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Gabinete do Prefeito
P

N°148/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE nomear, os membros abaixo relacionados para comporem o CMPDCA
- Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem
como a Diretoria, de acordo com a Lei Municipal n.º 8.419/2013, com efeitos a contar
de 01/01/2022, para o biênio 2022/2023. Ficam tornadas sem efeitos as Portarias n.º
054/2020; 492/2020; 647/2021 e 2109/2021.
PRESIDENTE: Fabiano de Paula – Governo
VICE-PRESIDENTE: Elson da Silva Leal – Sociedade Civil
1º Secretário: Josilda Trajano Silveira Teixeira – Governo
2º Secretário: Isabella Reinaldo Ferreira – Sociedade Civil
1º Tesoureiro: Renan Siqueira Tavares – Sociedade Civil
2º Tesoureiro: Gustavo Viana Neves – Governo
Dos membros do CMPDCA
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
TITULAR: Fabiano de Paula – Fundação Municipal da Infância e da
Juventude
SUPLENTE: Gustavo Viana Neves – Fundação Municipal da Infância e da Juventude
TITULAR: Kátia Beatriz Azevedo Vaz de Noronha – Fundação Municipal da Infância e
da Juventude
SUPLENTE: Josilda Trajano Silveira Teixeira – Fundação Municipal da Infância e da
Juventude
TITULAR: Paulo Santos Freitas Júnior – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e
Tecnologia
SUPLENTE: Gabriela Costa Quintanilha – Secretaria Municipal de Educação, Ciência
e Tecnologia
TITULAR: Edimar Rodrigues de Alvarenga – Secretaria Municipal de Transparência e
Controle
SUPLENTE: Alceny Oliveira Junior – Secretaria Municipal de Transparência e Controle

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

TITULAR: Darcileni Lima Fiuza – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e
Social
SUPLENTE: Mericelly Bastos Vilela - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social
TITULAR: Danielle Nascimento Guimarães – Secretaria Municipal da Casa Civil
SUPLENTE: Greiciani da Silva Cruz Simen – Secretaria Municipal da Casa Civil
TITULAR: Luciana Santos Barbosa - Secretaria Municipal de Saúde
SUPLENTE: Elizabeth Silveira Menezes de Souza - Secretaria Municipal de Saúde
TITULAR: Fábio Junio Willemem Fernandes – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo
SUPLENTE: Maria Fernanda Viana Siqueira - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
TITULAR: Fernanda de Azeredo Caldas Coutinho – APOE
SUPLENTE: Luzia Medeiros da Silva – Instituto Proﬁssional São José
TITULAR: Merilane Lopes Barreto – APAE
SUPLENTE: João Victor Rodrigues de Alvarenga – Fundação CDL
TITULAR: Luciana Custódio Soares – Lar Fabiano de Cristo
SUPLENTE: Renato Gonçalves dos Santos – Centro Juvenil São Pedro
TITULAR: Isabella Reinaldo Ferreira – Associação Esportiva Meninos de Ouro
SUPLENTE: João Victor Carvalho Cardoso Alves Seraﬁm – Obra do Salvador
TITULAR: Juliana Thimóteo Nazareno Mendes – UFF
SUPLENTE: Olney Vieira da Motta – UENF
TITULAR: Marcelo de Carvalho Barreto – OAB-RJ
SUPLENTE: Eliana Monteiro Feres – CRESS
TITULAR: Elson da Silva Leal – JCI - Câmara Junior de Campos
SUPLENTE: Gerson de Souza Gomes – ACIC
TITULAR: Renan Siqueira Tavares – Comunidade Evangélica Presbiteriana
SUPLENTE: Wallace Ortêncio de Azevedo – Diocese de Campos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de janeiro de 2022.
Wladimir Garotinho
- PrefeitoRESOLVE:
Art. 1º - Substituir o Conselheiro João Eugênio Moraes Pessanha pela Conselheira
Katia da Silva Raymundo, representando a categoria de Usuários e o Conselheiro Victor
Coutinho Mattos de Souza pelo Conselheiro Matheus da Silva José, representando a
categoria do Poder Público.
Art.2º - Nomear o Conselheiro João Acácio Filho como Presidente e o Conselheiro João
Manoel Rangel como Relator dessa Comissão.
Art. 3º - Esta resolução passará a vigorar a partir da data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário, conforme determinado pelo Pleno do Conselho Municipal de
Saúde em sua Reunião Ordinária do dia 18 de janeiro de 2022.
João Acácio Filho
1º Coordenador da Mesa Diretora
do Conselho Municipal de Saúde

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico e Turismo
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Parecer nº 221.001/2022
PROCESSO n° 2022.208.000006-9-PR
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de proﬁssional do setor artístico através
do empresário exclusivo.

Secretaria Municipal de Saúde
RESOLUÇÃO CMS no. 014/2022
Altera a composição da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças do
Conselho Municipal de Saúde.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do
Rio de Janeiro, em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de janeiro de 2022, no uso
de suas competências estatutárias e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161

PARTES: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo E Rodrigues Promoções e
Serviços Eireli
REFERENTE: Contratação de show Do Grupo Copo Cheio, no dia 30 de Janeiro de 2022 –
às 16 horas para a programação do Novo Verão 2022, em Lagoa de Cima, com fundamento
no artigo 25, inciso III, DA Lei nº8666/93 e posteriores alterações.
PREÇO: R$5.000,00 (Cinco mil reais)
Data: 30/01/2022
Publique-se
Campos dos Goytacazes, 03 de Janeiro de 2022.
MARCELO MÉRIDA AGUIAR
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Assinado de forma digital por MUNICIPIO
DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161
Dados: 2022.01.28 14:20:09 -03'00'
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Secretaria Municipal de Ordem Pública
Guarda Civil Municipal

Portaria nº.: 11/2022
O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,
no uso de suas atribuições legais,

Portaria nº.: 06/2022
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Aplicar a penalidade de 1 (um) dia de suspensão ao servidor de matrícula 18.774,
por ter faltado ao serviço no setor como agente de trânsito no dia 19/10/2021. Ao exercer
seu direito de contraditório e ampla defesa – TAD 1399/2021, apresentou motivo não
justiﬁcável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no artigo 134, incisos I, III e X
– “São deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”;
“III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”,
incorrendo no Artigo 145 inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos
descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes
– Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
Wellington de Souza Levino
Comandante Geral da GCM

Portaria nº.: 07/2022

Considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público
é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância, assegurada ao
acusado ampla defesa;
RESOLVE:
Instituir comissão de sindicância para apurar fato constante de termo de declaração
datado de 07/01/2022 referente a fato narrado em tópico nº 040/2022 do Livro de Registro
de Parte Diária do Plantão da Sede da GCM, que comunicou possível cometimento de
atitude antirregulamentar e/ou indisciplinar por parte de servidor da instituição, bem como
apurar fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
O prazo para conclusão da apuração não excederá 30 (trinta) dias consecutivos,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade que a instituiu.
Ficam designados os seguintes membros:
à Priscilla Ribeiro matrícula 13.101, Edilene Pereira Gonçalves matrícula 13.108 e
Antônio dos Santos Miguel matrícula 18.820.
Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Advertir o servidor de matrícula 20.070, por ter faltado ao serviço extraordinário no POG
dia 29/11/2021. Ao exercer seu direito de contraditório e ampla defesa – TAD 1443/2021,
apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido
no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas legais e regulamentares” e
“X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades
disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
Wellington de Souza Levino
Comandante Geral da GCM

Portaria nº.: 08/2022

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal
Portaria nº.: 12/2022
O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público
é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância, assegurada ao
acusado ampla defesa;
RESOLVE:
Instituir comissão de sindicância para apurar fato constante de termo de Parte
Especial protocolada em 17/01/2022, que comunicou possível cometimento de atitude
antirregulamentar e/ou indisciplinar por parte de servidor da instituição, bem como apurar
fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
O prazo para conclusão da apuração não excederá 30 (trinta) dias consecutivos,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade que a instituiu.

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Ficam designados os seguintes membros:
Advertir o servidor de matrícula 14.011, por ter faltado ao serviço extraordinário no
CIEP Arnaldo Rosa Viana dia 23/11/2021. Ao exercer seu direito de contraditório e ampla
defesa – TAD 1411/2021, apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento,
contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário:
“I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas
legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo
145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de
dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
Wellington de Souza Levino
Comandante Geral da GCM

à Priscilla Ribeiro matrícula 13.101, Edilene Pereira Gonçalves matrícula 13.108 e
Antônio dos Santos Miguel matrícula 18.820.
Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal
Portaria nº.: 13/2022
O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público
é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância, assegurada ao
acusado ampla defesa;

Portaria nº.: 09/2022
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Advertir o servidor de matrícula 13.604, por ter faltado ao serviço extraordinário na
recepção do governador no dia 29/11/2021. Ao exercer seu direito de contraditório e ampla
defesa – TAD 1442/2021, apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento,
contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário:
“I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas
legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo
145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de
dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
Wellington de Souza Levino
Comandante Geral da GCM

RESOLVE:
Instituir comissão de sindicância para apurar fato constante de relato protocolado
em 26/01/2022, que comunicou possível cometimento de atitude antirregulamentar e/
ou indisciplinar por parte de servidor da instituição, bem como apurar fatos conexos que
emergirem no decorrer dos trabalhos.
O prazo para conclusão da apuração não excederá 30 (trinta) dias consecutivos,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade que a instituiu.
Ficam designados os seguintes membros:
à Priscilla Ribeiro matrícula 13.101, Edilene Pereira Gonçalves matrícula 13.108 e
Antônio dos Santos Miguel matrícula 18.820.
Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 10/2022
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:

Portaria nº.: 14/2022
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:

Advertir o servidor de matrícula 14.382, por ter se negado a ser remanejado pelo
supervisor, por motivo de necessidade de serviço, do setor Teatro Municipal Trianon para o
setor Jardim São Benedito dia 30/10/2021. Ao exercer seu direito de contraditório e ampla
defesa – TAD 1334/2021, apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento,
contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário:
“I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas
legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo
145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de
dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal

Aplicar a penalidade de 1 (um) dia de suspensão ao servidor de matrícula 18.766, por
ter faltado ao serviço de plantão à disposição da supervisão no dia 19/08/2021. Convocado
para prestar esclarecimentos, o servidor renunciou o seu direito de contraditório e ampla
defesa – TAD 1077/2021. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no artigo
134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo”; “III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo
e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso II – “São penalidades disciplinares:
II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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Portaria nº.: 15/2022

Portaria nº. 21/2022

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:

Aplicar a penalidade de 1 (um) dia de suspensão ao servidor de matrícula 18.766, por
ter faltado ao serviço de plantão à disposição da supervisão no dia 28/10/2021. Convocado
para prestar esclarecimentos, o servidor renunciou o seu direito de contraditório e ampla
defesa – TAD 1329/2021. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no artigo
134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo”; “III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo
e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso II – “São penalidades disciplinares:
II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.

Advertir o servidor de matrícula 14.479, por ter faltado ao serviço extraordinário no POG
no dia 15/15/2021. Ao exercer seu direito de contraditório e ampla defesa – TAD 1286/2021,
apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido
no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e
dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas legais e regulamentares” e
“X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades
disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal
Portaria nº.: 16/2022

Portaria nº. 22/2022

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:

Aplicar a penalidade de 1 (um) dia de suspensão ao servidor de matrícula 18.766, por
ter faltado ao serviço de plantão à disposição da supervisão no dia 02/11/2021. Convocado
para prestar esclarecimentos, o servidor renunciou o seu direito de contraditório e ampla
defesa – TAD 1339/2021. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no artigo
134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo”; “III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo
e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso II – “São penalidades disciplinares:
II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.

Advertir o servidor de matrícula 14.479, por ter faltado ao serviço de plantão à
disposição da Sede da GCM no dia 30/11/2021. Ao exercer seu direito de contraditório e
ampla defesa – TAD 1446/2021, apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento,
contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário:
“I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas
legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo
145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de
dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal
Portaria nº.: 17/2022

WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Aplicar a penalidade de 1 (um) dia de suspensão ao servidor de matrícula 18.774, por
ter faltado ao serviço como agente de trânsito no dia 03/11/2021. Convocado para prestar
esclarecimentos, o servidor renunciou o seu direito de contraditório e ampla defesa – TAD
1326/2021. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no artigo 134, incisos I, III e X
– “São deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”;
“III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”,
incorrendo no Artigo 145 inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos
descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes
– Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

RELAÇÃO DE PROCESSO APROVADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
ADIANTAMENTO.
PROCESSO N°
2021.004.000013-9-CA
2022.004.000012-1-CA
2022.004.000005-6-CA
2021.004.000105-7-CA

Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.

