 01ml com
60.000 unid
agulha 13x3,8
SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
75.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.
SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
25.000 unid inoxidável,
siliconizada, 0,59
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

Página 18

8

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

9

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

0

0

0

10
11
12
13
14

14.750,00 ULTRA FINE

15
16
17

18

15.000

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
12.000 unid
nº10
Sonda Foley em silicone 2 vias
240 unid
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
14.000 unid
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
12.000
rl
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cm x 4,5 m
12.000
rl
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
1.800
fr
ml
Solução a 4% de digliconato de
250
fr
clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos frasco de 01 litro.
800

800

tb

fr

Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml

0

1,15

17.250,00 ULTRA FINE

0
0
0
0
0
0
0
0

0
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20

21

22

Soluçã o fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
10.000
fr
gotejador uso externo fra sco
500ml.
Fralda
Geriátrica
Big Fral
8.000 unid
Noturna Ta ma nho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tama nho
M
não
tecido
300 pct polipropileno.Pa cotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque ma cio
Fralda
Geriátrica
Maturi
4.000 unid
Tama nho EG

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ

0

16.000 unid Fralda Geriátrica Ta manho EG

0

25

10.000 unid Fralda Geriátrica tama nho M

0

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Ta manho P

0

Fralda Geriátrica tama nho G

100 unid Colchão Ca ixa de Ovo

41
0
0

Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
algodão 08 cama da s, 05 dobra s,
13 fios pct c/ 10 unidades

0

31

400 unid

Sonda uretra l polivinil estéril
nº08

0

34

880

35

1.000

36

37

42

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14
900

rl

Fita adesiva a utoclave rolo 19 x
30m

rl

Algodão hidrófilo 500 grs nã o
estéril 100% puro a lgodã o macio
e extra a bsorvente, formato rolo
cor bra nco pelo 500grs

Espa radra po comum 10 x 4,5m
100% a lgodã o com ca pa plá stica
de proteção.
Luva cirúrgica n 7 -0 e m látex
inte gro com s e ns ibilida de tá til,
es té ril,
anatômica,
comprime nto total mínimo de
28 cm, punho longo e ajus tável
com
bainha
re forçada,
lubrificada e m pó bio abs orvível
30 0 pa res atóxica, marcação do punho e m
tintura gem
fixa
e
hipoale rgenica, res is te nte a o
contato
coms ubs ta ncias
quím ica s , embala gem inte rna
com ide ntificaçã o do tam anho e
pos içã o das mã os , embala ge m
com 01 pa r.
Luva cirúrgica n 7 -5 e m látex
inte gro com s e ns ibilida de tá til,
es té ril,
anatômica,
comprime nto total mínimo de
28 cm, punho longo e ajus tável
com
bainha
re forçada,
lubrificada e m pó bio abs orvível
60 0 pa res atóxica, marcação do punho e m
tintura gem
fixa
e
hipoale rgenica, res is te nte a o
contato
coms ubs ta ncias
quím ica s , embala gem inte rna
com ide ntificaçã o do tam anho e
pos içã o das mã os , embala ge m
com 01 pa r
rl
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0

0

Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
fecha do estéril-2000 ml
Gaze hidrófila em rolo tipo
800 unid
queijo 11 fios 91 x 91

20.000 unid

33

40

Fixador
para
cânula
de
traqueostomia composto por
duas bandas, um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprimento,
ambas
com
largura de 1,8cm. Confeccionado
em tecido de algodão, atóxico,
200 unid
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 4,5cm.

0

30

32

0

0

16.000

29

0

600 unid Sonda gástrica em PVC n°16

0

24

28

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

39

0

23

27

38

0
2,49

43

2.241,00 MASTERFIX

44
0

45
0

0

46

Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas 19,05 15.240,00 LENGRUBER
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
0
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
0
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica
0
de proteção.
400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m

47

1.200

48

400

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998

0

50

2,79

Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades
fr

Álcool 70% 01 litro

50 unid Sonda Foley n°16

1.116,00

CIEX

0

4,49

1.796,00 TUPI

0

0
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51

52

53

54

55
56
57

58

59

SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
600 cx
20,3
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
500 cx
20,3
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.
Cateter Medtronic paradigma
12 CX Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
12 CX Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades
48 unid Pilha palito AAA
SENSOR MEDTRONIC Sensor de
Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com anel
de
retenção
descartavel
12

CX

0

2

170.000 unid

3

735.000 unid

4

245.000 unid

5

60.000 unid

6

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
75.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

12.180,00 LENGRUBER

10.150,00 LENGRUBER

0

0
0
0

0

0

74.723,00

Ralic comercio e distribuição Eireli EPP
CNPJ 24.602.657/0001-97

ITENS QUANT UNID

1

DESCRIÇÃO

Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
510.000 unid
por capa protetora em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
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V. UNIT V.TOTAL

0

Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares,
e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares,
e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Seringa descartável 01ml com
agulha 13x3,8

MARCA

0

0

0

0

0
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SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
insulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa desca rtável
para insulina com ca pacida de
para 50 UI, com esca la externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada ) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
25.000 unid inoxidável,
siliconizada ,
nivelada , polida cilíndrica, reta ,
oca, com bisel trifacetado,
afia da , com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita a daptaçã o ao canhão. O
produto deverá a tender a NBR
ISO 8537 e apresenta r o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

