
Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

1

030.36.01405 - Abaixador de língua, espátula em madeira lisa,

com ausência de farpas, descartável, extremidades

arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização,

com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm

embalagem pacote com 100 unidades com dados de

identificação e procedência. Pacote com 100 unidades.

Apresentar amostra.

240 PCT

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

THEOTO MADEIRA 3,40R$            816,00R$                     AMOSTRA APROVADA

2

030.36.00932 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA

MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA

MULTIPLA A VACUO - UNIDADE. APRESENTAR AMOSTRA.

100 UN VALLEMED COMERCIAL EIRELI LABOR IMPORT LABOR IMPORT 0,33R$            33,00R$                        AMOSTRA APROVADA

3

030.22.01279 - ÁLCOOL EM GEL 70%, ANTISSÉPTICO, neutro,

composto de amplo espectro de ação microbicida sob forma

gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto

uso, hipoalergênico, atóxico, secagem rápida. Isento de resíduos

contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene 

de peles delicadas, validade 24 (vinte e quatro) meses a partir da

data de entrega, produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos adm determinados pela ANVISA - Embalagem

com 500ml.  Apresentar catálogo.

1884 EMBAL

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

WALTRICK 500G 6,35R$            11.963,40R$                CATÁLOGO

4

030.36.01668 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no

MS/ANVISA. Apresentar folder.

5000 FR

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

PROLINK 100ML 1,50R$            7.500,00R$                  CATÁLOGO

5
030.36.00995 - Alcool Gel 70% frasco com 250 ml.Registro no

MS/ANVISA. Apresentar catálogo.
2400 FR CIRURGICA UNIAO LTDA SAFRA SAFRA 6,70R$            16.080,00R$                CATÁLOGO

6
030.36.00072 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE

BICO RETO 250ML. APRESENTAR CATÁLOGO.
300 UN

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

J PROLAB - RMS:

ISENTO
UN 2,57R$            771,00R$                     CATÁLOGO

7

030.36.00937 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO

EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO. APRESENTAR

CATÁLOGO.

800 UN CIRURGICA UNIAO LTDA MAXICOR MAXICOR 0,87R$            696,00R$                     CATÁLOGO

8

030.36.01312 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do

comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que

confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no

sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas

delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral

sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade

dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento

provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de

defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria

1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote e data validade em local de

fácil visibilidade e reembalada em pacote contendo 12 unidades.

Apresentar amostra.

1000 PCT

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EPP

perola pacote 4,02R$            4.020,00R$                  AMOSTRA DESCLASSIFICADA Empresa pediu desclassificação
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9

030.36.01313 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do

comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que

confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no

sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas

delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral

sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade

dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento

provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de

defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria

1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local

de fácil visibilidade e reembalada em pacote contendo 12

unidades.  Apresentar amostra.

1500 PCT

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EPP

perola pacote 7,01R$            10.515,00R$                AMOSTRA DESCLASSIFICADA Empresa pediu desclassificação

10

030.36.01314 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do

comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que

confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no

sentido longitudinal, da densidade: 13 fios por cm², bordas

delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral

sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade

dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento

provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de

defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria

1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local

de fácil visibilidade e reembalada em pacote contendo 12

unidades.  Apresentar amostra.

1000 PCT

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EPP

perola pacote 10,52R$          10.520,00R$                AMOSTRA DESCLASSIFICADA Empresa pediu desclassificação

11

030.36.01315 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do

comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido

aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que

confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no

sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas

delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral

sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade

dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento

provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de

defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria

1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de

identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local

de fácil visibilidade e reembalada em pacote contendo 12

unidades.  Apresentar amostra.

1000 PCT

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EPP

perola pacote 12,28R$          12.280,00R$                AMOSTRA DESCLASSIFICADA Empresa pediu desclassificação

12

030.36.01787 - AVENTAL DESCARTÁVEL, SEM MANGA,

GRAMATURA 30 A 50 M2, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO

EM TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO E HIPOALÉRGICO.

COMPRIMENTO APROXIMADO: 100 CENTÍMETROS. PRODUTO

DE USO ÚNICO. TAMANHO GG. VALIDADE: 02 ANOS A PARTIR DA

DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR

AMOSTRA.

25000 UN

PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

HOSPITALAR EIRELI

GOLDMED GOLDMED 1,52R$            38.000,00R$                AMOSTRA APROVADA
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13

030.36.01671 - Cânula de Orofaríngea nº. 2 Cânula orofaríngea,

utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de

permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como

a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em

PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura

adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas,

com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o

colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento

isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal.

Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver

equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja

gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da

Saúde/ANVISA. Apresentar amostra.

30 UN CIRURGICA UNIAO LTDA DESCARPACK DESCARPACK 5,80R$            174,00R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

14

030.36.01672 - Cânula de Orofaríngea nº. 3 - Cânula orofaríngea,

utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, afim de

permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como

a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em

PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura

adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas,

com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o

colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento

isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal.

Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver

equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja

gravado na flange de proteção.Registro no Ministério da

Saúde/ANVISA. Apresentar amostra.