Campos dos Goytacazes, 27 de Janeiro de 2022.

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal
Portaria nº. 18/2022
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Aplicar a penalidade de 1 (um) dia de suspensão ao servidor de matrícula 13.534,
por ter faltado ao serviço à disposição da Sede da GCM no dia 23/08/2021. Ao exercer seu
direito de contraditório e ampla defesa – TAD 1103/2021, apresentou motivo não justiﬁcável.
Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no artigo 134, incisos I, III e X – “São
deveres do funcionário: “I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”; “III –
observar as normas legais e regulamentares” e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”,
incorrendo no Artigo 145 inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos
descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes
– Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal
Portaria nº. 19/2022
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Advertir o servidor de matrícula 18.622, por ter faltado ao serviço de plantão na UBS
Salo Brand no dia 01/01/2022. Ao exercer seu direito de contraditório e ampla defesa –
TAD 05/2022, apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento, contrariou o
estabelecido no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário: “I – exercer com
zelo e dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas legais e regulamentares”
e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades
disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.
Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.

Rodrigo Resende Ramos
Secretário Municipal de Transparência e Controle
CRC/RJ – 088327/O-8 - Mat. 40.414

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 0010/2022
PROCESSO Nº. 2021.205.400169-5-PR
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº
33/2021 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CODAP.
CONTRATADA: FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA.
CNPJ Nº. 68.858.539/0001-10
OBJETO: adesão à ata de registro de preços nº 04/2021, pregão presencial nº 33/2021 –
Consórcio Intermunicipal CODAP, para aquisição de brinquedos pedagógicos objetivando
atender às necessidades das creches da rede municipal de ensino de Campos dos
Goytacazes, conforme descrito no Termo de Referência e, em especial, conforme itens (01,
02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08) descritos no Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços.
VALOR GLOBAL: R$ 1.820.887,03 (um milhão, oitocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta
e sete reais e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: será efetuado pelo CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias
após a entrega e execução do objeto, mediante apresentação de nota ﬁscal que deverá ser
emitida pela CONTRATADA.
PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/01/2022.
PUBLIQUE-SE.
Em 11 de janeiro de 2022.
MARCELO MACHADO FERES
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Mat. nº 40.743

WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal
Portaria nº. 20/2022

Gabriela Rangel Schott
Joilson Ventura
Jorge Luiz da Silva Tavares
Martha Castori Barroso Aguiar Barreto

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais resolve:
Advertir o servidor de matrícula 13.539, por ter faltado ao serviço extraordinário na
área central no dia 05/12/2021. Ao exercer seu direito de contraditório e ampla defesa –
TAD 1456/2021, apresentou motivo não justiﬁcável. Com seu procedimento, contrariou o
estabelecido no Artigo 134, incisos I, III e X – “São deveres do funcionário: “I – exercer com
zelo e dedicação as atribuições do cargo”; “III – observar as normas legais e regulamentares”
e “X – “ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades
disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

A Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, no uso de suas atribuições
RESOLVE:
Conceder o gozo e fruição de férias pelo período de 5 (cinco) dias a iniciar- se no dia
31/01/2022 para o diretor ﬁnanceiro JÚLIO CÉSAR DA PAIXÃO BARRETO MAT.15.687
nomeando para responder neste período pelo expediente da Diretoria Financeira, a
servidora concursada CINTIA PEDROSA GOMES MAT. 35.516.
Campos dos Goytacazes/RJ, 27/01//2022.

Campos dos Goytacazes, 27 de janeiro de 2022.
WELLINGTON DE SOUZA LEVINO
Comandante da Guarda Civil Municipal

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr. 40362

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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Comissão Permanente de Licitação

Fundação Municipal da Infância e da Juventude
Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CMPDCA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Deliberação n.º 0394/2022
O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação
dos Conselheiros de Direitos, reunidos em assembleia extraordinária realizada no dia 25
de janeiro do corrente ano, que decidiram pela classiﬁcação e aprovação, para ﬁns de
ﬁnanciamento, dos seguintes projetos das Organizações da Sociedade Civil, na forma do
item 7.3 do Chamamento Público 2021-2022- Edital n.º 012/2021.
Classiﬁcação
por linha de
ação

Organização
Sociedade Civil

da

Proposta/Projeto

Linha de Ação

Valor para
ﬁnanciamento

1º

Lar Fabiano de Cristo

Cidadão
Construção

3.1.1

80

R$ 255.671,40

1º

Obra do Salvador

Pré-Jovem Aprendiz

3.1.2

80

R$ 351.544,63

APAPE

Autismo: Percebendo o
Mundo Através do Afeto

3.1.3

75

R$ 396,697,40

1º

APOE

Qualiﬁcando
Vencer Desaﬁos

3.1.4

80

R$ 316,726,38

2º

Centro Juvenil São Pedro

Araribá

3.1.1

80

R$ 322,000,47

2º

Orquestrando a Vida

Musicart

3.1.2

75

R$ 356.116,20

2º

APAE

Qualiﬁcando para o
Amanhã

3.1.4

77,5

R$ 405.149,58

3º

Instituto Proﬁssional São
Recriar
José

3.1.1

80

R$ 328.328,37

3º

Fundação CDL

Voe Juventude

3.1.2

67,5

R$ 325.630,97

4º

Bem Faz Bem

Aprender Faz Bem

3.1.1

77,5

R$ 329.998,81

5º

Grupo Espírita Francisco
CANOA
de Assis

3.1.1

77,5

R$ 329.951,94

1º

em

Pontuação

para

Proposta selecionada, na forma do item 6.2.1, mas não aprovada para ﬁns de ﬁnanciamento,
conforme itens 7.2 e 7.3 do Chamamento Público – Edital nº 012/2021:
Classiﬁcação
por linha de
ação
6º

Organização
Sociedade Civil

da

Proposta/Projeto

Linha de Ação

Pontuação

Valor para
ﬁnanciamento

3.1.1

72,5

R$ 295.031,18

Associação
Evangélica Luz e Pequenos Gigantes
Vida

As Organizações da Sociedade Civil serão convocadas para celebração da Parceria, em
obediência aos critérios do certame e de acordo com os limites orçamentário e ﬁnanceiro
do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FMIA, conforme itens 2.1; 6.2.2; 6.2.3;
7.2 e 9.2 do Chamamento Público – Edital nº 012/2021.
1.
A não aprovação para ﬁns de ﬁnanciamento não exclui do certame as Organizações
da Sociedade Civil tecnicamente selecionadas na forma do item 6.2.1 do Chamamento
Público – Edital 012/2021, e, na hipótese de complementação de recursos ao FMIA, de
acordo com os limites orçamentário e ﬁnanceiro, estas poderão ser ﬁnanciadas.
2.
Para formalização da Parceria, todas as Organizações da Sociedade Civil deverão
possuir e/ou comprovar a regularidade jurídico-ﬁscal, na forma dos itens 5.1 e 5.2 do
Chamamento Público – Edital nº 012/2021.
3.
Os valores aprovados poderão ser alterados, considerando as adequações
necessárias para atendimento às regras do Chamamento Público e legislação aplicável.

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial
SRP nº 014/2021, Processo nº 2021.045.000142-1-PR, cujo objeto é o registro de preços
para futura e eventual aquisição de Insumos Médico-Hospitalares básicos, tipo:
agulha, algodão, cateter, dentre outros, objetivando atender as demandas oriundas
da Rede Pública Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses, em
consequência, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, bem como ADJUDICO seu objeto às
empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:
- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 27.764.200/0001-77, com registro nos itens 07, 13, 14, 17, 21, 22, 29, 31, 33, 37, 41,
49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 117, 119,
125, 126, 127, 140, 144, 146, 172 e 176;
- CAMPOS - MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.849.774/0001-15,
com registro nos itens 93, 97, 98 e 182;
- ELITEMED DIST. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.081.842/0001-05, com registro
nos itens 74, 78 e 83;
- ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.085.822/0001-12, com registro nos itens 09, 16, 23,
27, 32, 34, 35, 38, 44, 47, 48, 84, 85, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 113, 114, 115,
116, 123, 131, 132, 133, 137, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 161, 165,
169 e 171;
- GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
07.309.478/0001-47, com registro no item 51;
- IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
33.255.787/0001-91, com registro nos itens 71 e 118;
- J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 06.936.418/0001-91, com registro nos itens 73, 75, 76, 77 e 79;
- JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.651.036/0001-29, com
registro no item 178;
- MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
27.844.493/0001-00, com registro nos itens 06, 11, 12, 18, 19, 20, 30, 36, 40, 46, 66, 67,
82, 95, 120, 121, 124, 128, 135, 136, 141, 142 e 145;
- NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.391.412/0001-89, com registro nos itens 42, 68, 94,
129, 138 e 139;
- NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 01.982.722/0001-51, com registro nos itens 02, 03, 04, 05, 08, 10, 24, 25, 26, 28, 39,
50, 69, 72, 80, 81, 104, 105, 106, 107, 108, 122, 130, 134, 155, 157, 158, 159, 160, 162,
163, 164, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 183 e 184;
- PRÁTICA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
25.161.681/0001-09, com registro nos itens 70 e 112;
- RLB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 07.144.092/0001-22, com registro nos itens 01, 15, 43, 45, 111, 179 e
180 e;
- SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MÉDICOS E DE TECNOLOGIA EIRELLI,
inscrita no CNPJ sob o nº 23.009.566/0001-69, com registro no item 52.
PUBLIQUE-SE.
Em 25 de janeiro de 2022.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de janeiro de 2022.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Fabiano de Paula
Presidente do CMPDCA/FMIA

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT
JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
JANEIRO 2022

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

NÚMERO
DO PROCESSO

AUTO DE INFRAÇÃO

RESULTADO

000481

H29560271

INDEFERIDO

000124

H29575337

INDEFERIDO

000317

H29555676

INDEFERIDO

002635

H29281970

INDEFERIDO

000389

H29585641

DEFERIDO

000390

H29585644

DEFERIDO

000391

H29585657

DEFERIDO

000392

H29585790

DEFERIDO

000931

H29542635

INDEFERIDO

000328

H29585254

INDEFERIDO

001294

H29567584

INDEFERIDO

000214

H29554105

INDEFERIDO

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, “in ﬁne”, considerando
o que foi deliberado na sessão pública do dia 28/01/22, referente ao pregão e epígrafe
– cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da
Fundação Municipal da Infância e da Juventude – FMIJ – vem pelo presente, com fulcro
no item 6 do Termo de Referência, convocar as empresas para apresentação das amostras
dos itens remanescentes, no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme segue:
- A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº. 39.702.519/0001-57, amostra do item 16; e
- DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90,
amostra dos itens 01, 18 e 26.
Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado na sede da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo
Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 981752073/98175-0911, no horário de 08h às 17h, em dias úteis.
Campos dos Goytacazes, 28 de janeiro de 2022.

Carlos Carneiro Neto
Presidente da JARI
DECRETO Nº 271 DE 26 DE JULHO DE 2021

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2021
A Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 29.247.491/0001-51, com sede na Rua Voluntários da Pátria nº 875 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente
tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços nº 001,002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 e 014/2022, relacionadas ao Pregão Presencial SRP nº
014/2021, cujo objeto é o o registro de preços para futura e eventual aquisição de Insumos Médico-Hospitalares básicos, tipo: agulha, algodão, cateter, dentre outros, objetivando atender
as demandas oriundas da Rede Pública Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:
QUADRO GERAL DE PREÇOS
ITEM DESCRIÇÃO (conforme especiﬁcações do item 3 do Termo de Referência)

QUANT.
SMS

QUANT.
FMS

QUANT.
TOTAL

UNID

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

1

Abaixador de língua de madeira 14(+/-1) cm de comprimento e 1.4(+/-0.10) cm de
largura; formato convencional com extremidades arredondadas e superfície lisa.
descartável.

114300

225.000

339.300

UNID

THEOTO

R$ 0,03

2

AGULHA HIPODERMICA 13x4,5 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - caixa c/100
- esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao
plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos,
protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. devera constar
externamente dados de identiﬁcacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de
validade, numero do lote, registro no m.s.. acondicionado em caixa com 100 unidades.

6000

6.500

12.500

CX

LABOR IMPORT

R$ 33,00

3

AGULHA HIPODERMICA 25x7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - caixa c/100
- esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao
plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos,
protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. devera constar
externamente dados de identiﬁcacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de
validade, numero do lote, registro no m.s.. acondicionada em caixas com 100 unidades.