7

13
14
15
16

0

9

10
11
12

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
12.000 unid
nº10
Sonda Foley em silicone 2 via s
240 unid
com ba lão nº18 100% silicnone
800

19

20

21
0

22

tb
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5.280,00 ORTOM

3

5.400,00 FARMAX
0

3,8

3.040,00 NUTRIEX

2,94

29.400,00 FRESENIUS

0

0

0
0

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho P

0

31

Fralda Geriátrica tamanho G

0

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

33

6.720,00 MED SONDA

0,44

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

32

0,56

9.960,00 ORTOM

25

30

2.824,00 PHARLAB

0,83

24

29

3,53

0

16.000

28

0

Sonda uretral polivinil estéril
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
12.000 rl
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cm x 4,5 m
12.000 rl
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
1.800 fr
ml
Solução a 4% de digliconato de
250 fr clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos frasco de 01 litro.
Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
800 fr
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml
Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
10.000 fr
gotejador uso externo frasco
500ml.
Fralda Geriátrica Big Fral
8.000 unid
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho
M não tecido
300 pct polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque macio
Fralda
Geriátrica
Maturi
4.000 unid
Tamanho EG
14.000 unid

23

27

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

15.000

17

18

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

8

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ

100 unid Colchão Caixa de Ovo

0

0

Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
0
fechado estéril-2000 ml
Gaze hidrófila em rolo tipo
800 unid
20,25 16.200,00 ORTOFEN
queijo 11 fios 91 x 91
Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
20.000 unid
algodão 08 camadas, 05 dobras,
13 fios pct c/ 10 unidades

0

Sonda uretral polivinil estéril
nº08

0

400 unid

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14
900

rl

Fita adesiva autoclave rolo 19 x
30m

0
0

34

880

rl

Algodão hidrófilo 500 grs não
estéril 100% puro algodão macio
10,82 9.521,60 NATHALYA
e extra absorvente, formato rolo
cor branco pelo 500grs

35

1.000

rl

Esparadrapo comum 10 x 4,5m
100%algodão com capa plástica 6,98
de proteção.

6.980,00 MISSNER

0
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36

37

Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
300 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par.
Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par

38

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

39

600 unid Sonda gástrica em PVC n°16

40

Fixador
para
cânula
de
traqueostomia composto por
duas bandas, um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprimento,
ambas
com
largura de 1,8cm. Confeccionado
em tecido de algodão, atóxico,
200 unid
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 4,5cm.

41

42

43

44

45

Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica
de proteção.
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46

1,03

1,03

309

618

DESCARPAC
K

1.200

48

400

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2 0,79
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998

50

1,03

618

51
MED SONDA

52

0

53

0

54

55
0

56
57
0

58
0

59
0

0

Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades

47

DESCARPAC
K

0

400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m

fr

0

Álcool 70% 01 litro

50 unid Sonda Foley n°16
SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
600 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
500 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.
Cateter Medtronic paradigma
12 CX Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
12 CX Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades

0

221,2

VITAL GOLD

2,78

139

SOLIDOR

13,9

417

SOLUMED

48 unid Pilha palito AAA
SENSOR MEDTRONIC Sensor de
12 CX Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
0,33
com
anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
0,54
com
anel
de
retenção
descartavel

0

0

0

0
0
0

66

SR

216

SR

97.929,80
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São Geraldo Material Medico e Ortopedico Ltda Me
CNPJ 10.377.194/0001-00

ITENS QUANT UNID

1

510.000 unid

2

170.000 unid

3

4

735.000 unid

245.000 unid

DESCRIÇÃO
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Lanceta em aço inoxidável,
esterilizada por radiação gama,
descartável,
retrátil,
automática, para coleta de
sangue capilar por punção
digital, de uso único, recoberta
por
capa
protetora
em
conformidade com a NB-32,
impedindo
acidentes
e
reutilizações, sem necessidade
de usar caneta lancetadora ,
calibre 28G, prof. 1,5mm
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
Tiras reagentes para medida de
glicemia quantitativa em sangue
venoso, arterial, capilar ou
neonatal, com orifício de
absorção sanguínea de fácil
visibilidade e penetração do
sangue, com adaptação segura,
que proporcione a mensuração
de glicose com a utilização da
química da enzima Glicose
Desidrogenase, apresentando
assim resultados que não
sofram interferência comuns em
ambientes
domiciliares, e
também com pacientes sob o
uso de oxigenoterapia.
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V. UNIT V.TOTAL

0

5

60.000 unid

Seringa descartável 01ml com
agulha 13x3,8

0

6

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
ins ulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa des cartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
75.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

0

7

SERINGA 50UI (0,5)ml Seringa de
ins ulina
50UI,
AGULHA
8X0,30mm. Seringa des cartável
para insulina com capacidade
para 50 UI, com escala externa
gravada, indelével, precisa e
visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm
de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16") em aço
25.000 unid inoxidável,
siliconizada,
nivelada, polida cilíndrica, reta,
oca, com bisel trifacetado,
afiada, com canhão translúcido,
provida de protetor que permita
perfeita adaptação ao canhão. O
produto deverá atender a NBR
ISO 8537 e apresentar o selo de
aprovação
do
INMETRO,
conforme Portaria nº 503, de 29
de Dezembro de 2011.