30 UN CIRURGICA UNIAO LTDA DESCARPACK DESCARPACK 5,80R$            174,00R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

15

030.36.01674 - Cânula de Orofaríngea nº. 5 Cânula orofaríngea,

utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, afim de

permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como

a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em

PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura

adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas,

com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o

colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento

isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal.

Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver

equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja

gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da

Saúde/ANVISA. Apresentar amostra.

30 UN CIRURGICA UNIAO LTDA DESCARPACK DESCARPACK 5,80R$            174,00R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA
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030.36.01675 - Cânula Orofaríngea nº 0 Cânula orofaríngea,

utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, afim de

permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como

a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em

PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura

adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas,

com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o

colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento

isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal.

Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver

equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja

gravado na flange de proteção.Registro no ministério da

Saúde/ANVISA. Apresentar amostra.

30 UN CIRURGICA UNIAO LTDA DESCARPACK DESCARPACK 3,10R$            93,00R$                        AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

17

030.36.01676 - Cateter nasal tipo óculos Adulto estéril, para

administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de

fixação que não cause desconforto. Embalagem individual, com

dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização

e data validade (não prazo de validade) em local de fácil

visibilidade. Apresentar amostra.

100 UN

M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Medsonda Medsonda 1,00R$            100,00R$                     AMOSTRA APROVADA

18

052.08.00391 - CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO

MEDICINAL, DE 1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO DE

ATE 150 BAR, NA COR VERDE CONFORME NORMA DE

IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR 12176:2010, MEDINDO 

10 UN FRACASSADO CATÁLOGO

19

030.36.01304 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral

isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado

em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente

os dados de identificação, procedência, volume, número de

lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação

e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de

validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de

entrega. Apresentar amostra.

6600 UN DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. JP JP 5,14R$            33.924,00R$                AMOSTRA APROVADA

20

030.36.01677 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução

alcoólica 0,5%- 100 ml - Constar externamente os dados de

identificação, procedência, volume, número de lote, data de

fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas

Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).Validade mínima de 12 meses a

partir da data de entrega. Apresentar amostra.

200 UN NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. VICHPHARMA

CLOREXIDINA 0,5%

100ML SOL

ALCOOLICA

2,12R$            424,00R$                     AMOSTRA APROVADA

21

030.36.01678 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução

degermante 2% - 100 ml - Constar externamente os dados de

identificação, procedência, volume, número de lote, data de

fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Certificado de

Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). Validade mínima de 12

meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

2300 UN NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. VICHPHARMA

CLOREXIDINA 2%

100ML DEGER

TENSOAT

2,60R$            5.980,00R$                  AMOSTRA APROVADA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

22

030.36.01914 - Cobertura de ação antimicrobiana composta por

camada flexível, não aderente, recobertos por prata. deve ser

altamente maleável e modelável a lesão. Embalado

individualmente, esterilizado, com data de validade da

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro

na Anvisa. Apresentar CBPF. Prazo minimo de validade 12 meses

a partir da entrega. tamanho 10x10 cm aproximadamente.

Apresentar Amostra

150 UN

MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CURATEC SILVER IV 42,00R$          6.300,00R$                  AMOSTRA APROVADA

23

030.36.01774 - Colchão caixa de ovo - Medidas aproximadas:

1,88x0,88x0,07 - d-33.  Apresentar catálogo.

10 UN FRACASSADO CATÁLOGO

24

030.36.01688 - Coletor de urina sistema aberto confeccionado

em polietileno , frasco graduado de 100/100ml com capacidade

aproximada de 2000ml, com sistema de encaixe em PVC flexível.

Extensão em PVC flexivel, com pinça plana corta-fluxo,conector

para sonda ou coletor peniano e alça para transporte e fixação.

Embalado individualmente em invólucro plástico totalmente

selado. Com dados de identificação, procedência, nº do lote e

data de fabricação em local de fácil visibilidade. Apresentar

amostra.

4500 UN

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

LETOMED 2000ML 0,62R$            2.790,00R$                  AMOSTRA REPROVADO
AMOSTRA NÃO ATENDE AO DESCRITIVO,

APRESENTOU EM SACO.

25

030.36.01689 - Coletor de urina, sistema fechado estéril,

descartável, capacidade para 2000 ml com escalas de graduação

para pequenos e grandes volumes, confeccionada em material

resistente branco na face posterior e transparente na anterior,

selamento contínuo e resistente, sistema de fluxo contínuo de

drenagem e fundo achatado para completo esvaziamento;

válvula anti-refluxo, conector universal com ponto de coleta para

amostra com tampa protetora, tubo extensor, alça de

sustentação e sistema de fixação à maca, apoio para

deambulação. Tubo externo de drenagem com sistema prático

de fixação à bolsa para proteção da ponta, pinça corta fluxo de

fechamento de material resistente ao manuseio com

denteamento suficientemente profundo para garantir vedação

completa da drenagem. Embalado individualmente em papel

grau cirúrgico de fácil abertura. Embalagem individual estéril,

com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou

prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF.

Validade mínima de 12                                                                           

1000 UN L A DALLA PORTA JUNIOR TKL UN 4,18R$            4.180,00R$                  AMOSTRA APROVADA

26

030.36.01442 - Coletor universal de plástico para coleta de urina,

fezes e escarro de plástico com tampa branca de rosca com boa

vedação e capacidade média de 80 à 100ml– unidade.