0

8.000

8.000

CX

LABOR IMPORT

R$ 33,00

4

AGULHA HIPODERMICA 40x12 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - caixa c/100
- esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao
plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos,
protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. devera constar
externamente dados de identiﬁcacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de
validade, numero do lote, registro no m.s.. acondicionada em caixas com 100 unidades.

0

12.000

12.000

CX

LABOR IMPORT

R$ 35,40

5

AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5 – estéril, siliconizada, haste de aço
inoxidável com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em cor universal, conector
padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, dispositivo
de segurança que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções
relacionadas de acordo com a nr 32, em embalagem individual, com abertura asséptica.
deverá constar externamente dados de identiﬁcação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, numero do lote, registro no ministério da saúde. acondicionada em
caixas com 100 unidades.

10000

1.000

11.000

CX

LABOR IMPORT

R$ 10,51

6

AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7 – estéril, siliconizada, haste de
aço inoxidável com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em cor universal,
conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico,
embalagem individual, com abertura asséptica. deverá constar externamente dados
de identiﬁcação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no ministério da saúde. acondicionada em caixas com 100 unidades.

15000

0

15.000

CX

SALDANHA
RODRIGUES

R$ 10,38

7

AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12 – estéril, siliconizada, haste de
aço inoxidável com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em cor universal,
conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico,
embalagem individual, com abertura asséptica. deverá constar externamente dados
de identiﬁcação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote,
registro no ministério da saúde. acondicionada em caixas com 100 unidades.

5000

0

5.000

CX

DESCARPACK

R$ 10,35

8

AGULHA HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25X8 – estéril,
siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico
em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor
plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. deverá constar externamente
dados de identiﬁcação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do
lote, registro no ministério da saúde.

15000

0

15.000

CX

LABOR IMPORT

R$ 21,70

9

ALGODAO HIDROFILO 500G - composto de ﬁbras 100% de algodão alvejadas,
isentas de impurezas, substancias gordurosas e alvejantes óptico. mantas uniformes
envolvidas em papel especial e embalado individualmente em saco plástico com 500g.
o produto devera atender na integra as especiﬁcações da nbr 14.635, principalmente
no quesito hidroﬁlidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassiﬁcação.

10

ALMOTOLIA POLIETILENO TRANSPARENTE 250ML - BICO RETO - Almotolia de uso
médico-hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em plástico ou similar, transparente,
com tampa acoplada ao frasco. Capacidade de 250 ml. Resistente às desinfecções.

2250

1.700

3.950

UNID

11

ATADURA CREPON 10 CM - UNIDADE - ATADURA CREPON 10 CM - medindo 10cm
de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 ﬁos/cm2
, com peso de 21,8g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodao cru, ﬁos
de alta torcao, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas
sobre si mesmas, aparencia uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de
rasgos, impurezas, ﬁapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu
desempenho durante o uso. embaladas individualmente. o produto devera atender na
integra as especiﬁcacoes da nbr 14.056, sob pena de desclassiﬁcacao.

150000

150.000

300.000

12

ATADURA CREPON 15 CM - UNIDADE - ATADURA CREPON 15 CM - medindo 15cm
de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 ﬁos/cm2
, com peso de 32,7g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodao cru, ﬁos
de alta torcao, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas
sobre si mesmas, aparencia uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de
rasgos, impurezas, ﬁapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu
desempenho durante o uso. embaladas individualmente. o produto devera atender na
integra as especiﬁcacoes da nbr 14.056, sob pena de desclassiﬁcacao.

150000

150.000

13

ATADURA CREPON 20 CM - UNIDADE - - ATADURA CREPON 20 CM - medindo
20cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 ﬁos/
cm2 , com peso de 42,8g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodao cru,
ﬁos de alta torcao, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas
sobre si mesmas, aparencia uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de
rasgos, impurezas, ﬁapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu
desempenho durante o uso. embaladas individualmente. o produto devera atender na
integra as especiﬁcacoes da nbr 14.056, sob pena de desclassiﬁcacao.

90000

97.500

22800

26.250

EMPRESA VENCEDORA
RLB COMÉRCIO VAREJISTA
E
ATACADISTA
DE
MEDICAMENTO
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
07.144.092/0001-22
NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51
NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51
NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51
M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

R$ 8,40

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

J PROLAB

R$ 2,90

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

UNID

KASMED/ECOMAX

R$ 0,48

300.000

UNID

KASMED/ECOMAX

R$ 0,63

187.500

UNID

TEXCARE

R$ 0,89

49.050

ROLO

FAROL

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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14

ATADURA CREPON 30 CM - ATADURA CREPON 30 CM - medindo 30cm de largura
por 1,80m em repouso de comprimento, com densidade de 13 ﬁos/cm2 , com peso de
64,3g por unidade, confeccionada em tecido 100% algodao cru, ﬁos de alta torcao,
possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si mesmas,
aparencia uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, ﬁapos
e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
embaladas individualmente. o produto devera atender na integra as especiﬁcacoes da
nbr 14.056, sob pena de desclassiﬁcacao.

45000

26.250

71.250

UNID

POLARFIX

R$ 1,15

15

Avental Não Estéril , Tamanho G Composto de tecido Não tecido, manga longa punho
em malha. Amarração em tiras, fechamento do colarinho através de amarração ou
velcro, atóxico, hipoalergenico, não estéril, TNT (tecido não tecido), 100% polipropileno.
Gramatura 30G.

200000

0

200.000

UNID

MEDICAL

R$ 2,34

RLB COMÉRCIO VAREJISTA
E
ATACADISTA
DE
MEDICAMENTO
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
07.144.092/0001-22

16

AVENTAL NÃO ESTÉRIL , TAMANHO G Composto de tecido Não tecido, manga
longa punho em malha. Amarração em tiras, fechamento do colarinho através de
amarração ou velcro, atóxico, hipoalergenico, não estéril, TNT (tecido não tecido),
100% polipropileno. Gramatura 40G.

0

460.000

460.000

UNID

NURMED

R$ 3,79

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

17

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO, TAMANHO M.. Composto
de Nãotecido SMS, garantindo maciez e resistência, com barreira de proteção
hidrorrepelente, manga longa punho em malha, dobradura asséptica e cartão de
transferência TAG. Possui tiras internas nas costas e externas na cintura, com
fechamento em transpasse lateral.Na cor azul, gramaturas 60g/m² / 40g/m².
Esterilizados em Óxido de Etileno. Embalados individualmente em envelope dupla face
de papel grau cirúrgico.

0

4.000

4.000

UNID

PROTDESC

R$ 9,90

18

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO, TAMANHO G Composto
de Nãotecido SMS, garantindo maciez e resistência, com barreira de proteção
hidrorrepelente, manga longa punho em malha, dobradura asséptica e cartão de
transferência TAG. Possui tiras internas nas costas e externas na cintura, com
fechamento em transpasse lateral. Disponível na cor azul, gramaturas 60g/m² e 40g/
m². Esterilizados em Óxido de Etileno. Embalados individualmente em envelope dupla
face de papel grau cirúrgico.

0

16.000

16.000

UNID

PION G PLUS

R$ 10,65

19

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO, TAMANHO GG. Composto
de Nãotecido SMS, garantindo maciez e resistência, com barreira de proteção
hidrorrepelente, manga longa punho em malha, dobradura asséptica e cartão de
transferência TAG. Possui tiras internas nas costas e externas na cintura, com
fechamento em transpasse lateral. Disponível na cor azul, gramaturas 60g/m² e 40g/
m². Esterilizados em Óxido de Etileno. Embalados individualmente em envelope dupla
face de papel grau cirúrgico.

0

4.000

4.000

UNID

PION G PLUS

R$ 10,65

20

BORRACHA DE LATEX Nº 200 - tubo em borracha tipo latex natural, medindo
aproximadamente diametros: interno de 03mm e externo de 05mm / n 200 rp (garrote).
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de fabricacao e prazo de
validade, com registro em orgao competente. o prazo de validade minimo devera ser de
12 meses a partir da data de entrega. rolo com 15 metros de comprimento.

340

75

415

ROLO

FRONTINENSE

R$ 17,75

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

21

BORRACHA DE SILICONE NUMERO 204, em rolo com 15 metros - tubo em borracha
tipo silicone;

75

200

275

ROLO

MEDICONE

R$ 111,00

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

22

CÂMARA RETRÁTIL PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO em aerossol que
tem como ﬁnalidade permitir a administração do medicamento através do circuito de
ventilação. composto de: ﬂanges nas extremidades; 1 conjunto de travas, 1 conjunto
de anéis de ﬁxação, 1 pino de segurança do sistema fechado e corpo expansível em
material termoplástico.com conexão universal nas extremidades para uso de todos os
tipos de broncodilatadores com acionador para contador de doses. estéril e descartável.
embalado individualmente em papel cirúrgico, contendo 01 unidade. que não possua
bpa (bisfenol a, ftalatos, látex e pvc, chumbo, óleos, metais e/ou outros elementos
nocivos à saúde

0

750

750

UNID

CIRURGICA
COPACABANA

R$ 103,90

23

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO - 2 pontos - tipo oculos pediátrico - cateter
nasal descartavel (tipo oculos), pediátrico, esteril, confeccionado em polivinil atoxico,
contendo em sua extremidade um dispositivo de silicone (dois ?dentes de garfo?),
que se adaptam as narinas, com ﬁxacao sobre as orelhas como oculos. embalado
individualmente em papel grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera
trazer externamente os dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e
data de validade. o prazo de validade minimo devera ser de 12 meses a partir da data
de entrega. e necessario apresentacao de amostra do produto.

0

1.800

1.800

UNID

MEDSONDA

R$ 0,88

24

CATETER UNI-LUMEN CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 3FR X 60CM,
cateter mono lúmen confeccionado em poliuretano biestável, totalmente radiopaco,
com 3Fr de diâmetro, 60cm de comprimento, com marcação a cada 5cm, agulha
de 21G/32mm e introdutor. Em embalagem individual com dados de identiﬁcação e
procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade e com registro na ANVISA.

25

CATETER UNI-LUMEN CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 4FR X 60CM,
cateter mono lúmen confeccionado em poliuretano biestável, totalmente radiopaco,
com 3Fr de diâmetro, 60cm de comprimento, com marcação a cada 5cm, agulha
de 21G/32mm e introdutor. Em embalagem individual com dados de identiﬁcação e
procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade e com registro na ANVISA.

26

CATETER UNI-LUMEN CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 5FR X 60CM,
cateter mono lúmen confeccionado em poliuretano biestável, totalmente radiopaco,
com 5Fr de diâmetro, 60cm de comprimento, com marcação a cada 5cm, agulha
de 21G/32mm e introdutor. Em embalagem individual com dados de identiﬁcação e
procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade e com registro na ANVISA.

0

45

45

UNID

27

COLETOR 13L PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO coletor para material perfuro cortante contaminado, com capacidade util 10.3 litros,
confeccionado em material apropriado, rigido, impermeavel e resistente a perfuracoes
em condicoes de uso e descarte, sem que ocorra transﬁxacao, e resistente a queda,
mantendo a integridade com relacao a montagem e fechamento, isento de ruptura, de
formacao ou perfuracao, com sistema de abertura e fechamento pratico e seguro ao
manuseio, com orientacoes de uso do fabricante colocadas de forma que permita facil
visualizacao e compreensao em cada coletor. com alca para transporte, resistente e ﬁxa
ao coletor, posicionada de forma funcional, e tampa aﬁxada ao coletor com dispositivo
que assegura a inviolacao do mesmo apos o uso, conforme exigido pela norma da abnt.
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de fabricacao e validade,
com registro em orgao competente.

11250

12.000

23.250

UNID

0

0

90

90

90

90

UNID

UNID

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 400,00

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

R$ 400,00

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

BIOMEDICAL

R$ 400,00

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

DESCARPACK

R$ 5,40

BIOMEDICAL

BIOMEDICAL

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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COLETOR 7L PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO - coletor
para material perfuro cortante contaminado, com capacidade util para 5,3 litros,
confeccionado em material apropriado, rigido, impermeavel e resistente a perfuracoes
em condicoes de uso e descarte, sem que ocorra transﬁxacao, e resistente a queda,
mantendo a integridade com relacao a montagem e fechamento, isento de ruptura, de
formacao ou perfuracao, com sistema de abertura e fechamento pratico e seguro ao
manuseio, com orientacoes de uso do fabricante colocadas de forma que permita facil
visualizacao e compreensao em cada coletor. com alca para transporte, resistente e ﬁxa
ao coletor, posicionada de forma funcional, e tampa aﬁxada ao coletor com dispositivo
que assegura a violacao do mesmo apos o uso, conforme exigido pela norma da abnt.
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de fabricacao e validade,
com registro em orgao competente. apresentacao: peca.