0

8

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

0

MARCA

0

0

0
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9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

15.000

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
12.000 unid
nº10
Sonda Foley em silicone 2 vias
240 unid
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
14.000 unid
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
12.000 rl
13 fios/cm2
Atadura de crepon 10cm x 4,5 m
12.000 rl
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico frasco 100
1.800 fr
ml
Solução a 4% de digliconato de
250 fr clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos frasco de 01 litro.
Óleo hidratante corporal a base
de
age
(ácidos
graxos
essenciais) composição óleo
vegetal (girassol), lecitina de
800 fr
soja, triglicerídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vitamina A e vitamina
E. Frasco 200 ml
Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
10.000 fr
gotejador uso externo frasco
500ml.
800

26

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

27
28
29

30
0

31
32
33

tb

Fralda Geriátrica Big Fral
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriátrica
Maturi
Tamanho M não tecido
300 pct polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Camada extern com
toque macio
Fralda
Geriátrica
Maturi
4.000 unid
Tamanho EG
8.000 unid

Fralda Geriátrica tamanho G

100 unid Colchão Caixa de Ovo
Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
fechado estéril-2000 ml
Gaze hidrófila em rolo tipo
800 unid
queijo 11 fios 91 x 91

19,5

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14
900

1.000

0
0
0

36

0

0

0

0

37

0

0
0

0

35

0

5.000,00 ORTOBOM

Sonda uretral polivinil estéril
nº08

400 unid

880

4.680,00 MD

50

0

34

0

0

Compressa de gaze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
20.000 unid
algodão 08 camadas, 05 dobras,
13 fios pct c/ 10 unidades

0

rl

Fita adesiva autoclave rolo 19 x
30m

0

rl

Algodão hidrófilo 500 grs não
estéril 100% puro algodão macio
e extra absorvente, formato rolo
cor branco pelo 500grs

0

0

Esparadrapo comum 10 x 4,5m
100% algodão com capa plástica
de proteção.
Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
300 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par.
Luva cirúrgica n 7-5 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica,
comprimento total mínimo de
28cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada,
lubrificada em pó bio absorvível
600 pares atóxica, marcação do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica, resistente ao
contato
comsubstancias
químicas, embalagem interna
com identificação do tamanho e
posição das mãos, embalagem
com 01 par
rl

0

0

0

0

38

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

0

0

39

600 unid Sonda gástrica em PVC n°16

0

23

16.000

24

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

0

25

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

0
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40

Fixador
para
cânula
de
traqueostomia composto por
duas bandas, um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprimento,
ambas
com
largura de 1,8cm. Confeccionado
em tecido de algodão, atóxico,
200 unid
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 4,5cm.

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ

51

0

52

53

41

42

1.800 unid

800

cx

Sonda Aspiração Traqueal em
Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
50mm x 10m com capa plástica
de proteção.

43

8 unid

44

8 unid

45

600 unid

46

400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m

47

Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
1.200 PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades

48

400

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998

50

fr

Álcool 70% 01 litro

50 unid Sonda Foley n°16
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0

54

0
55
56

0

57

0

58

0

59

0

SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
600 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
500 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.
Cateter Medtronic paradigma
12 CX Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
12 CX Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades
48 unid Pilha palito AAA

0

0

0

0
1,25

SENSOR MEDTRONIC Sensor de
12 CX Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com
anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com
anel
de
retenção
descartavel

60

RAYOVAC

0

0

0

9.740,00

0

Tethi Comercio de Artigos Medicos e Ortopoedicos Eireli ME
CNPJ 26.262.981/0001-39
ITENS Q UANT

0

1

51 0.000

2

17 0.000

0

0

0

UNID

DESCRIÇÃO

Lance ta em aço inoxidável,
e s terilizada por radiação ga ma,
des cartável,
re trátil,
a utomática, pa ra cole ta de
s a ngue capilar por punção
digita l, de uso único, recoberta
unid
por
ca pa
protetora
em
conformida de com a NB-3 2,
impedindo
acide nte s
e
reutilizaçõe s , s em ne ces s idade
de us a r cane ta lance tadora ,
ca libre 28 G, prof. 1,5mm
Lance ta em aço inoxidável,
e s terilizada por radiação ga ma,
des cartável,
re trátil,
a utomática, pa ra cole ta de
s a ngue capilar por punção
digita l, de uso único, recoberta
unid
por
ca pa
protetora
em
conformida de com a NB-3 2,
impedindo
acide nte s
e
reutilizaçõe s , s em ne ces s idade
de us a r cane ta lance tadora ,
ca libre 28 G, prof. 1,5mm