Apresentar amostra.

14400 UN

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

FIRSTLAB 80ML 0,32R$            4.608,00R$                  AMOSTRA APROVADA

27

030.36.01447 - Curativo adesivo, com bandagem adesiva para

uso após punção venosa, anti séptico, anti-alérgico e estéril, 2,0

cm de diâmetro, invólucro individual íntegro e com boa

aderência, com data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. O

prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data

de entrega. Unidade. Apresentar amostra.

120000 UN COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. A.M.P. 10158910009

BLOOD STOP

REDONDO CX

C/500UN BEGE

0,03R$            3.600,00R$                  AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA
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28

030.36.01449 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML- Limpador

multi enzimático à base de no mínimo quatro enzimas dos

grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases,

apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool

isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não

iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com pHna faixa

neutra, indicado para limpeza manual e automática. O

fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a)

atividade e quais enzimas o produto contém e suas

concentrações enzimáticas; b) vida útil do produto após diluição;

c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do

instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise

química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade

cutânea, ocular e de pH. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar

catálogo.

24 FR

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

KELLDRIN LITRO 17,27R$          414,48R$                     CATÁLOGO

29

030.36.01450 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML - Limpador

multi enzimático à base de no mínimo quatro enzimas dos

grupos das amilases, proteases, lipases e carbohidrases,

apresentado concentração total mínima de 35%, conter álcool

isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não

iônico, biodegradável, atóxico, não corrosivo, com pHna faixa

neutra, indicado para limpeza manual e automática. O

fornecedor do produto deverá apresentar fichas dos itens: a)

atividade e quais enzimas o produto contém e suas

concentrações enzimáticas; b) vida útil do produto após diluição;

c) proporção da diluição; d) tempo de permanência do

instrumental na diluição; e) laudos descrevendo sua análise

química e concentração enzimática, e ensaio de irritabilidade

cutânea, ocular e de pH.Registro no MS/ANVISA. Apresentar

catálogo.

12 FR

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

KELLDRIN GALÃO 79,99R$          959,88R$                     CATÁLOGO

30

030.36.01459 - Dispositivo para Incontinência urinária composto

de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho médio nº 05 –

caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA.

Apresentar amostra.

300 CX CIRURGICA UNIAO LTDA MADEITEX MADEITEX 2,48R$            744,00R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

31

030.36.01460 - Dispositivo para Incontinência urinária composto

de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho médio nº 06 –

caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA.

Apresentar amostra.

600 CX CIRURGICA UNIAO LTDA MADEITEX MADEITEX 2,48R$            1.488,00R$                  AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

32

030.36.01382 - Eletrodo externo descartável para o DEA

Eletrodos externos descartáveis, modelo F7959W, para pacientes

adultos, para o Desfibrilador Externo Automático, DEA.

Apresentar catálogo

50 UN FRACASSADO CATÁLOGO

33

030.36.01466 - Equipo microgotas, para administração de

soluções parenterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou

bolsa) ao dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter

intravenoso, ou agulha), lanceta perfurante para conexão ao

recipiente de solução, filtro de ar hidrófobo de 5 microns.

Câmara flexível para visualização de gotejamento, contendo

injetor lateral com membrana autocicatrizante, e respiro, com

pinça rolete de alta precisão, transparente acondicionado em

material impermeável, adaptador Luer-Lok. Embalagem plástica,

esterilizada por radiação gama, com dados de identificação,

procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não

prazo de validade) em local de fácil visibilidade Registro ANVISA e

Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentar

amostra.

800 UN L A DALLA PORTA JUNIOR MEDIX UN 1,62R$            1.296,00R$                  AMOSTRA APROVADA
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34

030.36.01712 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo

plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento,

facetado, medida da escova 2,0 cm de comprimento de cerdas

em nylon incolor, em formato levemente cônico, com a base

mais longa que o ápice - Estéril, com data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade, em local

de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio,

fechado adequadamente, capaz de manter sua

integridade.Registro no MS/ANVISA. O vencedor do item deverá

apresentar CBPF. no momento da assinatura da Ata de Registro

de Preços ou comprovação de isenção do mesmo. O prazo de

validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de

entrega.. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze)

meses a partir da data de entrega. Embalados individualmente -

unidade. Apresentar amostra.

7500 UN L A DALLA PORTA JUNIOR CRAL UN 0,42R$            3.150,00R$                  AMOSTRA APROVADA

35

030.36.01471 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - Com

engrenagens resistentes ao cair de uma queda de até 76 cm, sem

quebrar e sem perder a calibração.Com escala de 0 a 300 mmHg.

Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura; duplo

manguito; anel amortecedor de borracha anti-impacto; leve e

sem látex; braçadeira em velcro, com durabilidade de até

100.000 ciclos. Garantia de calibração por 05 anos. Atender as

normas da AAMI de resistência a impactos. Deverá possuir

certificado da ANVISA, INMETRO e Boas Práticas de Fabricação .

Apresentar amostra.