6000

29

COLETOR DE FEZES DESCARTAVEL -transparente - 80 ml - em polipropileno,
com capacidade para 80 ml, tampa com fechamento sob pressao, nao esteril e sem
embalagem individual (a granel). acompanha pa descartavel

15000

11.250

26.250

UNID

CRAL

R$ 0,21

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

30

COLETOR DE URINA DESCARTAVEL ESTERIL - FRASCO 80 ML - contendo tampa
com sistema de fechamento em rosca, e etiqueta de identiﬁcação, estéril. Embalado
individualmente.

0

26.250

26.250

UNID

J. PROLAB

R$ 0,43

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

31

COLETOR DE URINA DESCARTAVEL NAO ESTERIL - frasco 80 ml - em polipropileno,
capacidade para 80 ml, com tampa de rosca (nao na cor vermelha), nao esteril, sem
embalagem individual (a granel).

R$ 0,21

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

32

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO - CAPACIDADE DE 1200 ML À 1500 ML
- frasco plastico transparente, com tubo de drenagem, conector conico com protetor,
escala de leitura de volumes de 100 em 100ml, com alca para ﬁxacao no leito,
descartavel, com capacidade de 1200ml a 1500 ml. embalagem individual, contendo
externamente dados de identiﬁcacao, procedencia, data da fabricacao, validade,
numero de lote e registro ministerio da saude.

24000

18.750

42.750

UNID

BIOMÉDICA

R$ 3,57

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

33

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - capacidade de 2000 ml - cone escalonado,
injetor lateral com membrana autocicatrizante para coleta de material; tubo ﬂexivel de
pvc de 130cm, com pinca corta ﬂuxo, bolsa coletora com capacidade para 2000 ml, com
valvula anti-reﬂuxo, cone para drenagem de controle bidirecional, alca de sustentacao
com ﬁxacao do tubo coletor, uso unico, embalagem individual. esterilizado por eto.
embalagem individual, contendo externamente dados de identiﬁcacao, procedencia tipo
e data de esterilizacao, validade minima de 24 meses, n. lote e registro no ministerio
da saude.

48750

15.000

63.750

UNID

SOLIDOR

R$ 2,90

34

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO 3 L - coletor
para material perfuro cortante contaminado, com capacidade util 2.3 litros;

3750

0

3.750

UNID

DESCARPACK

R$ 3,90

35

COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 X 7,5 - 10 UNIDADES - Compressa
de gaze hidróﬁla, estéril, constituído de tecido 100% algodão ou misto, com densidade
de 13 ﬁos por cm2, medindo aproximadamente 15 cm x 30 cm quando aberta, com 8
dobras, de modo a medir aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, com as
bordas voltadas para a parte interna e sem ﬁos soltos. A compressa deverá ter boa
capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejante ópticos ou
substâncias alergênicas. Selagem eﬁciente que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, e que permita a abertura e transferência do produto para
outros pacotes, trazendo externamente os dados de identiﬁcação, procedência, tipo e
prazo de esterilização, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de
12 meses a partir da data de entrega. Esterilizada por raios gama ou óxido de etileno,
embalada em envelope individual de pronto uso, de papel grau cirúrgico e ﬁlme nylon/
polietileno pacote com 10 unidades cada.

450000

600.000

1.050.000

PCT

AMERICA

R$ 0,47

36

Compressa gaze hidroﬁla - tipo queijo - 13 ﬁos - confeccionada com ﬁos 100% algodao
em tecido tipo tela, composta por tres dobras e oito camadas. e altamente absorvente,
alvejada e isenta de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos
e alvejantes opticos. e inodora e insipida. apresentada em bobinas com 91m de
comprimento e 91 cm de largura (13 ﬁos/cm quadrado).

7500

11.250

18.750

UNID

KASMED/ECOMAX

R$ 35,80

37

COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NÃO-ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM - compressa,
confeccionada em ﬁos 100% algodao em tecido tipo tela com oito camadas e cinco
dobras,7,5 x 7,5 cm , quando fechadas 15 x 30 cm, quando abertas e com densidade
de 13 ﬁos/cm quadrado. alvejadas, puriﬁcadas e isentas de impurezas, substancias
gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos.dobradas para dentro
em toda sua extensão para evitar desﬁamento trazendo externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, numero de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de
validade e numero de registro no ministério da saúde. pacote com 500 unidades.

6000

0

6.000

PCT

AMERICA MEDICAL

R$ 18,50

38

CONJUNTO ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO COM PVPI - escova dupla face para
degermacao da pele, descartavel, com corpo em material plastico, atoxico, apirogenico,
ﬂexivel, livre de defeitos, tendo em uma das faces, cerdas macias que nao causem
abrasao e na outra, esponja macia de poliuretano, impregnada com 10 ml de solucao
de iodopovidona a 10%. embalagem individual integra, trazendo externamente os
dados de identiﬁcacao, procedencia, numero de lote, metodo, data de fabricacao, prazo
de validade e numero de registro no ministerio da saude.

5250

15.000

20.250

UNID

SEPTMAX

R$ 2,30

39

DISPOSITIVO AUTOMATICO DE PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA - INFANTIL 0,5 - 0,3CM,
Descartável, trocarte automático de mola que injeta na tíbia, húmero ou maléolo com
objetivo de rápido acesso à circulação sanguínea. possibilitando administrar ﬂuídos,
medicamentos e aspiração da medula óssea.

0

45

45

UNID

ALL SOLUTIONS

R$ 1.845,00

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

40

DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO - com extensao de 120 cm,
com preservativo na extremidade, descartavel, com formato anatomico confeccionado
em latex, embalagem contendo dados de identiﬁcacao e procedencia , data de
fabricacao e validade, registro em orgao competente.

40000

18.750

58.750

UNID

MEDSONDA

R$ 1,30

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

41

EQUIPO INFUSAO GRAVIDADE INJETOR LATERAL - equipo para infusão gravitacional
de soluções parenterais e medicações; ponta perfurante padrão isso; câmara
gotejadora ﬂexível com ﬁltro de partículas de 15 micra e membrana hidróﬁla airstop que
impede a entrada de ar no equipo após o termino da infusão ; câmara gotejadora com
entrada de ar contendo ﬁltro bacteriológico de 0,22 micra . padrão macrogotas (1 ml
= 20 gotas); tubo em pvc transparente com aproximadamente 1,60m de comprimento;
pinça rolete para controle de ﬂuxo de infusão com alojamento seguro da ponta isso
no descarte; injetor lateral valvulado que , compatível com conexões luerlockluerslip,
resistente a antisséptos, superfície lisa, livre de metais, transparente, não hemolítico.
latex-free; indicado para uso com lipídios e drogas citostáticas; conector distal padrão
luerlock reversível(spin lock). estéril, apirogênico e atoxico. produto 100% latex-free.
embalagem individual. uso único. em conformidade com a norma abnt nbr iso: 8536-4

6000

94.000

100.000

UNID

MEDSONDA

R$ 1,15

28

7.000

13.000

UNID

POLARFIX

R$ 4,08
NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

28500

0

28.500

UNID

CRAL

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12
M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
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42

EQUIPO NUTRICAO ENTERAL POR GRAVIDADE - esteril, apirogenico, tubo de pvc
na cor azul, ponta perfurante iso, entrada de ar, ﬁltro hidrofobo, camara de gotejamento
ﬂexivel, uso em conjunto com sondas enterais. com terminacao padrao luer femea mais
conexao extra luer-lock com ponta escalonada.

4500

0

4.500

UNID

BIOBASE

R$ 2,33

NOROMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob nº 12.391.412/0001-89

43

ESFIGNOMANOMETRO ADULTO - esﬁgnomanômetro ( adulto) braçadeira até 35cm
de circunferência, em algodão, e com fecho velcro, manometro de 0 a 300 mmhg, pêra
com válvula de deﬂação, estojo para viagem.

500

450

950

UNID

ACCUMED

R$ 62,37

RLB COMÉRCIO VAREJISTA
E
ATACADISTA
DE
MEDICAMENTO
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
07.144.092/0001-22

44

ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - esﬁgnomanômetro ( infantil) braçadeira de 10 a
18 cm de circunfer~encia, em algodão e com fecho velcro, manometro de 0 a 300
mmhg, pêra com válvula de deﬂação, estojo para viagem.

R$ 59,50

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

45

ESFIGNOMANOMETRO OBESO - esﬁgnomanômetro ( obeso), braçadeira de 35
a 51cm de circunferência, em algodão e com fecho em velcro, manômetro de 0 a
300mmhg, pêra com válvula de deﬂação, estojo para viagem.

400

150

550

UNID

ACCUMED

R$ 90,28

RLB COMÉRCIO VAREJISTA
E
ATACADISTA
DE
MEDICAMENTO
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
07.144.092/0001-22

46

ESPARADRAPO comum 10x4.5 - confeccionado em tecido 100% algodao,
impermeavel, massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e resinas, boa
aderencia, bordas em picotes, enrolado em carretel com capa protetora, com dados
de identiﬁcacao, procedencia, data da fabricacao, validade, numero do lote, registro
ministerio da saude.

23250

22.500

45.750

UNID

CIEX

R$ 6,30

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

47

ESPARADRAPO HIPO-ALERGICO 10cm x 4.5m - esparadrapo cirurgico hipoalergico
de rayon de 10cm de largura x 4,5m de comprimento, cor branca, isento de
substancias alergicas, bordas devidamente acabadas em carretel plastico e recoberto
adequadamente, com massa adesiva de boa qualidade. constando os dados de
identiﬁcacao, procedencia, data de fabricacao com validade, numero de lote e registro
no ministerio da saude. apresentação: rolo

R$ 8,10

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

48

ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 4,5 - esparadrapo cirurgico hipoalergico de rayon
de 10cm de largura x 4,5m de comprimento, cor branca, isento de substancias alergicas,
bordas devidamente acabadas em carretel plastico e recoberto adequadamente, com
massa adesiva de boa qualidade. constando os dados de identiﬁcacao, procedencia,
data de fabricacao com validade, numero de lote e registro no ministerio da saude.
apresentacao: rolo.

R$ 5,15

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

49

ESTETOSCOPIO - estetoscópio - olivas em silicone transparente com acabamento
sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, ﬂexível na curvatura do tubo y,
auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo y em plásticos
na cor preta.

900

750

1.650

UNID

ACCUMED

R$ 16,88

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

50

ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL, , com tubo totalmente transparente para melhor
visualização do aerossol, com dois tamanhos de máscara para adaptação em qualquer
tamanho de rosto, máscaras extremaciais com vedação total do ambiente externo;
válvula dupla, no tubo da máscara, com retenção máxima do medicamento; compatível
com todos os dispensadores de medicamento aerossol.

0

15.000

15.000

UNID

ACCUMED

R$ 26,40

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

51

FILME DE MAMOGRAFIA 18X24 ﬁlme para impressão de imagens de mamograﬁa de
alta resolução, caixa com 100 películas.

400

0

400

CAIXA

FUJIFILM

R$ 276,81

G E T F A R M A
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
07.309.478/0001-

52

FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MMX20M UPP 110S - caixa c/10 ﬁlme de
ultrassom, papel térmico ultrassensível de alto brilho, para vídeo aparelho printer
sony upp 110hg da marca sony, dimensões de 110mm x 20 mts, rendimento de 193
impressões.

1000

0

1.000

CAIXA

MEDPEX

R$ 59,00

SUPER CENTER CAMPOS
DE PRODUTOS MÉDICOS E
DE TECNOLOGIA EIRELLI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
23.009.566/0001-69

53

FILME RAIO X 30X40CM CAIXA COM 100 UNIDADES ﬁlme plano para radiodiagnóstico
clínico, sensível à luz verde, emulsiﬁcado em ambas as faces, medindo 30 cm por 40
cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo
de fabricação, embalado em caixas contendo 100 películas, resistentes ao transporte,
que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam
proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados
de identiﬁcação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
numero de registro no ministério da saúde.

10

190

200

CAIXA

FUJIFILM

R$ 278,00

54

FILME RAIO X 35X35CM CAIXA C/ 100 UNIDADES ﬁlme plano para radiodiagnóstico
clínico, sensível à luz verde, emulsiﬁcado em ambas as faces, medindo 35 cm por 35
cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo
de fabricação, embalado em caixas contendo 100 películas, resistente s ao transporte,
que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam
proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados
de identiﬁcação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
numero de registro no ministério da saúde.