V . UNIT

0 ,18

0 ,18

V .TOTAL

91 .8 00,00

30.60 0,00

M ARCA

LENAPHAR
M

LENAPHAR
M
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3

4

5

6

73 5.000

2 45.00 0

6 0.000

7 5.000

un id

un id

un id

un id

Tira s re a ge nte s pa ra m e did a de
glic e m ia q ua n tita t iva e m s a n gue
ve no so , a rt e ria l, c a pila r ou
ne o na ta l, c o m
o rifíc io
de
a bs o rç ã o s a n gu íne a d e fá c il
vis ibilid a de e p e ne tra çã o do
s a ngue , c om a da p ta ç ã o se gura ,
que propo rc ione a m e ns ura ç ã o
de glic o se co m a ut iliza ç ã o da
quím ic a da e nzim a Glic os e
D e s idro ge na s e , a pre s e n ta n do
a s s im
re s u lt a do s qu e n ã o
s ofra m int e rfe rê nc ia c om u ns e m
a m b ie nte s
dom ic ilia re s ,
e
ta m b é m co m p a c ie nte s s ob o
us o d e o xige n ote ra p ia .
Tira s re a ge nte s pa ra m e did a de
glic e m ia q ua n tita t iva e m s a n gue
ve no so , a rt e ria l, c a pila r ou
ne o na ta l, c o m
o rifíc io
de
a bs o rç ã o s a n gu íne a d e fá c il
vis ibilid a de e p e ne tra çã o do
s a ngue , c om a da p ta ç ã o se gura ,
que propo rc ione a m e ns ura ç ã o
de glic o se co m a ut iliza ç ã o da
quím ic a da e nzim a Glic os e
D e s idro ge na s e , a pre s e n ta n do
a s s im
re s u lt a do s qu e n ã o
s ofra m int e rfe rê nc ia c om u ns e m
a m b ie nte s
dom ic ilia re s ,
e
ta m b é m co m p a c ie nte s s ob o
us o d e o xige n ote ra p ia .
Se ringa de sc a rtá ve l 0 1m l c om
a gulha 13 x3 ,8
SER INGA 5 0UI (0,5 )m l Se rin ga de
in s ulin a
5 0UI,
AGUL H A
8X0 ,30m m . Se ringa de sc a rtá ve l
pa ra in su lina c om c a pa c ida de
pa ra 5 0 UI, c om e s ca la e xte rna
gra va d a , ind e lé ve l, pre c is a e
vis íve l de 1 e m 1 unid a de ,
a gulha fixa (inte gra da ) d e 8 m m
de co m prim e nto por 0,30 m m de
diâ m e tro (30 G 5/1 6") e m a ç o
in oxidá ve l,
s ilic on iza da ,
nive la da , p olid a c ilín dric a , re ta ,
oc a , c om bis e l trifa c e t a do ,
a fia da , c om c a nh ã o t ra n slúc ido ,
pro vid a de pro te to r que pe rm ita
pe rfe it a a da p ta ç ã o a o c a nh ã o . O
pro dut o de ve rá a te n de r a NBR
ISO 85 37 e a p re s e nta r o se lo de
a prova ç ã o
do
INMETR O,
c onform e Porta ria n º 5 03, de 29
de D e ze m bro de 201 1.

8

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
45.000 unid inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

0

9

SERINGA 30UI (0,3ml) Seringa de
insulina
30
UI
AGULHA
6X0,25MM. Seringa descartável
para insulina com capacidade
para 30 UI, com escala esterna
gravada, indelével, precisa e
visível de 1/2 em 1/2 unidades,
agulha fixa (integrada) de 6mm de
comprimento por 0,25mm de
diâmetro (31G 15/64"), em aço
inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com
bisel trifacetado, afiada, com
canhão translúcido, provida de
protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão. O produto
deverá atender a NBR ISO 853 e
apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria
nº 503, de 29 de Dezembro de
2011.

0

0

0

0

0

10
11
12

7

2 5.000

un id

SER INGA 5 0UI (0,5 )m l Se rin ga de
in s ulin a
5 0UI,
AGUL H A
8X0 ,30m m . Se ringa de sc a rtá ve l
pa ra in su lina c om c a pa c ida de
pa ra 5 0 UI, c om e s ca la e xte rna
gra va d a , ind e lé ve l, pre c is a e
vis íve l de 1 e m 1 unid a de ,
a gulha fixa (inte gra da ) d e 8 m m
de co m prim e nto por 0,30 m m de
diâ m e tro (30 G 5/1 6") e m a ç o
in oxidá ve l,
s ilic on iza da ,
nive la da , p olid a c ilín dric a , re ta ,
oc a , c om bis e l trifa c e t a do ,
a fia da , c om c a nh ã o t ra n slúc ido ,
pro vid a de pro te to r que pe rm ita
pe rfe it a a da p ta ç ã o a o c a nh ã o . O
pro dut o de ve rá a te n de r a NBR
ISO 85 37 e a p re s e nta r o se lo de
a prova ç ã o
do
INMETR O,
c onform e Porta ria n º 5 03, de 29
de D e ze m bro de 201 1.
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15.000