100 UN

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E

ODONTOLOGICOS

PREMIUM PREMIUM 70,00R$          7.000,00R$                  AMOSTRA APROVADA

36

030.36.01713 - Esparadrapo impermeável confeccionado em

tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido

de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis

com capa protetora 10 cm x 4,5 m - unidade. Registro no

MS/ANVISA. Apresentar amostra.

600 RL

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

MISSNER - RMS:

80003309005

ROL 8,19R$            4.914,00R$                  AMOSTRA APROVADA

37

030.36.01715 - Espéculo vaginal descartável, tamanho G, de

plástico atóxico, 43 mm em sua maior largura distal, 36 mm em

sua maior largura proximal, 116 mm no eixo longitudinal dos

elementos articulados, embalado em papel grau cirúrgico e filme

poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro

no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo

deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Embalados individualmente - unidade.  Apresentar amostra.

1600 UN L A DALLA PORTA JUNIOR CRAL UN 1,52R$            2.432,00R$                  AMOSTRA APROVADA

38

030.36.01716 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de

plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm em

eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e

filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com data de

validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de

validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega. Embalados

individualmente - unidade. Apresentar amostra.

4500 UN L A DALLA PORTA JUNIOR KOLPLAST UN 1,26R$            5.670,00R$                  AMOSTRA APROVADA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

39

030.36.01775 - ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO EM

POLIPROPILENO, COM ORIFÍCIOS QUADRADOS - CAPACIDADE 90

TUBOS DE 12-13MM.  Apresentar catálogo.

20 UN FRACASSADO CATÁLOGO

40

030.36.01725 - Filme transparente de poliuretano com adesivo

acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), permeável

ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e

bactérias. Com base de papel complementado com guia de

mensuração da ferida,que poderá ser recortado, de facil

aplicação. Indicado para profilaxia de úlceras de pressão e fixação

de curativo. Embalado individualmente e não estéril. Rolo

tamanho 10cm X 10m. Registro no MS/ANVISA.Apresentar

amostra.

200 RL

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

COPERTINA 10X10 99,99R$          19.998,00R$                AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

41

030.36.01485 - Fio para sutura nylon 4-0 com agulha 2cm

triangular. Cortante, estéril, com data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro

no M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega.. Caixa com 24

envelopes - Preto 45cm. Apresentar amostra.

12 CX L A DALLA PORTA JUNIOR ACE CX 47,49R$          569,88R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

42

030.36.01486 - Fita adesiva em papel crepado, medindo 25mm

de largura x 50m de comprimento, devendo a superfície ser

impregnada de substância adesiva, uniformemente enrolada em

dorso de papelão – unidade. Apresentar amostra.

2000 UN CIRURGICA UNIAO LTDA MASTERFIX MASTERFIX 4,13R$            8.260,00R$                  AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

43

030.22.01268 - GEL LUBRIFICANTE. íntimo não gorduroso, não

afeta o preservativo, pH neutro, inodoro e incolor, propriedades

hipoalergênicas, solúvel em água. Embalagem: sachê individual

em polietileno, conteúdo 5g. Garantia de 12 meses de validade a

partir da data de entrega do produto. Possuir registro na ANVISA.

Apresentar amostra.

7000 UN

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

SEMINA

GEL LUBRIFICANTE

5 G

0,48R$            3.360,00R$                  AMOSTRA APROVADA

44

030.36.01404 - Gel para ultrassom, incolor - frasco com 1 litro.

Composição: Carbopol, propieno, glicol para ultrassom NaOH,

glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar

amostra.

90 UN L A DALLA PORTA JUNIOR MULTIGEL UN 6,10R$            549,00R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

45

030.36.01732 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por

água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose

sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno

e preservativos antimicrobianos. É indicado para o

desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo

e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões

superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras.

Embalado individualmente em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com

85gramas. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.

300 UN VALLEMED COMERCIAL EIRELI VITAMEDICAL VITAMEDICAL 28,00R$          8.400,00R$                  AMOSTRA APROVADA

46

030.36.01040 - Hipoclorito de sódio estabilizado à 1% - galão com

5 litros. Registro no MS/ANVISA. Apresentar catálogo.

300 UN

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

CICLOFARMA - RMS:

332520001

GL 7,28R$            2.184,00R$                  CATÁLOGO



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

47

030.36.01497 - Indicador Biológico do tipo auto-contido, com

tempo de resposta de no máximo 24 horas, para controle

biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em

autoclaves gravitacionais ou a vácuo. Tira contendo esporos

armazenada em ampola plástica que também acondiciona uma

ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o

cultivo dos microorganismos. Ampola plástica fechada por uma

tampa perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico.

Ampola deve possuir um rótulo externo que informa o lote e a

data da fabricação do produto, contendo campos para

identificação da ampola e um indicador químico externo que

diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Leitura

do Resultado: Alteração de fácil identificação na coloração do

meio indicador logo após a incubação a 56°C +/- 2°C. - caixa com

10 unidades.Data de validade.Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar amostra

50 CX

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

2I 24 HORAS 26,31R$          1.315,50R$                  AMOSTRA APROVADA

48

030.36.01733 - Integrador Químico Classe 6 :Teste de

esterilização, indicado para uso em autoclaves de vapor

saturado, indicadores químicos de esterilização produzidos com

tintas Chemink. Tiras integradoras designadas para reagir a todos

os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor

(tempo, temperatura e qualidade do vapor) dentro de um

intervalo específico de ciclos de esterilização. Testes laminados

em suas duas faces, permitindo uma melhor identificação e

preservação da tinta indicativa. Permitir leitura imediata do

resultado através da mudança de cor. Possuir tabela de

referencia em cada teste. Caixa com 25 unidades.Data de

validade,Registro no M.S./ANVISA. Apresentar amostra..