50

600

650

CAIXA

FUJIFILM

R$ 289,00

55

FILME RAIO X 35X43CM CAIXA C/100 UNIDADES ﬁlme plano para radiodiagnóstico
clínico, sensível à luz verde, emulsiﬁcado em ambas as faces, medindo 35 cm por 43
cm, garantindo contra artefatos gerados por eletricidade estática durante o processo
de fabricação, embalado em caixas contendo 100 películas, resistente s ao transporte,
que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam
proteção nas condições indicadas pelo fabricante, trazendo externamente os dados
de identiﬁcação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
numero de registro no ministério da saúde.

50

600

650

CAIXA

FUJIFILM

R$ 357,00

56

FILME DE RAIOS X 13X18 CM CAIXA COM 100 unidades, ﬁlme plano para
Radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsiﬁcado em ambas as faces,
medindo 13 cm por 18 cm, embalado em caixas contendo 100 películas .

5

15

20

CAIXA

FUJIFILM

R$ 58,70

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

57

FILME DE RAIOS X 15X40 CM CAIXA COM 100 unidades, ﬁlme plano para
Radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsiﬁcado em ambas as faces,
medindo 15 cm por 40 cm, embalado em caixas contendo 100 películas .

5

15

20

CAIXA

FUJIFILM

R$ 142,50

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

58

FILME DE RAIOS X 18X24 cm caixa com 100 unidades, ﬁlme plano para
Radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsiﬁcado em ambas as faces,
medindo 18 cm por 24 cm, embalado em caixas contendo 100 películas .

R$ 108,00

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

300

19800

15000

10

225

10.000

11.250

400

525

29.800

26.250

410

UNID

ROLO

UNID

CAIXA

ACCUMED

MISSNER

COPERTINA

FUJIFILM

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
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C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

59

FILME DE RAIOS X 24X30 cm caixa com 100 unidades, ﬁlme plano para
Radiodiagnóstico clínico, sensível à luz verde, emulsiﬁcado em ambas as faces,
medindo 24 cm por 30 cm, embalado em caixas contendo 100 películas .

10

400

410

CAIXA

FUJIFILM

R$ 173,30

60

FIO NYLON PRETO MONOFILAMENTAR “2-0” de diâmetro 45 cm de comprimento,
com agulha sc-20 19mm, 3/8 circulo triangular com estria no corpo para pegada do
porta agulha,composto a partir de monômeros diferentes de poliamida pura de origem
sintética de cor preta com degradação de resistência tensil de aproximadamente 20%
ao ano por processo enzimático e metabólico do organismo. embalagem em papel
cartão cor verde. o prazo de validade mínima deverá ser de 12 meses a partir da data
de entrega.

600

0

600

UNID

TECHNOFIO

R$ 1,60

61

FIO NYLON PRETO MONOFILAMENTAR “2-0” de diâmetro 45 cm de comprimento,
com agulha sc-30 30mm, 3/8 circulo triangular com estria no corpo para pegada do
porta agulha,composto a partir de monômeros diferentes de poliamida pura de origem
sintética de cor preta com degradação de resistência tensil de aproximadamente 20%
ao ano por processo enzimático e metabólico do organismo. embalagem em papel
cartão cor verde. o prazo de validade mínima deverá ser de 12 meses a partir da data
de entrega.

600

0

600

UNID

TECHNOFIO

R$ 1,60

62

FIO NYLON PRETO MONOFILAMENTAR “4-0”45CM-3/8 30MM AGULHA
TRIANGULAR - Fio nylon preto monoﬁlamentar 4-0 de diâmetro 45 cm de comprimento,
com agulha SC-30 30mm, 3/8 circulo triangular com estria no corpo para pegada do
porta agulha,composto a partir de monômeros diferentes de poliamida pura de origem
sintética de cor preta com degradação de resistência tensil de aproximadamente 20%
ao ano por processo enzimático e metabólico do organismo. Embalagem em papel
cartão cor verde. O prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da data
de entrega.

1125

0

1.125

UNID

TECHNOFIO

R$ 1,60

63

FIO NYLON PRETO MONOFILAMENTO “3-0”45CM-3/8 30MM AGULHA TRIANGULAR
- Fio de nylon preto monoﬁlamentar 3-0 de diâmetro - 45 cm de comprimento, com
agulha SC-30 30mm, 3/8 circulo triangular com estria no corpo para pegada do porta
agulha, composto a partir de monômeros diferentes de poliamida pura de origem
sintética de cor preta com degradação de resistência tensil de aproximadamente 20
% ao ano por processo enzimático e metabólico do organismo. Embalagem em papel
cartão cor verde. O prazo de validade mínima deverá ser de 12 meses a partir da data
de entrega.

1050

0

1.050

UNID

TECHNOFIO

R$ 1,60

64

FIO SEDA 3-0, AGULHADO, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA
17MM 1/2 Fio seda preta trancada 3-0 de diâmetro e 45 cm de comprimento com
agulha 17mm 1/2 circulo triangular com estria no corpo para pegada do porta agulha,
embalagem em papel envelope azul claro. O prazo de validade mínima deverá ser de
24 meses a partir da data de entrega. É necessária a apresentação da amostra.

3750

0

3.750

UNID

TECHNOFIO

R$ 1,99

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

65

FIO SEDA 4-0, AGULHADO, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA
17MM 1/2 Fio seda preta trancada 4-0 de diâmetro e 45 cm de comprimento com
agulha 17mm 1/2 circulo triangular com estria no corpo para pegada do porta agulha,
embalagem em papel envelope azul claro. O prazo de validade mínima deverá ser de
24 meses a partir da data de entrega.

3750

0

3.750

UNID

TECHNOFIO

R$ 1,99

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

66

FITA BRANCA - ﬁta adesiva composta de papel crepado branco e adesivo a base de
resina de borracha sintetica que nao deixa residuos mesmo apos autoclavagem, para
uso geral e para fechamento de pacotes a serem esterilizados a vapor. validade de 2
anos. medidas: 19mmx50m rolo.

6750

11.250

18.000

ROLO

CIEX

R$ 2,40

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

67

FITA PARA AUTOCLAVE - Medindo 19mmX30mm, confeccionada com dorso de papel
crepe a base de celulose, recebendo em uma das fases massa adesiva a base de
borracha natural, óxido de zinco e na outra face uma ﬁna camada ipermeabilizante
acrílica, possui listras diagonais de tinta termorreativa. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

4500

4.500

9.000

ROLO

CIEX

R$ 2,82

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

68

FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, Indicado para a ﬁxação
cânulas de traqueostomia Comprimento do ﬁxador infantil: 190 mm (cada parte) Var.:
+/- 5%. Fechamento em velcro Produto de uso único. Não estéril.

R$ 10,90

NOROMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob nº 12.391.412/0001-89

0

180

180

UNID

DEJAMARO

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

0

90

90

UNID

DEJAMARO

R$ 19,00

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

FIXADOR PARA LAMINA PREVENTIVO SPRAY FRASCO 100 ML

2250

0

2.250

UNID

KOLPLAST

R$ 7,95

PRÁTICA
MÉDICA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 25.161.681/000109

71

FIXADOR PARA RAIO X manutenção/reposição de processadora automática
para transformar em 38 litros. Fixador para raio x formulada para uso em mistura,
apresentação em galões de polietileno, contendo parte a e parte b. perfazendo após
diluição total 38 litros. Deverá constar externamente dados de identiﬁcação, data de
fabricação, lote e validade mínima de 12 meses.

100

400

500

UNID

IBF

R$ 171,35

72

FRALDA DESCARTAVEL EG INFANTIL - Fralda descartável EG para crianças com
mais de 13 Kg, pacote com 7 unidades antialérgicas, com maciez e com ﬂocos de gel
superabsorventes concentrados no centro da fralda garantindo uma maior absorção
e retendo o líquido longe da pele do bebê, com aloe vera que auxilia na hidratação
da pele, com formato anatômico, com faixa personalizada e ﬁtas adesivas elásticas
multi-ajustáveis, barreiras impermeáveis altas antivazamento e indicador de umidade
em pontilhado azul impresso na parte externa da fralda que em contato com a urina
ﬁca incolor indicando que pode ser trocada. Amostra embalada conforme a praxe
do fabricante em pacote contendo dados de identiﬁcação, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade. No pacote a ser entregues deverá conter etiqueta
adesiva com alto grau de aderência, que garanta a violação da embalagem primária
ao ser retirada, contendo o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.

750

4.875

5.625

PCT

KISSES/HIGI-PLUS

R$ 12,80

FRALDA DESCARTAVEL G ADULTO - Fralda descartável G para adulto de 70 a 90
kg, com maciez, pacote com 8 unidades hipoalergênica, indicada para incontinência
intensa de alta absorção, conforto e com proteção de até 10 horas, com super gel
absorvente anti odor, com camada transfer layer para sensação seca e aloe vera, com
barreiras laterais anti-vazamento, com formato anatômico, com recortes nas pernas de
preferência de dois a quatro elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos,
cintura ajustável com duas ﬁtas laterais adesivas reposicionáveis para ﬁxação,
com pequena dobradura para facilitar o manuseio e indicador de umidade. Amostra
embalada conforme a praxe do fabricante em pacote contendo dados de identiﬁcação,
número de lote, data de fabricação e prazo de validade. No pacote a ser entregues
deverá conter etiqueta adesiva com alto grau de aderência, que garanta a violação da
embalagem primária ao ser retirada, contendo o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA
AO COMÉRCIO.

105000

69

FIXADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL - UNIDADE

70

73

IBF
–
INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE FILMES SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
33.255.787/0001-91

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

45.000

150.000

PCT

KISSES

R$ 16,98
J & KAIME COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
06.936.418/0001-91

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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Nº 1022 - Campos dos Goytacazes
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022

E X E C U T I V O

FRALDA DESCARTAVEL G INFANTIL - - Fralda descartável G para crianças de
10 a 13 Kg, pacote com 8 unidades antialérgicas, com maciez e com ﬂocos de gel
superabsorventes concentrados no centro da fralda garantindo uma maior absorção
e retendo o líquido longe da pele do bebê, com aloe vera que auxilia na hidratação
da pele, com formato anatômico, com faixa personalizada e ﬁtas adesivas elásticas
multi-ajustáveis, barreiras impermeáveis altas antivazamento e indicador de umidade
em pontilhado azul impresso na parte externa da fralda que em contato com a urina
ﬁca incolor indicando que pode ser trocada. Amostra embalada conforme a praxe
do fabricante em pacote contendo dados de identiﬁcação, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade. No pacote a ser entregues deverá conter etiqueta
adesiva com alto grau de aderência, que garanta a violação da embalagem primária
ao ser retirada, contendo o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.

1125

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA GG para adulto acima de 90 kg , com maciez,
hipoalergênica, pacote com 8 unidades iindicada para incontinência intensa de alta
absorção, conforto e com proteção de até 10 horas, com super gel absorvente anti
odor, com camada transfer layer para sensação seca e aloe vera, com barreiras laterais
anti-vazamento, com formato anatômico, com recortes nas pernas de preferência de
dois a quatro elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, cintura ajustável
com duas ﬁtas laterais adesivas reposicionáveis para ﬁxação, com pequena dobradura
para facilitar o manuseio e indicador de umidade. Amostra embalada conforme a praxe
do fabricante em pacote contendo dados de identiﬁcação, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade. No pacote a ser entregues deverá conter etiqueta
adesiva com alto grau de aderência, que garanta a violação da embalagem primária
ao ser retirada, contendo o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.

70000

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA XG para adulto de 70 a 90 kg, com maciez,
hipoalergênica,pacote com 8 unidades indicada para incontinência intensa de alta
absorção, conforto e com proteção de até 10 horas, com super gel absorvente anti
odor, com camada transfer layer para sensação seca e aloe vera, com barreiras laterais
anti-vazamento, com formato anatômico, com recortes nas pernas de preferência de
dois a quatro elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, cintura ajustável
com duas ﬁtas laterais adesivas reposicionáveis para ﬁxação, com pequena dobradura
para facilitar o manuseio e indicador de umidade. Amostra embalada conforme a praxe
do fabricante em pacote contendo dados de identiﬁcação, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade. No pacote a ser entregues deverá conter etiqueta
adesiva com alto grau de aderência, que garanta a violação da embalagem primária
ao ser retirada, contendo o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.