13
14

0

Cloridrato de lidocaína 2%
geleia esterio tb 30 gramas.
Sonda uretral polivinil estéril
12.000 unid
nº10
Sonda Foley em silicone 2 vias
240 unid
com balão nº18 100% silicnone
Sonda uretral polivinil estéril
14.000 unid
nº12
Atadura de crepon 20cm x 4,5m
12.000
rl
13 fios/cm2
800

tb

15

12.000

rl

16

1.800

fr

17

250

fr

18

800

fr

Ata dura de cre pon 10cm x 4,5 m
13 fios/cm2
Iodo povidona tópico fra sco 100
ml
Solução a 4% de diglicona to de
clorexidina a 4%. Solução com
tensoativos fra sco de 01 litro.
Óle o hidra tante corporal a base
de
age
(á cidos
graxos
essenciais) com posição óleo
vegeta l (gira ssol), lecitina de
soja, triglice rídeo dos ácidos
caprico, caprilico, láurico e
caproico, vita mina A e vita mina
E. Fra sco 200 ml

0
0
0
0
0
0
0
0

0
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19

20

21

22

Solução fisiológica de cloreto de
sódio 9% com tampa e bico
10.000
fr
goteja dor uso externo frasco
500ml.
Fralda
Geriá trica Big Fra l
8.000 unid
Noturna Tamanho G
Fralda
Geriá trica
Ma turi
Tamanho
M
nã o
tecido
300 pct polipropileno.Pacotes c/ 10
unidades. Cama da extern com
toque macio
Fralda
Geriátrica
Ma turi
4.000 unid
Tamanho EG

0

16.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho EG

0

25

10.000 unid Fralda Geriátrica tamanho M

0

26

8.000 unid Fralda Geriátrica Tamanho P

0

28
29

0

0

31

400 unid

Sonda uretral polivinil estéril
nº08

0

900

34

880

35

1.000

36

37

0

rl

Fita adesiva autoclave rolo 19 x
30m

0

rl

Algodã o hidrófilo 500 grs não
estéril 100% puro algodã o macio
e extra a bsorvente, formato rolo
cor branco pelo 500grs

0

Espara dra po comum 10 x 4,5m
100% a lgodão com capa plástica
de proteção.
Luva cirúrgica n 7-0 em látex
integro com sensibilidade tátil,
estéril,
anatômica ,
comprimento total mínimo de
28 cm, punho longo e ajustável
com
bainha
reforçada ,
lubrifica da em pó bio absorvível
300 pares atóxica, marca çã o do punho em
tinturagem
fixa
e
hipoalergenica , resistente ao
contato
comsubstancia s
químicas, emba lagem interna
com identificação do tama nho e
posição das mãos, embalagem
com 01 pa r.
rl

L uva cirú rgica n 7-5 e m lá te x
in te gro com s e n s ib ilida d e t á til,
e s té ril,
a n a tô m ica ,
com prim e nto to ta l m ínim o de
28cm , pu nho lo ngo e a jus tá ve l
com
ba inh a
re força da ,
lu brifica da e m p ó bio a b so rvíve l
600 p a re s a tó xica , m a rca çã o do p unh o e m
tintu ra ge m
fixa
e
hipo a le rge n ica , re sis te nte a o
cont a to
com s ub s ta n cia s
quím ica s , e m ba la ge m in te rna
com id e nt ifica çã o d o ta m a nho e
pos içã o d a s m ã o s, e m b a la ge m
com 01 pa r

Edição 1028 - 05/02/2019

0

41

0

Compressa de ga ze estéril
medida 7,5 x 7,5 cm 100%
algodã o 08 ca madas, 05 dobra s,
13 fios pct c/ 10 unidades

33

40

Fixador
para
cânula
de
traqueostomia composto por
duas bandas, um medindo 37cm
e a outra com 10 cm de
comprimento,
ambas
com
largura de 1,8cm. Confeccionado
em tecido de algodão, atóxico,
200 unid
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 4,5cm.

0

20.000 unid

1.400 unid Sonda gástrica em PVC nº14

0

0

30

32

0

600 unid Sonda gástrica em PVC n°16

0

16.000

Bolsa coletora de urina sistema
200 unid
fechado estéril-2000 ml
Gaze hidrófila em rolo tipo
800 unid
queijo 11 fios 91 x 91

600 unid Sonda gástrica em PVC nº12

39

0

24

100 unid Colchã o Caixa de Ovo

38

0

23

27

Fralda Geriátrica tamanho G
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42

43

44

45
0

46

47

0

0

Sonda Aspiração Traqueal em
1.800 unid Policloreto de vinha (PVC)
tamanho 6.
Luva
de
látex
para
procedimento ambidestra com
boa sensibilidade tátil com
800 cx textura uniforme sem falhas
formato anatômico talcada não
estéril- tamanho médio- caixa
com 100 luvas
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
Tamanho- 24 French e Stoma
Lenght 3.0cm
Botton para gastronomia para
alimentação enteral tipo Mic-ke
8 unid
tamanho 18 Frech e Stoma
lenght 1.5cm
Fita adesiva cirúrgica micropore
600 unid 50mm x 10m com capa plástica
de proteção.
400 unid Fita adesiva crepe 19 x 50 m
Compressa cirúrgica de gaze
hidrófila 7,5 x 7,5 cm, 05 dobras,
08 camadas, 11 fios/cm2, alto
1.200 PCT
poder de absorvação, 100%
algodão, não estéril pct 500
unidades