30 CX

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

2I CLASSE 6 56,00R$          1.680,00R$                  AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

49

030.36.01400 - Kit educativo em Saúde n.1 Amamentação, pré

natal e parto . É composto por 01 álbum grande amamentação,

01 boneca parto normal morena, 01 álbum grande planejamento

familiar e reprodutivo, 01 pelve feminina em tecido, quadro

imantado, recém nascido e seio de pano. Apresentar catálogo..

5 KIT FRACASSADO CATÁLOGO

50

030.26.01820 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO com as seguintes

especificações: Refletor interno 100% aluminizado, ou seja, 100%

do calor sai pela parte frontal. Filamento pequeno e

arredondado, o que também contribui para o calor mais

concentrado no facho.Potência: 150W. Modelo: PAR 38. Soquete

tipo ROSCA (E27). Composição: Vidro duro vermelho (não

podendo ser laranja - pois não dissipam calor ideal para a

terapia); Vida útil nominal: 300 horas de uso. Tensão: 125-130 V.

Dimensões: 12,4x12,1 cm (CxD).

10 UN FRACASSADO CATÁLOGO

51

030.36.01738 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não

reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA.

Apresentar amostra.

3300 UN

M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Luna Paper Luna Paper 7,02R$            23.166,00R$                AMOSTRA APROVADA

52

030.36.01504 - Luva para procedimentos em látex, sem talco

powder-free, não estéril, Tamanho G - cx com 100 peças (50

pares) Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.

800 CX

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

PROCED/LEMGRUBE

R

PROCED/LEMGRU

BER

20,14R$          16.112,00R$                AMOSTRA APROVADA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

53

030.36.01740 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0,

confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17

mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa

elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas,

lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. Embalagem

dupla própria para o processo de esterilização, a embalagem

externa permite abertura asséptica e a interna transferência

asséptica. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de

fácil abertura, estéril, com dados de identificação, procedência,

nº do lote, data de validade de esterilização, data de fabricação

e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar

CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a

partir da data de entrega. Apresentar amostra.

1500 PAR

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

NEW HAND ESTERIL 1,06R$            1.590,00R$                  AMOSTRA APROVADA

54

030.36.01741 - Luva de látex estéril - tamanho 7,5,

confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17

mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa

elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas,

lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. Embalagem

dupla própria para o processo de esterilização, a embalagem

externa permite abertura asséptica e a interna transferência

asséptica. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de

fácil abertura, estéril, com dados de identificação, procedência,

nº do lote, data de validade de esterilização, data de fabricação

e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar

CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a

partir da data de entrega. Apresentar amostra.

1500 PAR

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

NEW HAND ESTERIL 1,06R$            1.590,00R$                  AMOSTRA APROVADA

55

030.36.01742 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0,

confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17

mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa

elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas,

lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. Embalagem

dupla própria para o processo de esterilização, a embalagem

externa permite abertura asséptica e a interna transferência

asséptica. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de

fácil abertura, estéril, com dados de identificação, procedência,

nº do lote, data de validade de esterilização, data de fabricação

e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar

CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a

partir da data de entrega. Apresentar amostra.

400 PAR

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

NEW HAND ESTERIL 1,22R$            488,00R$                     AMOSTRA APROVADA

56

030.36.01869 - Luva para procedimentos em látex, sem talco

powder-free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50

pares) Registro no MS/ANVISA.

800 CX MED CENTER COMERCIAL LTDA TOP QUALITY C/100 21,79R$          17.432,00R$                AMOSTRA APROVADA

57

030.36.01747 - Luva para procedimentos, descartável,

confeccionada em vinil (resina vinílica), não pigmentada (na cor

natural do vinil), não estéril, face interna e externa lisas com

virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó

absorvível (talco), tamanho P. Caixa com 100 unidades. Registro

no MS/ANVISA. Apresentar CBPF.Apresentar amostra.

200 CX NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. DESCARPACK

LUVA 

PROCEDIMENTO 

VINIL P C 100

13,46R$          2.692,00R$                  AMOSTRA APROVADA

58

030.36.01871 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco

powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 pares)

Registro no MS/ANVISA.

600 CX MED CENTER COMERCIAL LTDA TOP QUALITY C/100 21,79R$          13.074,00R$                AMOSTRA APROVADA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

59

030.36.01768 - MALETA PRIMEIRO SOCORROS, EM PVC OU

POLIPROPILENO, NA COR BRANCA COM 2 BANDEJAS

ARTICULADAS, MEDIDAS APROXIMADAS 44X24X22CM.

Apresentar catálogo.

15 UN DESERTO CATÁLOGO

60

030.28.00650 - Máscara descartável c/ elástico, tripla camada,

gramatura 60g/m² e clipe nasal. Caixa c/ 50 unidades. Prazo de

validade mínimo de 12 (doze) meses à partir da data de entrega,

com registro na ANVISA.