62790

FRALDA DESCARTAVEL M ADULTO - Fralda descartável M para adulto de 40 a 70
kg, com maciez, pacote com 8 unidades hipoalergênica, indicada para incontinência
intensa de alta absorção, conforto e com proteção de até 10 horas, com super gel
absorvente anti odor, com camada transfer layer para sensação seca e aloe vera, com
barreiras laterais anti-vazamento, com formato anatômico, com recortes nas pernas de
preferência de dois a quatro elásticos, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos,
cintura ajustável com duas ﬁtas laterais adesivas reposicionáveis para ﬁxação,
com pequena dobradura para facilitar o manuseio e indicador de umidade. Amostra
embalada conforme a praxe do fabricante em pacote contendo dados de identiﬁcação,
número de lote, data de fabricação e prazo de validade. No pacote a ser entregues
deverá conter etiqueta adesiva com alto grau de aderência, que garanta a violação da
embalagem primária ao ser retirada, contendo o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA
AO COMÉRCIO.

21000

FRALDA DESCARTAVEL M INFANTIL - - Fralda descartável M para crianças de
5 a 10 Kg,pacote com 8 unidades antialérgicas, com maciez com ﬂocos de gel
superabsorventes concentrados no centro da fralda garantindo uma maior absorção
e retendo o líquido longe da pele do bebê, com aloe vera que auxilia na hidratação
da pele, com formato anatômico, com faixa personalizada e ﬁtas adesivas elásticas
multi-ajustáveis, barreiras impermeáveis altas antivazamento e indicador de umidade
em pontilhado azul impresso na parte externa da fralda que em contato com a urina
ﬁca incolor indicando que pode ser trocada. Amostra embalada conforme a praxe
do fabricante em pacote contendo dados de identiﬁcação, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade. No pacote a ser entregues deverá conter etiqueta
adesiva com alto grau de aderência, que garanta a violação da embalagem primária
ao ser retirada, contendo o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.

188

FRALDA DESCARTAVEL P ADULTO - Fralda descartável P para adulto de 20 a 40
kg,pacote com 8 unidades com maciez, hipoalergênica, indicada para incontinência
moderada intensa de alta absorção e conforto, camada interna com canais de
distribuição que distribui e retém o líquido rapidamente, deixando a pele seca e
protegida, com cobertura externa que promove contato suave com a pele, com aloe vera,
com barreiras laterais antivazamento mais altas proporcionando maior segurança, com
formato anatômico, com recortes nas pernas de preferência de dois a quatro elásticos,
possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, cintura ajustável com duas ﬁtas laterais
adesivas trilaminadas reposicionáveis em 3 camadas para ﬁxação quantas vezes for
necessário e indicador de umidade. Amostra embalada conforme a praxe do fabricante
em pacote contendo dados de identiﬁcação, número de lote, data de fabricação e prazo
de validade. No pacote a ser entregues deverá conter etiqueta adesiva com alto grau
de aderência, que garanta a violação da embalagem primária ao ser retirada, contendo
o seguinte: NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES - PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.

37500

FRALDA DESCARTAVEL P INFANTIL - - fralda descartável p infantil pacote com 8
unidades fralda descartável p para crianças de até 5kg, antialérgica, com maciez e
com ﬂocos de gel superabsorvente compactados que retem o líquido longe da pele
do bebê, com aloe vera que auxilia na hidratação da pele, com formato anatômico
mais ajustado ao corpo e com polpa cavada entre as pernas, proporcionando maior
conforto. com barreiras impermeáveis altas antivazamento com 02 elásticos. possuir
ﬁtas laterais elásticas com 04 elásticos, que sejam, ﬂexíveis proporcionando maior
conforto e liberdade de movimento ao bebê. possuir fecho em borracha siliconizada,
que se alonga permitindo melhor ajuste, possuir parte de ﬁxação que não cole na pele
do bebê, que possa ser ajustado quantas vezes for necessário, e que não se solte
com os movimentos do bebê ( fecho agarradinho). possuir faixa personalizada com
nome do fabricante. composição: polímero superabsorvente, polpa de celulose, ﬁlme
de polietileno, ﬁlme de polipropileno, não tecido de ﬁbras de polipropileno, adesivo
termoplástico, ﬁos de elástico sintético, ﬁtas elásticas e aloe vera.

1125

5.250

6.375

PCT

MAIS CONFORTO

10

R$ 4,80

ELITEMED DIST. LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
29.081.842/0001-0

30.000

100.000

PCT

KISSES

R$ 17,90
J & KAIME COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
06.936.418/0001-91

37.210

100.000

PCT

KISSES

R$ 17,90
J & KAIME COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
06.936.418/0001-91

9.000

30.000

PCT

KISSES

R$ 17,90
J & KAIME COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
06.936.418/0001-91

4.125

4.313

PCT

MAIS CONFORTO

R$ 4,31

ELITEMED DIST. LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
29.081.842/0001-0

0

37.500

PCT

KISSES

R$ 16,98
J & KAIME COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
06.936.418/0001-91

3.000

4.125

PCT

KISSES/HIGI-PLUS

R$ 11,20
NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

81

FRASCO para dieta enteral com capacidade para 300 ml - com lacre, rotulo de
identiﬁcacao e graduacao de 50 em 50 ml.

23625

18.750

42.375

UNID

MEDSONDA

R$ 0,87

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

82

FRASCO PARA PREVENTIVO - para acondicionamento de lamina com material oriundo
de papanicolau em plastico, com dentes internos para perfeito encaixe da lamina, em
material plastico com tampa em rosca. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao

21000

4.500

25.500

UNID

CRAL

R$ 0,40

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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E X E C U T I V O

83

GEL PARA ULTRASSOM - 100G - incolor e inodoro, para transmissao ultra sonica
ecografos e dopples isentos de sal em sua formulacao, nao gorduroso, umectante e
soluvel em agua, ph neutro, facilmente absorvivel por guardanapo papel ou algodao.

84

KIT GINECOLOGICO - TAMANHO G - 01 par de luvas plastica ginecologica, 01 pinca
ayres, 01 espatula, 01 escova, 01 especulo, 01 lamina de vidro. a embalagem devera
trazer externamente os dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e
validade.

85

KIT GINECOLOGICO - TAMANHO M - 01 par de luvas plastica ginecologica, 01 pinca
ayres, 01 espatula, 01 escova, 01 especulo, 01 lamina de vidro. a embalagem devera
trazer externamente os dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e
validade.

86

KIT GINECOLOGICO - TAMANHO P - 01 par de luvas plastica ginecologica, 01 pinca
ayres, 01 espatula, 01 escova, 01 especulo, 01 lamina de vidro. a embalagem devera
trazer externamente os dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e
validade.

28800

5.000

33.800

KIT

87

LAMINA ESTERIL PARA BISTURI Nº 11 - confeccionada em aco carbono, esterilizada
a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosao,
que nao permite a perfuracao da embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a retirada da lamina com muita
facilidade, permitindo a realizacao de cortes suaves, de facil identiﬁcacao de sua area
de corte.

11700

9.000

20.700

88

LAMINA ESTERIL PARA BISTURI Nº 15 - confeccionada em aco carbono, esterilizada
a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosao,
que nao permite a perfuracao da embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a retirada da lamina com muita
facilidade, permitindo a realizacao de cortes suaves, de facil identiﬁcacao de sua area
de corte.

34335

75.000

89

LAMINA ESTERIL PARA BISTURI Nº 21 - confeccionada em aco carbono, esterilizada
a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosao,
que nao permite a perfuracao da embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a retirada da lamina com muita
facilidade, permitindo a realizacao de cortes suaves, de facil identiﬁcacao de sua area
de corte

1500

90

LAMINA ESTERIL PARA BISTURI Nº 12 - confeccionada em aco carbono, esterilizada
a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosao,
que nao permite a perfuracao da embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a retirada da lamina com muita
facilidade, permitindo a realizacao de cortes suaves, de facil identiﬁcacao de sua area
de corte

11

R$ 2,15

ELITEMED DIST. LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
29.081.842/0001-0

R$ 2,55

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 2,83

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

CRALPLAST

R$ 2,75

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

UNID

DESCARPACK

R$ 0,28

109.335

UNID

DESCARPACK

R$ 0,28

0

1.500

UNID

DESCARPACK

R$ 0,28

750

0

750

UNID

DESCARPACK

R$ 0,28

91

LAMINA ESTERIL PARA BISTURI Nº 22 - confeccionada em aco carbono, esterilizada
a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosao,
que nao permite a perfuracao da embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a retirada da lamina com muita
facilidade, permitindo a realizacao de cortes suaves, de facil identiﬁcacao de sua area
de corte.

1875

0

1.875

UNID

DESCARPACK

R$ 0,28

92

LAMINA ESTERIL PARA BISTURI Nº 24 - confeccionada em aco carbono, esterilizada
a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosao,
que nao permite a perfuracao da embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a retirada da lamina com muita
facilidade, permitindo a realizacao de cortes suaves, de facil identiﬁcacao de sua area
de corte

60000

97.500

157.500

UNID

DESCARPACK

R$ 0,28

93

LANCETAS DESCARTAVEL - lancetas descartáveis para punção digital em aço
inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo de plástico, ou outro material
compatível, com dispositivo de segurança retrátil, após sua utilização, com tampa
protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. constando os dados de
identiﬁcação, procedência, data de fabricação com validade, numero de lote e registro
no ministério da saúde.

1575000

600.000

2.175.000

UNID

DESCARPACK

R$ 0,27

94

LENÇÓIS DESCARTÁVEIS, confeccionados em tnt(não tecido), com elástico, para uso
em maca clínica, nas medidas aproximadas de 2,00 x 0,90m.

161250

0

161.250

UNID

DEJAMARO

R$ 1,68

95

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - caixa c/100 - com certiﬁcado de aprovacao
de equipamento de protecao individual, luva de latex hipoalergenica levemente
pulverizada, nao esteril, ambidestra. produto de uso unico, embalagem externa
com dados de identiﬁcacao e procedencia, constando os dados de identiﬁcacao,
procedencia, data de fabricacao com validade, numero de lote e registro no ministerio
da saude. caixa com 100 unidades.

22500

37.500

60.000

CX

DESCARPACK

R$ 28,49

96

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - caixa c/100 - com certiﬁcado de aprovacao
de equipamento de protecao individual, luva de latex hipoalergenica levemente
pulverizada, nao esteril, ambidestra. produto de uso unico, embalagem externa
com dados de identiﬁcacao e procedencia, constando os dados de identiﬁcacao,
procedencia, data de fabricacao com validade, numero de lote e registro no ministerio
da saude. caixa com 100 unidades.

22500

37.500

60.000

CX

LEMGRUBER

R$ 28,49

97

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - caixa c/100 - com certiﬁcado de aprovacao
de equipamento de protecao individual, luva de latex hipoalergenica levemente
pulverizada, nao esteril, ambidestra. produto de uso unico, embalagem externa
constando os dados de identiﬁcacao, procedencia, data de fabricacao com validade,
numero de lote e registro no ministerio da saude. caixa com 100 unidades.

10386

34.614

45.000

CX

DESCARPACK

R$ 28,50

98

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CAIXA C/100 - luva de procedimento
tamanho pp - com certiﬁcado de aprovação de equipamento de proteção individual,
luva de látex hipoalergenica levemente pulverizada, não estéril, ambidestra. produto de
uso único, embalagem externa constando os dados de identiﬁcação, procedência, data
de fabricação com validade, numero de lote e registro no ministério da saúde. caixa
com 100 unidades

10000

0

10.000

CX

DESCARPACK

R$ 28,50

99

LUVA ESTERIL NUMERO 6.5 - embalagem c/ par - confeccionada em latex natural
com alta sensibilidade tatil impermeavel anti derrapante com boa elasticidade e
resistencia, formato anatomico, acabamento do punho com dobra na sua porcao ﬁnal,
perfeita adaptacao, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubriﬁcada, hipoalergenica,
envelopada aos pares. embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia, data,
tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro no ministerio da saude.

4800

20430

43500

1500

2.625

4.000

5.000

0

7.425

24.430

48.500

1.500

UNID

KIT

KIT

PAR

RMC

CRALPLAST

CRALPLAST

ROBISA

R$ 1,40

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

CAMPOS - MEDICAMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 31.849.774/000115
NOROMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob nº 12.391.412/0001-89
M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
CAMPOS - MEDICAMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 31.849.774/000115

CAMPOS - MEDICAMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 31.849.774/000115
ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12
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100

LUVA ESTERIL NUMERO 7.0 - embalagem c/ par - confeccionada em latex natural
com alta sensibilidade tatil impermeavel anti derrapante com boa elasticidade e
resistencia, formato anatomico, acabamento do punho com dobra na sua porcao ﬁnal,
perfeita adaptacao, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubriﬁcada, hipoalergenica,
envelopada aos pares. embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia, data,
tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro no ministerio da saude.