48

400

fr

Álcool 70% 01 litro

49

EQUIPO DE DUAS VIAS COM
CLAMP
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/
soluções;
possui 2 conectores luer lock
fêmea universais com tampas,
tubo flexível e transparente em
PVC de 60mm de comprimento,
280 unid 2 clamp corta fluxo; Conector 2
vias, um conector luer slip
macho universal com protetor.
Embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os
dados impressos no ministério
da Saúde, conforme NBR
14041/1998

0

0

0

0

0
0

0

0

0
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51

52

53

54

55
56
57

58

59

50 unid Sonda Foley n°16

DECRETO Nº. 05, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.

0

SONDA NASOENTERAL Sonda
30 unid para
nutrição
enteral
poliuretano 12SR
LUVA PROCEDIMENTO P Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
600 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho pequeno- caixa com
100 luvas
LUVA PROCEDIMENTO G Luva de
látex
para
procedimento
ambidestra
com
boa
sensibilidade tátil com textura
500 cx
uniforme sem falhas formato
anatômico talcada não estériltamanho Grande - caixa com 100
luvas.
Cateter Medtronic paradigma
12 CX Quick Set MMT 397 com 10
unidades
Reservatório
Medtronic
12 CX Minimed MMT 332ª, com 3L com
10 unidades

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Especial dando providências
correlatas”.

0

0

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, Estado do Rio de
Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 3.085, de 25 de outubro de 2018;
CONSIDERANDO o processo administrativo nº. 925/2019;

0

CONSIDERANDO a Lei municipal de nº. 3.085, de 25 de Outubro
de 2018, que autorizou a abertura do crédito especial em tela, publicada
no Boletim Oficial do Município, em 06/11/2018, Edição Nº. 1004, pág.
9;
CONSIDERANDO o Decreto municipal de nº. 170, de 01, de
Novembro de 2018, que realizou a abertura do crédito especial em tela,
publicado no Boletim Oficial do Município, em 06/11/2018, Edição Nº.
1004, pág. 5;

0

0

48 unid Pilha palito AAA

CONSIDERANDO que do crédito especial aberto só foram
utilizados R$ 1.000,00 (um mil reais), não sendo, portanto, aproveitado
todos os recursos provenientes do crédito especial aberto no exercício
anterior;

0

SENSOR MEDTRONIC Sensor de
12 CX Glicose Contínua Enlite MMT
7008A COM 05 unidades
SERINGA 10 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
200 unid
com
anel
de
retenção
descartavel
SERINGA 20 ML - esteril, em
prolipropileno incolor, cilindro
400 unid
com
anel
de
retenção
descartavel

0

0

0

122.400,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença-RJ

CONSIDERANDO os termos do art. 45, da Lei Federal nº. 4.320/
64, que assim determina: “Os créditos adicionais terão vigência adstrita
ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição
legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários;”
CONSIDERANDO os termos do parágrafo 2º, do art. 167, da
CRFB/88, onde estabelece que os créditos especiais e extraordinários
terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo
se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subsequente e;
CONSIDERANDO a necessidade de utilizar o restante dos
recursos provenientes do crédito especial anteriormente aberto, o que
carece de reabertura nos limites de seus saldos;
DECRETA

COMUNICAÇÃO
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
A C omissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Valença-RJ comunica aos interessados que torna
sem efeito a publicação determinando o dia 11 de fevereiro de
2019, às 09:00 horas, para abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preço referente a supracitada licitação.
Comissão Permanente de Licitação

Art. 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$ 1.049.740,00
(um milhão, quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais), para
atender as despesas assim codificadas:
U.O
03.01

03.01

03.01

03.01
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03.01

03.01

Identificação do
Programa
EQUIP/MAT
PERM-SAUDE
BUCAL-PRT 3815/17
EQUIP/MAT
PERM-SAUDE
BUCAL-PRT 3672/17
EQUIP/MAT
PERM-PROPOSTA
18001
EQUIP/MAT
PERM-PROPOSTA
17704
EQUIP/MAT
PERM-PROPOSTA
17703
EQUIP/MAT
PERM-PROPOSTA
17702
TOTAL

Funcional
Programática

Categoria Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

10.301.0025.1.290

4.4.90.52.99.00.00

0016

25.000,00

10.301.0025.1.291

4.4.90.52.99.00.00

0016

25.000,00

10.301.0037.1.292

4.4.90.52.99.00.00

0016

499.875,00

10.301.0037.1.293

4.4.90.52.99.00.00

0016

99.950,00

10.301.0037.1.294

4.4.90.52.99.00.00

0016

149.960,00

10.301.0037.1.295

4.4.90.52.99.00.00

0016

249.955,00
1.049.740,00
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Art. 2º - Para abertura do Crédito Especial mencionado no
artigo anterior, serão utilizados recursos decorrentes de repasses do
Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, conforme
preconiza as Portarias nº.s. 3815/2017; 3672/2017; 1535/2018; 1730/
2017; 1650/2017; 2729/2017 e Deliberação CIR-MP nº. 32, de 31 de
julho de 2018.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
Consider ando o relatório conclusivo do processo
administrativo disciplinar emitido pela C omissão Processante
Permanente fls.. 23 e 24;
Considerando que ficou comprovado que realmente o servidor
abaixo relacionado, abandonou o cargo público, evidenciando com
clareza a infração estatutária prevista no art. 236, I o que ocasionou a
aplicação do art. 249, I da Lei Complementar nº. 28/99 – Estatuto do
Servidor Público do Município de Valença;

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2019.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

RESOLVE:

PORTARIA PMV, Nº. 29, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.