6000 CX

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E

ODONTOLOGICOS

DESCARPACK DESCARPACK 4,94R$            29.640,00R$                AMOSTRA APROVADA

61

052.08.00446 - MESA BALCÃO PARA VACINAÇÃO -

Confeccionado em MDF, com duas portas e quatro gavetas, leito

fixo, forrado com espuma de 50mm de altura, densidade 28,

revestido em courvim. Dimensões aproximadas: 100cm

Comprimento X 55cm Largura X 110cm Altura. Garantia 01 ano.

Apresentar catálogo. 

5 UN DESERTO CATÁLOGO

62

030.36.01392 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão

de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz;

consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de

nebulização; 1,0 ml/min. Registro no Ministério da Saúde. Deverá

acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). Apresentar

catálogo. .

10 UN

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

MULTILASER HC110 272,24R$       2.722,40R$                  CATÁLOGO

63

052.08.00422 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Modelo clínico com

alça para transporte, capacidade para nebulização simultânea

para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados

de válvula de retenção, que bloqueiam o fluxo de ar quando o

circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade

de funcionar com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo,

motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. Registro

no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara

adulto e infantil). Apresentar catálogo.

10 UN

ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

EIRELI

ASC NI-200 1.500,00R$    15.000,00R$                CATÁLOGO RECLASSIFICADA

Após rever os atos, o técnico observou o

atendimento do produto às exigências

editalícias.

64

030.36.01526 - Óculos de Proteção. Lente incolor de

policarbonato com tratamento antiembaçante nos lados interna

e externo, com hastes pretas, proteção contra raios UVA/UVB.

Pode ser usado como sobreposição a alguns tipos de óculos

corretivos. Ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça

da lente de policarbonato. Escudo lateral de policarbonato.

Ajuste telescópico da haste em 4 posições. Possui cordão de

segurança. Embalagem individual com os dados de identificação,

marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e

responsável técnico. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e

Emprego, Registro no Ministério da Saúde e registro na Anvisa.

Apresentar amostra

200 UN VALLEMED COMERCIAL EIRELI FERREIRA FERREIRA 4,00R$            800,00R$                     AMOSTRA APROVADA

65

030.36.01619 - Papagaio confeccionado em aço inox de 1ª

qualidade, com capacidade de aproximadamente 01 litro.

Apresentar catálogo.

5 UN CIRURGICA UNIAO LTDA FORTINOX FORTINOX 106,55R$       532,75R$                     CATÁLOGO

66

030.36.01529 - Papel grau cirúrgico 70 gramas/m2 e filme

laminado de poliéster/polipropileno com identificação do

processo de esterilização em vapor saturado ou óxido de etileno;

tamanho 500mm X100metros. A empresa que fornecer o papel

grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em “comodato”.

Apresentar amostra.

12 RL L A DALLA PORTA JUNIOR POLLITEX RL 266,00R$       3.192,00R$                  AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

67

030.36.01873 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO

216MMX30MT, COM FACE TERMOSSENSÍVEL EXTERNA -

REGISTRO NO MS/ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA.

150 RL VALLEMED COMERCIAL EIRELI TECNOPRINTT TECNOPRINTT 20,73R$          3.109,50R$                  AMOSTRA APROVADA

68

030.36.01839 - PRESERVATIVO FEMININO, FABRICADO EM

POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRÍLICA,

COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 20 CM, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE, ACESSÓRIOS

PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA - REGISTRO NO

MS/ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA.

2500 UN

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

DELLA / SEMINA

PRESERVATIVO 

FEMININO

14,06R$          35.150,00R$                AMOSTRA APROVADA

69

030.36.01032 - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos

hospitalar-infectantes, constituído de polietileno de alta

densidade (PEAD) virgem oferecendo uma perfeita resistência

mecânica e opaco. A solda do fundo tipo estrela, contínua,

homogênea e uniforme vedação que não permita a perda do

conteúdo durante o manuseio, de acordo com a norma técnica

9191. Impresso o símbolo de material infectante de acordo com

a NBR 7500 na cor preta. Produto compatível com os padrões da

ABNT e do IPT. capacidade 50 LITROS - Cor branca leitoso. Pacote

com 100 unidades. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.

130 PCT L A DALLA PORTA JUNIOR RAVA PCT 24,06R$          3.127,80R$                  AMOSTRA APROVADA

70

030.36.01752 - Seringa de 20 ml em plástico atóxico, apirogênico,

esterilizada, sem agulha, descartável, graduação milimétrica

marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip,

borracha na ponta do êmbolo, encaixe e deslize perfeito, com

anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem

individual em papel "Grau Cirúrgico" que garante a esterilização

e de fácil abertura, esterilizada . Data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro

no M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

12000 UN MED CENTER COMERCIAL LTDA SR PED COM 250 0,51R$            6.120,00R$                  AMOSTRA APROVADA

71

030.36.01754 - Seringa descartável estéril 3,0 ml (sem agulha),

confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com

graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca dupla,

com localização central, embolo com trava, pistão de borracha

atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32

, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico com abertura em pétala. Data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade.Registro

no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo

deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Apresentar amostra.