101

LUVA ESTERIL NUMERO 7.5 - embalagem c/ par - confeccionada em latex natural
com alta sensibilidade tatil impermeavel anti derrapante com boa elasticidade e
resistencia, formato anatomico, acabamento do punho com dobra na sua porcao ﬁnal,
perfeita adaptacao, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubriﬁcada, hipoalergenica,
envelopada aos pares. embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia, data,
tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro no ministerio da saude.

102

LUVA ESTERIL NUMERO 8.0 - embalagem c/ par - confeccionada em latex natural
com alta sensibilidade tatil impermeavel anti derrapante com boa elasticidade e
resistencia, formato anatomico, acabamento do punho com dobra na sua porcao ﬁnal,
perfeita adaptacao, textura uniforme sem falhas, talcada ou lubriﬁcada, hipoalergenica,
envelopada aos pares. embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia, data,
tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro no ministerio da saude.

103

Luva esteril numero 8,5 - confeccionada em látex natural com alta sensibilidade tatil
impermeavel anti derrapante com boa elasticidade e resistencia, formato anatomico,
acabamento do punho com dobra na sua porcao ﬁnal, perfeita adaptacao, textura
uniforme sem falhas, talcada ou lubriﬁcada, hipoalergenica, envelopada aos pares.
embalagem com dados de identiﬁcação e procedência, data, tipo de esterilizacao e
prazo de validade, com registro no ministério da saúde.

2000

0

2.000

PAR

104

MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO - ADULTO, completa com
reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando
qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente.

0

1.200

1.200

105

MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO - INFANTIL, permitindo a
alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio
e conforto ao paciente.

0

1.200

106

MASCARA DE NEBULIZAÇÃO NÃO REINALANTE adulto apressentando formato
antomico macia material atoxico

300

600

107

MASCARA DE NEBULIZAÇÃO NÃO REINALANTE PEDIATRICA APRESSENTANDO
FORMATO ANTOMICO MACIA MATERIAL ATOXICO

300

600

108

MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA PROTECAO - com ﬁltro, clip nasal, com elasticos
nas laterais e 3 pregas horizontais, com material 100% propileno, uso unico e
descartaveis.

1500000

2.000.000

109

MASCARA N95 - TIPO BICO DE PATO - UNIDADE - com ﬁltro que bloqueia 95% das
particulas, com elasticos nas laterais, com material 100% propileno, uso individual e
reutilizabel

110000

115.000

225.000

UNID

110

OXIMENTRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR FREQUENCIA CARDIACA : Exibe
valores numéricos da SPO2 e frequeência de pulso, oxímetro de pulso portátil de
dedo de alta precisao para uso proﬁssional, utilizado para veriﬁcaçãio continua da
saturação periferica de oxigenio no sangue (SPO2) e freuqnecia de pulso em paciente,
confeccionado em materail resistente, compacto e leve. informações técnicas: tela
lcd colorifda, baixo consumo de energia, interior do clip do dedo confeccionado em
borracha medica anti-alergica, curva pletismograﬁca e graﬁco de sinal; display
conﬁguravel para facilitar visualização dos valores, 10 diferentes níveis de contraste
para facilitar a visualização da tela.

75

100

175

111

PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 embalagem descartavel para esterilizacao
com indicador quimico de processo de vapor saturado e oxido de etileno;

375

0

112

PINÇA CHERON DESCARTAVEL

375

113

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12 X 100 – embalagem descartavel para esterilizacao com
indicador quimico de processo de vapor saturado e oxido de etileno com no minimo
1cm quadrado de area, protegido pelo ﬁlme, composta de papel grau cirurgico e ﬁlme
laminado polipropileno poliester colorido, quatro camadas, alto indice de ﬂexibilidade,
isento microfuros, atoxica, impressa com tinta resistente ao processo e fora de contato
com o material, selagem resistente, continua, sem falhas, ﬁlete triplo para larguras de
embalagens ate 200 mm e quatro ﬁletes para larguras acima, que apos esterilizacao
permita abertura asseptica sem desprendimento de particulas e sem rasgos do papel
ﬁlme. registro no m.s., numero do lote e medida impressos no verso, na area de
selagem, cumprindo as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. produto com certiﬁcado
de boas praticas emitido pela anvisa e laudo microbiano. constando os dados de
identiﬁcacao, procedencia, data de fabricacao com validade, numero de lote. o prazo
de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

900

PAPEL GRAU CIRURGICO 30 X 100 – embalagem descartavel para esterilizacao com
indicador quimico de processo de vapor saturado e oxido de etileno com no minimo
1cm quadrado de area, protegido pelo ﬁlme, composta de papel grau cirurgico e ﬁlme
laminado polipropileno poliester colorido, quatro camadas, alto indice de ﬂexibilidade,
isento microfuros, atoxica, impressa com tinta resistente ao processo e fora de contato
com o material, selagem resistente, continua, sem falhas, ﬁlete triplo para larguras de
embalagens ate 200 mm e quatro ﬁletes para larguras acima, que apos esterilizacao
permita abertura asseptica sem desprendimento de particulas e sem rasgos do papel
ﬁlme. registro no m.s., numero do lote e medida impressos no verso, na area de
selagem, cumprindo as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. produto com certiﬁcado
de boas praticas emitido pela anvisa e laudo microbiano. constando os dados de
identiﬁcacao, procedencia, data de fabricacao com validade, numero de lote. o prazo
de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

375

114

10400

19800

9000

12

R$ 1,25

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 1,75

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 1,58

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

ROBISA

R$ 1,30

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

UNID

CIRURG
FERNANDES

R$ 15,60

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

1.200

UNID

CIRURG
FERNANDES

R$ 14,90

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

900

UNID

CIRURG
FERNANDES

R$ 13,15

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

900

UNID

CIRURG
FERNANDES

R$ 13,15

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

3.500.000

UNID

AMERICA MEDICAL

R$ 0,17

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

DESCARPACK

R$ 1,60

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

UNID

ACCUMED

R$ 97,40

375

UNID

POLAR FIX

R$ 87,00

RLB COMÉRCIO VAREJISTA
E
ATACADISTA
DE
MEDICAMENTO
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
07.144.092/0001-22

0

375

UNID

KOLPLAST

R$ 1,38

PRÁTICA
MÉDICA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 25.161.681/000109

0

900

UNID

ESTERILCARE

R$ 60,40

100.000

100.000

100.000

110.400

119.800

109.000

PAR

PAR

PAR

ROBISA

ROBISA

ROBISA

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

0

375

UNID

ESTERILCARE

R$ 118,75
ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100 – embalagem descartavel para esterilizacao com
indicador quimico de processo de vapor saturado e oxido de etileno com no minimo
1cm quadrado de area, protegido pelo ﬁlme, composta de papel grau cirurgico e ﬁlme
laminado polipropileno poliester colorido, quatro camadas, alto indice de ﬂexibilidade,
isento microfuros, atoxica, impressa com tinta resistente ao processo e fora de contato
com o material, selagem resistente, continua, sem falhas, ﬁlete triplo para larguras
de embalagens ate 200mm e quatro ﬁletes p/ larguras acima, que apos esterilizacao
permita abertura asseptica sem desprendimento de particulas e sem rasgos do papel
ﬁlme. registro no m.s., numero do lote e medida impressos no verso, na area de
selagem, cumprindo as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. produto com certiﬁcado
de boas praticas emitido pela anvisa e laudo microbiano.constando os dados de
identiﬁcacao, procedencia, data de fabricacao com validade, numero de lote. o prazo
de validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

900

116

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 45X100 – embalagem descartavel para esterilizacao com
indicador quimico de processo de vapor saturado e oxido de etileno com no minimo 1
cm quadrado de area, protegido pelo ﬁlme, composta de papel grau cirurgico e ﬁlme
laminado polipropileno poliester colorido, quatro camadas, alto indice de ﬂexibilidade,
isento microfuros, atoxica, impressa com tinta resistente ao processo e fora de contato
com o material, selagem resistente, continua, sem falhas, ﬁlete triplo para larguras de
embalagens ate 200 mm e quatro ﬁletes para larguras acima, que apos esterilizacao
permita abertura asseptica sem desprendimento de particulas e sem rasgos do papel
ﬁlme. registro no m.s., numero do lote e medida impressos no verso, na area de
selagem, cumprindo as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. produto com certiﬁcado
de boas praticas emitido pela anvisa e laudo microbiano. o prazo de validade minimo
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

1125

0

1.125

UNID

ESTERILCARE

R$ 183,00

117

PRESERVATIVO NAO-LUBRIFICADO - confeccionado com borracha de latex natural,
ponta com reservatorio para espermas, largura nominal 52mm, comprimento 160mm,
destinado para uso proﬁssional, destinados a exames, embalados individualmente.

5850

6.000

11.850

UNID

BLOWTEX

R$ 0,24

118

REVELADOR 38 LITROS para manutencao/reposicao de processadora automatica
para transformar 38 litros. Revelador para raio x formulada para uso em mistura,
apresentação em galões de polietileno, contendo parte a, parte b e parte c. perfazendo
após diluição total 38 litros. Deverá constar externamente dados de identiﬁcação, data
de fabricação, lote e validade mínima de 12 meses.

100

400

500

GL

IBF

R$ 339,25

119

SAPATILHA, MATERIAL TNT. Cor branca,aplicacao uso laboratorio, caracteristicas
adicionais com elastano, nao esteril, aplicacao de resina AN, tipo uso descatavel,
tamanho unico.

37500

0

37.500

UNID

ANADONA

R$ 0,11

120

SERINGA DESCARTAVEL 10ML LUER LOCK - capacidade de 10ml com graduacao
milimetrada, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padroes
universalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr n 9752. embalagem
individual, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de residuos
toxicos, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, conforme
padronizacao da nbr 13386/95, com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de
esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente.

51210

850.000

901.210

UNID

SOL-MILLENIUM

R$ 0,35

121

SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER LOCK - capacidade de 20ml com graduacao
milimetrada, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padroes
universalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr n 9752. embalagem
individual, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de residuos
toxicos, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, conforme
padronizacao da nbr 13386/95, com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de
esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente.

117000

700.000

817.000

UNID

SOL-MILLENIUM

R$ 0,38

122

SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK - capacidade de 60ml com graduacao
milimetrada, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padroes
universalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr n 9752. embalagem
individual, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de residuos
toxicos, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, conforme
padronizacao da nbr 13386/95, com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de
esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente.

1500

0

1.500

UNID

SR

R$ 1,95

123

SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER LOCK - capacidade de 3ml com graduacao
milimetrada, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padroes
universalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr n 9752. embalagem
individual, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de residuos
toxicos, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, conforme
padronizacao da nbr 13386/95, com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de
esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente.

86400

400.000

486.400

UNID

SR

R$ 0,15

124

SERINGA DESCARTAVEL 5ML LUER LOCK - capacidade de 5ml com graduacao
milimetrada, com borracha na ponta do embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada obedecendo aos padroes
universalmente adotados e estar em acordo com abnt-nbr n 9752. embalagem
individual, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de residuos
toxicos, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, conforme
padronizacao da nbr 13386/95, com dados de identiﬁcacao e procedencia, data de
esterilizacao e prazo de validade, com registro em orgao competente.

60300

450.000

510.300

UNID

SOL-MILLENIUM

R$ 0,20

125

SERINGA DESCARTÁVEL 60ML COM BICO SLIP - seringa plastica, esteril, esterilizada
a oxido de etileno, descartavel, confeccionada em plastico transparente, atoxico, com
bico central tipo luer-slip (sistema com bico), capaz de garantir conexoes seguras e
sem vazamentos.

2625

20.000

22.625

UNID

DESCARPACK

R$ 2,10

126

SERINGA DESCARTAVEL 60ML COM BICO SONDA - seringa plastica, esteril,
esterilizada a oxido de etileno, descartavel, confeccionada em plastico transparente,
atoxico, com bico central (sistema com bico), capaz de garantir conexoes seguras
e sem vazamentos. embalagem individual, contendo externamente dados de
identiﬁcacao, procedencia tipo e data de esterilizacao, validade minima de 24 meses,
n. lote e registro no ministerio da saude.