Art. 1º - DEMITIR por abandono de cargo, o servidor SÉRGIO
MARTINS MOURA JUNIOR, matrícula nº. 100056, do cargo efetivo de
Fisioterapeuta, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, a partir
do dia 30 de janeiro de 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos em 30 de janeiro de 2019, revogadas as disposições
em contrário.

Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 1504/19;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 30 de janeiro de 2019.

RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, a servidora TRÍCIA
LEILIEZ DA SILVA FERREIRA, matrícula nº. 143.723, para atuar como
fiscal de contrato referente ao processo administrativo licitatório de nº.
1069/2019 ( para aquisição de equipamentos e materiais permanentes
previstos na Emenda Parlamentar n. 11934.211000/1180-04 para
atender as Estratégias de Saúde da Família da SMS/FMS) e como seu
substituto o servidor Luciano Costa de Almeida, matrícula nº. 140.406.
Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer
natureza, para os servidores ora designados.
Ar t. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2019.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 32, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,
Considerando os termos do processo administrativo nº. 16632/
2018;

Edição 1028 - 05/02/2019

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
PORTARIA PMV, Nº. 34, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,
Considerando o concurso público realizado através do Edital
Nº. 001/2011/PMV/RJ, devidamente homologado, bem como seu
resultado classificatório;
Considerando o Acórdão proferido no processo judicial nº.
0002536-93.2014.8.19.0064;
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 28 de janeiro de 2019, a Srª.
WANIA BORGES ANDRADE NEVES, portadora do CPF nº. 032.928.62779, para exercer o cargo público de provimento efetivo de Técnico de
Enfermagem.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 28 de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando os termos do processo administrativo nº. 1983/
2019;

PORTARIA PMV, Nº. 37, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.

Considerando que a servidora em questão encontrava-se
licenciada do cargo de Orientador Pedagógico, sem percepção de
vencimentos deste, nos termos do art. 25, da LC 28/99;
Considerando que a Administração Pública pode rever seus
próprios atos;

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

RESOLVE:

Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 944/19;

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 23 de maio de 2017, a
servidora GISELE ARIEIRA DA SILVA, matrícula nº. 113.212, do cargo
público de provimento efetivo de Orientador Pedagógico.

RESOLVE:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 23 de maio de 2017.

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor CARLOS
ROBERTO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 123.307, para atuar como fiscal
de contrato referente ao processo administrativo licitatório de nº. 25029/
2018 (locação de caminhão sewer Jet) e como seu substituto o servidor
João Antero dos Santos, matrícula nº. 124.060.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2019.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer
natureza, para os servidores ora designados.
Ar t. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA PMV, Nº. 36, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando os termos do processo administrativo nº. 1983/
PORTARIA PMV, Nº. 38, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.

2019;
Considerando que a servidora em questão encontrava-se
licenciada do cargo de Professor II, sem percepção de vencimentos
deste, nos termos do art. 25, da LC 28/99;
Considerando que a Administração Pública pode rever seus
próprios atos;

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,
Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 2101/19;

RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 09 de março de 2018, a
servidora RAYANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ANDRADE, matrícula nº.
130.850, do cargo público de provimento efetivo de Professor II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 09 de março de 2018.
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Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor CLÁUDIO
HUMBERTO NUNES, matrícula nº. 131.989, para atuar como fiscal de
contrato referente ao processo administrativo licitatório de nº. 22857/
2018 e como seu substituto o servidor Luiz Augusto Nunes, matrícula
nº. 114.090.
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Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer
natureza, para os servidores ora designados.
Ar t. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2019.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
EXTRATO DE DECISÃO
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Fale
Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

PROCESSO Nº: 16632/2018
DECISÃO
ACOLH O O RELATÓRIO CON CLUSIVO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EMITIDO PELA COMISSÃO
PROCESSANTE PERMANENTE E APLICO A PENA DE DEMISSÃO
POR ABANDONO DE CARGO AO SERVIDOR SÉRGIO MARTINS
MOURA JUNIOR, MATRÍCULA Nº. 100056, COM FULCRO NOS
ARTIGOS 236, I, E ART. 249, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 28/99 –
ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA.
DATA: 30/01/2019
P.R.N

Homologação
A Secretária Municipal de Educação Maria Aparecida de Almeida,
no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 79, inciso I,
da Lei Orgânica do Município de Valença
HOMOLOGA
o Regimento Escolar, ano 2019, que passa a vigorar nas unidades
escolares da rede municipal a partir da presente data.
Valença. 04 de fevereiro de 2019