10000 UN FRACASSADO AMOSTRA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

72

030.36.01756 - Solução glicosada 5%, estéril, solução parenteral,

sistema fechado, envasado, em bolsa flexível em PVC com 250ml,

límpida, estéril e apirogênica, com dois sítios, sendo um sítio de

injeção de látex autovedável e um sítio com membrana para

administração de medicamento, devendo constar externamente

os dados de identificação, procedência, volume, número de lote,

data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.

Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF). O

prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir

da data de entrega.  Apresentar amostra.

50 UN FRACASSADO AMOSTRA

73

030.36.01542 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril,

descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente,

flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de

comprimento, extremidade proximal com um orifício central e

dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa

intermitente. Data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro

no M.S./ANVISA

3600 UN

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

MARK MED

Sonda de

aspiração traqueal

nº 08

0,83R$            2.988,00R$                  AMOSTRA APROVADA

74

030.36.01986 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, estéril,

descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente,

flexível, formato cilíndrico, reta, medindo no mínimo 50cm de

comprimento, extremidade proximal com um orifício central e

dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa

intermitente. Data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro

no M.S./ANVISA

500 UN

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

MARK MED

SONDA DE

ASPIRAÇÃO 

TRAQUEAL Nº 12

0,87R$            435,00R$                     AMOSTRA APROVADA

75

030.36.01907 - Sonda de aspiração traqueal nº 14, estéril,

descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente,

flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de

comprimento, extremidade proximal com um orifício central e

dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa

intermitente. Data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro

no M.S./ANVISA

1000 UN

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

MARK MED

Sonda de

aspiração traqueal

nº 14

0,92R$            920,00R$                     AMOSTRA APROVADA

76

030.36.01545 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 18, balão com

capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada,

estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta

arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado

individualmente, calibre 16, embalado com papel grau cirúrgico

com dados de identificação e procedência, data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade.

Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de

validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de

entrega. Unidade.

100 UN

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

MEDIX 2 VIAS 3,28R$            328,00R$                     AMOSTRA APROVADA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

77

030.36.01546 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 20 balão com

capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada,

estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta

arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado

individualmente, calibre 16, embalado com papel grau cirúrgico

com dados de identificação e procedência, data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade.

Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de

validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de

entrega. Unidade.

150 UN

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

MEDIX 2 VIAS 3,28R$            492,00R$                     AMOSTRA APROVADA

78

030.36.01547 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 22 balão com

capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada,

estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta

arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado

individualmente, calibre 16, embalado com papel grau cirúrgico

com dados de identificação e procedência, data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade.

Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de

validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de

entrega. Unidade.

100 UN

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

MEDIX 2 VIAS 3,28R$            328,00R$                     AMOSTRA APROVADA

79

030.36.01933 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 06,

confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável,

siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente

40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa

articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos.

Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios

ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o

seu calibre e a marcação de comprimentos gravados

externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que

garanta a integridade do produto até o momento de sua

utilização, permita a abertura e a transferência com técnica

asséptica, contendo externamente os dados de identificação,

procedência, número de lote, método, data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro

no M.S./ANVISA.

500 UN CIRURGICA UNIAO LTDA MEDSONDA MEDSONDA 0,58R$            290,00R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

80

030.36.01621 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 12,

confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável,

siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente

40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa

articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos.

Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios

ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o

seu calibre e a marcação de comprimentos gravados

externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que

garanta a integridade do produto até o momento de sua

utilização, permita a abertura e a transferência com técnica

asséptica, contendo externamente os dados de identificação,

procedência, número de lote, método, data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade.

Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de

validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de

entrega

11000 UN MED CENTER COMERCIAL LTDA BIOSANI PED COM 10 0,54R$            5.940,00R$                  AMOSTRA APROVADA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

81

030.36.01763 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de

cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para

injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando

externamente os dados de identificação, procedência, volume,

número de lote, data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

5000 AMP COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

EQUIPLEX 

1.1772.0001.009-3

CLORETO DE

SODIO 0,9%

C/200AP X 10ML

PL

0,52R$            2.600,00R$                  AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

82

030.36.01838 - Soro fisiológico estéril solução parenteral

isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado

em bolsa flexível em PVC com 1000ml, constando externamente

os dados de identificação, procedência, volume, número de lote,

data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo

de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo

de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data

de entrega. Apresentar amostra. 

200 UN FRACASSADO AMOSTRA

83

030.36.01985 - SWAB RAYON PARA COLETA DE AMOSTRAS DE

PCR PARA COVID-19, com as seguintes especificações: haste

plástica, contendo externamente os dados de identificação,

precedência, número de lote, data de validade de esterilização,

data de fabricação e ou prazo de validade. Registro no

M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12(doze)

meses a partir da data de entrega.

3600 UN FRACASSADO AMOSTRA

84

030.26.01548 - Termo higrômetro digital para medir a

temperatura e umidade ambiente: com display que mostre a

temperatura interna e externa, umidade interna e externa, com

função de máxima e de mínima, visor de cristal líquido (LCD);

com cabo de aproximadamente 1 metro, função: C°/F°. Bateria

inclusa. Apresentar catálogo

50 UN

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

J PROLAB - RMS:

ISENTO

UN 74,75R$          3.737,50R$                  CATÁLOGO

85

030.36.01553 - Termômetro clínico digital com dispositivo de

máxima, extremidade flexível, destinada a medição de

temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC.