60000

12.000

72.000

UNID

DESCARPACK

R$ 2,20

127

SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 13X4,5 - 1ML - graduada propria para
administracao de insulina, com graduacao milimetrada, com borracha na ponta do
embolo, com boa vedacao, permitindo perfeito deslize, com ponta de trava do mesmo,
devera possuir dispositivo de seguranca de retracao da agulha para o interior do cilindro
atendendo a nr32, dimensionada obedecendo aos padroes universalmente adotados e
estar em acordo com abnt-nbr n 9752. embalagem individual, esteril em processo que
garanta comprovadamente ausencia de residuos toxicos, um lado grau cirurgico e outro
em poliamida, abertura em petala, conforme padronizacao da nbr 13386/95, com dados
de identiﬁcacao e procedencia, data de esterilizacao e prazo de validade, com registro
em orgao competente.

1125000

300.000

1.425.000

UNID

DESCARPACK

R$ 0,16

115

0

900

UNID

ESTERILCARE

13

R$ 59,00
ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
IBF
–
INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE FILMES SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
33.255.787/0001-91
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77
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14

128

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 04 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

1238

3.000

4.238

UNID

MEDSONDA

R$ 0,56

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

129

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 06 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

1500

3.000

4.500

UNID

MEDSONDA

R$ 0,56

NOROMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob nº 12.391.412/0001-89

130

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 08 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

R$ 0,50

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

131

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

R$ 0,61

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

132

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

R$ 0,64

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

133

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

R$ 0,65

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

134

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

4830

35.000

39.830

UNID

MEDSONDA

R$ 0,70

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

135

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

1253

3.000

4.253

UNID

MEDSONDA

R$ 0,82

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

136

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 20 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

1253

3.000

4.253

UNID

MEDSONDA

R$ 0,88

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

137

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 22 - tubo de pvc atoxico, ﬂexivel, com conector e
valvula de pressao negativa distal intermitente. a valvula permite variacoes na succao
de secrecoes, permitindo performance muito superior no procedimento. embalagem em
papel grau cirurgico. esterilizacao por radiacao gama.

75

3.000

3.075

UNID

MEDSONDA

R$ 1,00

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

138

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 08 - unidade - esteril, descartavel, confeccionada
em borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

300

400

700

UNID

JOÃO MED

R$ 2,69

139

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 10 - unidade - esteril, descartavel, confeccionada
em borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

300

400

700

UNID

JOÃO MED

R$ 2,85

140

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 12 - unidade - esteril, descartavel, confeccionada
em borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

300

400

700

UNID

DESCARPACK

R$ 2,80

141

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 14 - unidade - esteril, descartavel, confeccionada
em borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

1125

5.000

6.125

UNID

DESCARPACK

R$ 2,84

142

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 16 - unidade -esteril, descartavel, confeccionada
em borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

1500

7.000

8.500

UNID

DESCARPACK

R$ 2,80

143

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 18 - UNIDADE - sonda foley 02 vias numero 18
- em látex de borracha natural siliconizado com ponta atraumatica, fácil inserção no
canal uretral. balão resistente à alta pressão e de fácil insuﬂação. sonda com orifício
distal e diâmetro interno que propiciam drenagem rápida e efetiva. válvula de insolucao
eﬁcaz, que assegura enchimento e esvaziamento do balão durante o uso. conector
universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. registro
no ministério da saúde.

1600

7.000

8.600

UNID

DESCARPACK

R$ 2,84

1253

11250

85320

89070

25.000

25.000

45.000

45.000

26.253

36.250

130.320

134.070

UNID

UNID

UNID

UNID

MEDSONDA

MEDSONDA

BIOSANI

BIOSANI

NOROMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob nº 12.391.412/0001-89

NOROMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ (MF)
sob nº 12.391.412/0001-89

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00
ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12
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144

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 20 - esteril, descartavel, confeccionada em
borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

750

7.000

7.750

UNID

DESCARPACK

R$ 2,80

145

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 22 - esteril, descartavel, confeccionada em
borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

525

400

925

UNID

DESCARPACK

R$ 3,20

146

SONDA FOLEY 02 VIAS NUMERO 24 - esteril, descartavel, confeccionada em
borracha natural, siliconizada em duas vias, sendo uma em funil e outra com valvula
para enchimento do balao (capacidade de 05 ml). ponta cilindrica, macia, de fundo cego
e com dois furos laterais em lados opostos apos o balao, medindo aproximadamente 40
cm de comprimento. embalada individualmente em plastico e reembolsada em papel
grau cirurgico, com abertura em petala. a embalagem devera trazer externamente os
dados de identiﬁcacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. o prazo
de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

400

400

800

UNID

DESCARPACK

R$ 2,80

147

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 04 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

148

149

150

151

152

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 06 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 08 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 10 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 12 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 14 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

375

375

375

375

375

375

3.000

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

3.375

3.375

3.375

3.375

4.375

4.375

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

MEDSONDA

MEDSONDA

BIOSANI

MEDSONDA

BIOSANI

MEDSONDA

15

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

M E D S A Ú D E
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.844.493/0001-00

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

R$ 0,50

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 0,55

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 0,57

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 0,58

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 0,59

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 0,60

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

R$ 0,71

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

153

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 16 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

154

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 18 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

375

4.000

4.375

UNID

MEDSONDA

R$ 0,80

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

155

SONDA NASOGASTRICA CURTA NUMERO 22 - confeccionada em polivinil atoxico,
ﬂexivel, transparente. siliconizada, embalada individualmente em ﬁlme de polietileno.

1433

3.000

4.433

UNID

MEDSONDA

R$ 1,50

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

156

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 04 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

R$ 0,75

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

157

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 06 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

375

3.000

3.375

UNID

MEDSONDA

R$ 0,77

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

158

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 08 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

375

3.000

3.375

UNID

MEDSONDA

R$ 0,85

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

159

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 10 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

555

4.000

4.555

UNID

MEDSONDA

R$ 0,90

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

375

375

4.000

3.000

4.375

3.375

UNID

UNID

BIOSANI

MEDSONDA

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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R$ 0,95

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

R$ 0,94

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

MEDSONDA

R$ 1,05

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

MEDSONDA

R$ 1,07

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

R$ 1,35

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

BIOSANI

R$ 1,57

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

UNID

MEDSONDA

R$ 0,54

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

34.000

UNID

MEDSONDA

R$ 0,60

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

24.000

UNID

MEDSONDA

R$ 0,64

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

MEDSONDA

R$ 0,70

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

MEDSONDA

R$ 0,78

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

R$ 0,85

ESPECIFARMA COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº.
00.085.822/0001-12

MEDSONDA

R$ 0,95

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

MEDSONDA

R$ 0,50

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

MEDSONDA

R$ 0,49

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

UNID

MEDSONDA

R$ 0,58

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

4.125

UNID

ACCUMED

R$ 11,60

C. B. DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
SA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
27.764.200/0001-77

188

188

UND

0

150

UNID

160

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 12 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

161

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 14 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

162

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 16 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

750

4.000

4.750

UNID

163

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 18 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

930

4.000

4.930

UNID

164

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 20 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

165

SONDA NASOGASTRICA LONGA NUMERO 22 - toda confeccionada em pvc atoxico
e ﬂexivel, com oriﬁcios. e dotada de conector adaptavel a seringas, com tampa para
evitar reﬂuxos. na embalagem deverao estar impressos dados de identiﬁcacao, tipo
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no
ministerio da saude.

3000

4.000

7.000

UNID

166

SONDA URETRAL NUMERO 10 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

6000

3.000

9.000

167

SONDA URETRAL NUMERO 12 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

30000

4.000

168

SONDA URETRAL NUMERO 14 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

20000

4.000

169

SONDA URETRAL NUMERO 16 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

3000

3.000

6.000

UNID

170

SONDA URETRAL NUMERO 18 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

2000

1.500

3.500

UNID

171

SONDA URETRAL NUMERO 20 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

172

SONDA URETRAL NUMERO 22 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

750

1.500

2.250

UNID

173

SONDA URETRAL NUMERO 4 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

1500

1.500

3.000

UNID

174

SONDA URETRAL NUMERO 6 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

1500

1.500

3.000

UNID

175

SONDA URETRAL NUMERO 8 - ESTERIL, atoxica ﬂexivel transparente, em
embalagem com dados de identiﬁcacao e procedencia.o prazo de validade deve ser 12
meses a partir da data de entrega.

2513

1.500

4.013

176

TERMOMETRO DIGITAL CLINICO - visor digital de fácil visualização, 100% resistente
a água, desing moderno, beep sonoro indicando ﬁ m de medição, memória da última
medição, veriﬁ cado e aprovado pelo inmetro, bateria de longa duração ( substituível)
1 ano de garantia.

2250

1.875

177

Termômetro Pistola Infravermelho Digital com Mira laser. Possível medir a temperatura
dos objetos sem encostar. Efetua a medição precisa da temperatura a distância

0

178

TERMOMETRO PARA CAIXA TERMICA DIGITAL MAX/MIN - termômetro para caixa
térmica, digital máximo/mínimo. comprimento do cabo: 50 cm, faixa de utilização: - 50 +
70° c, precisão: +/- 1° c ( entre -20 + 50° c) e +/- 2° c ( acima de 50° c), resolição: 1° c,
alimentação: 1 pilha aa ( inclusa), dimensões: 45x67x16 ( axlxp), peso 30g.

150

600

600

555

750

16

4.000

4.000

5.000

1.500

4.600

4.600

5.555

2.250

UNID

UNID

UNID

UNID

MEDSONDA

BIOSANI

MEDSONDA

MEDSONDA

FRUSTRADO

JPROLAB

R$ 86,06

JAC MED DIST DE MEDIC
EIRELI, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 26.651.036/000129
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TERMOMETRO PARA GELADEIRA DIGITAL MAX/MIN - termômetro para geladeira
digital , termômetro digital máxima e mínima -50° a 70°. medidas do produto:
60x39x16mm, comprimento do cabo: 50cm, faixa de medição -50° a 70°, precisão: /-1°
c para a escala de -20° c a 50° c e /-2 nas outras temperaturas. resolução: 0,1° c/°f.

525

0

525

UNID

INCOTERM

R$ 89,00

RLB COMÉRCIO VAREJISTA
E
ATACADISTA
DE
MEDICAMENTO
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
07.144.092/0001-22

180

Teste Rápido - para detecção qualitativa do Hormônio Gonadotroﬁna Coriônica Humana
(B-hcg), Caixa com 100 unidades.

225

0

225

CX

LABOR

R$ 210,00

RLB COMÉRCIO VAREJISTA
E
ATACADISTA
DE
MEDICAMENTO
EIRELI,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
07.144.092/0001-22

181

FITAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA, de uso adlto e neonato, que façam
amotras em sangue total, por metodologia de biosensor amperométrico, e que utilize
qualquer química enzimática, exceto gdh-ppq ou multi-gdh, conforme alerta anvisa
1596, que não possibilite o contato/contaminação do sangue e ﬂuídos com o aparelho, a
faixa de medição do aparelho entre 20 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores,
volume de amostra sanguínea de 0,5 a 1 microlitros, faixa de hematócrito 30 a 55%. ser
acondicionadas em embalagens de 50 unidades em frasco/caixa, tempo de leitura em
até 10 segundos, contendo identiﬁcação, procedência, marca, data de validade, tipo de
esterilização e registro no ms, estudo isso 15197/2013 e certiﬁcado de boas práticas
de fabricação e registro na anvisa. obs: a empresa vencedora deverá ceder sem ônus
para o município, os aparelhos glicosímetro que deverão ser compatíveis com as ﬁtas
cotadas - 5.000 aparelhos.

1650000

850.000

2.500.000

UNID

182

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - touca cirurgica descartavel, confeccionada
em base de ﬁbras de 100%polipropileno hipoalergica, formato anatomico, com total
capacidade deventilacao, resistente e com elastico em toda sua extensao, gramatura
20gr, cor branca.

2500000

1.000.000

3.500.000

UNID

DESCARPACK

R$ 0,10

CAMPOS - MEDICAMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 31.849.774/000115

183

Papel para Eletrocardiógrafo ECG - 80mm x 30m - Papel para ECG, com boa
sensibilidade, impressão termica com ótima ﬁxação.

23

37

60

ROLO

DARU

R$ 12,50

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

184

Papel para Eletrocardiógrafo ECG - 45mm x 30m - Papel para ECG, com boa
sensibilidade, impressão termica com ótima ﬁxação.

23

37

60

ROLO

DARU

R$ 12,00

NOVA
AEROFARMA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob nº
01.982.722/0001-51

REVOGADO

Publique-se.
Campos dos Goytacazes, 25 de janeiro de 2022.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Câmara Municipal
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