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Aparecida de Almeida
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REGIMENTO ESCOLAR
PREFEITO
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
VICE PREFEITO
HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

REGIMENTO BÁSICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA
REDE OFICIAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA
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INFORMATIVO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE
CÓDIGOS –01/2019
A Comissão de Revisão dos Códigos Municipais de Posturas, Tributário, Obras e Lei de Parcelamento do Solo,
foi criada visando sanar situações que acarretam perdas tributarias dentre elas a consolidação da legislação
tributária municipal, principalmente do CTM, as leis complementares nº 039/01, 047/03 e 127/09. A disparidade
dos Códigos de Posturas (deliberação 800/65), de Obras (lei 1372/84) e parcelamento (1620/92).
Composta por membros das Secretarias Municipais: Procuradoria Jurídica, Secretaria De Fazenda, Secretaria
De Obras E Planejamento Urbano, Secretaria De Meio Ambiente, Secretaria De Serviços Públicos E Defesa
Civil, designados através da Portaria nº 592 de 11/07/2017.

1.

Maria da Glória Figueiredo – Presidente

2.
3.

Marco Antônio Guimarães – Vice-presidente
Jupira de Oliveira Ramos – 1ª Secretária

4.
5.

Armando Pussente Filho
Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani

6.

Charles P. Coelho Duarte Damasceno

7.
8.

Zilda Maria da Silva
Diogo Aranha Guarini

9.
Douglas de Mello Anthero
10. Edson Pinho de Mattos
11. José Ronaldo Reis Novaes
12. Luciane de Mattos Santos
13. Márcio Cesar da Silva Costa
14. Sérgio Antônio Larcher Pinto
15. Tatiana Aparecida Caulo Paes
16. Wanderson Esteves Palmeira
17. Zaida Helena de Souza Gloria
18. Alexsander Leite da Silva
19. Viviane Barbosa Rodrigues

Foram convidadas a participar da Comissão as Seguintes entidades:
Fundação Educacional Dom. André Arcoverde – ofício nº 07/2017, reiterado através do oficio nº 08/2017
Ordem dos Advogados do Brasil – ofício nº 02/2017 reiterado através do oficio nº 09/2017
Câmara Municipal dos Vereadores - ofício nº 03/2017 reiterado através do oficio nº 10/2017
Concidade - ofício nº 04/2017
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Jornal Local - ofício nº 05/2017
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA- RJ- ofício nº 06/2017
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural INEPAC - ofício nº 07/2017
Assoc. Comercial e Industrial de Valença – ofício nº 11/2017
Sicomercio - ofício nº 12/2017
Sra. Marilda Soares Vivas - oficio nº 14/2017
Conselho de Arquitetos e Urbanistas - ofício nº 16/2017
Assoc. Engenheiros e Arquitetos de Valença – AEAV -ofício nº 17/2017
Subprefeitura de Conservatória – memorando nº03/2017
Subprefeitura de Santa Isabel – memorando nº04/2017
Subprefeitura de Juparanã – memorando nº05/2017
Subprefeitura de Parapeuna – memorando nº06/2017
Subprefeitura de Pentagna– memorando nº07/2017
Assim a Comissão REITERA todos os ofícios, memorandos e convites, de forma que possamos contar com a
participação de todos na execução dos trabalhos que é de grande importância para o Município de Valença.
Atualmente contamos com a participação das seguintes entidades:
Concidade – Conselho Municipal da Cidade de Valença representado pelo Sr. Presidente, Arquiteto Mauro Ávila
Reis
INEPAC – representado pela arquiteta Sra. Sônia Mautone Rachid
Associação dos moradores do bairro Carambita – Presidente Alan Raimundo Resende
Dando sequencia ao ultimo Boletim, informamos que foram realizadas todas as audiências públicas, conforme
cronograma estabelecido.
A Comissão segue fazendo o encerramento dos trabalhos para voltar a apresentação no Conselho da Cidade –
CONCIDADE e posterior apresentação a Câmara Municipal.
Reiteramos que todo material encontra-se no site da Prefeitura, a disposição de todos para consulta. Segue fotos
das audiências. Dando sequencia ao boletim 11/2018, a comissão após as audiências publicas esta elaborando o
memorial descritivo da delimitação dos bairro e sede. Continuam o estudo e elaboração do Código Tributário.
Após a audiência pública da sede a Sra. Katia Berkowicz Borges, encaminhou uma solicitação referente as ruas,
travessa dos Mascates, Barão de Potengi, Domingos Cozati e Inácio Verneck, que as citadas ruas ficassem
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delimitadas no Centro. Agora recebemos o processo número 1355/2019, com um abaixo assinado feito pela Sra.
Kátia, com cinquenta e nove assinaturas, o mesmo será encaminhado aos técnicos da comissão para analise do
pedido.
Encerrada a revisão do Código Tributário, segue o corpo técnico jurídico da Comissão fazendo a redação final.
Continua a elaboração do Memorial Descritivo dos Distritos e início dos estudos do Código de Posturas.

Maria da Gloria Figueiredo
Pres. Da Comissão de Revisão
Portaria nº592 de 11/07/2017
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