Resolução 0,1º, precisão +ou – 0,1ºC, atendendo Portaria do

INMETRO, contendo selo homolográfico de identificação do

INMETRO e registro no MS/ANVISA – unidade. Apresentar

amostra.

100 UN CIRURGICA UNIAO LTDA MEDLEVENSOHN MEDLEVENSOHN 9,50R$            950,00R$                     AMOSTRA REPROVADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

86

030.36.00965 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml,

embalagem individual constando os dados de identificação,

procedência, número do lote, data de fabricação e validade –

frasco de 1 litro. Apresentar catálogo.

100 UN C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A VIC PHARMA VIC PHARMA 35,88R$          3.588,00R$                  CATÁLOGO

87
030.36.01119 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20

x 4. Apresentar catálogo
10 UN FRACASSADO CATÁLOGO

88
030.36.01120 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 42 x 30

x 4. Apresentar catálogo
10 UN FRACASSADO CATÁLOGO

89

052.08.00387 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy;

Dobrável em X; Apoio para braços escamoteável; Apoio para pés

removível, com elevação de pernas; indicada para usuários até

80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm;

Largura do assento: 40 cm. Garantia mínima: 01 ano. Apresentar

catálogo.

10 UN

CWBCARE PRODUTOS MEDICO

HOSPITALARES LTDA.

DUNE ACTIVE ADULTO 1.126,26R$    11.262,60R$                CATÁLOGO



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

90

052.08.00349 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada

em aço/ferro pintado, com pintura epoxi, braços fixos e pés

removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro.

Dobrável em X. Indicada para usuários de até 160KG. Dobrável

em X.  Largura aproximada do assento 60cm. 

5 UN FRACASSADO CATÁLOGO

91

030.36.01618 - Comadre tipo pá em aço inox. Superfície lisa para

facilitar a limpeza. Capacidade aproximada 2,5 litros. Apresentar

catálogo..

5 UN FRACASSADO CATÁLOGO

92

030.36.01860 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE

TESTA com as seguintes características: Visor de LCD, Resolução:

0,1°C (0,1°F), Temperatura de armazenamento: 0-50°C (32~122

°F), Temperatura de operação: 10~40°C, Umidade relativa: =85%,

Tensão: 3V(duas pilhas AAA), Medição no corpo humano: 32,0-

42,5°C (89,6-108,5°F), Precisão no corpo humano: +/- 0,2°C

(0,36°F), Mínima distância para medição: 5 cm, Emita som na

presença de febre, Desligamento por inatividade: após 13

segundos, Registro no Ministério da Saúde / ANVISA..

30 UN FRACASSADO CATÁLOGO

93

030.36.01556 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com

GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico

transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração de

8,5 ml a 10 ml, apresentando tampa com capa protetora

confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em

caixa com proteção entre tubos, deve ter etiqueta com dados do

produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo

externamente os dados de identificação, procedência, número

do lote, método, data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

10000 UN FRACASSADO AMOSTRA

94

030.36.01557 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com

GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico

transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração

aproximado de 5 ml, apresentando tampa com capa protetora

confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em

caixa com proteção entre tubos, deve ter etiqueta com dados do

produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo

externamente os dados de identificação, procedência, número

do lote, método, data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

5000 UN FRACASSADO AMOSTRA



Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
CATÁLOGO/A

MOSTRA
AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

95

030.36.01984 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (TAMPA

VERMELHA), SEM ANTICOAGULANTE, em plástico

transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração

aproximado de 5 ml, apresentando tampa com capa protetora

confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em

caixa com proteção entre tubos, deve ter etiqueta com dados do

produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo

externamente os dados de identificação, procedência, número

do lote, método, data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA.

Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega.

300 UN FRACASSADO AMOSTRA

96

030.36.01558 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises

hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema fechado para

coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml

de sangue polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor,

contendo anticoagulante EDTA em quantidades adequadas para

o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa

auto-vedante com capa protetora hemogard na cor

universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta

com dados de identificação do produto, embalados em caixas

com 100 tubos e trazendo externamente os dado de

identificação, procedência, número de lote, método, data de

validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de

validade. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo

deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Apresentar amostra.

5000 UN FRACASSADO AMOSTRA

030.36.01559 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia

com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para coleta de

sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de

sangue, em polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, 

contendo anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em

quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em

análises de glicemia. Tampa auto-vedante com capa

protetora/hemogard na cor universalmente padronizada (cinza).

O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto,

embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo

externamente os dados de identificação, procedência, número

de lote, método, data de validade de esterilização, data de

fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. O

prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir

da data de entrega. Apresentar amostra.

5000 UN FRACASSADO AMOSTRA

98

030.36.01983 - TUBO TIPO FALCON ESTÉRIL INDIVIDUAL DE 15

ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL, fundo cônico. O material deve

ter registro na ANVISA. Apresentar amostra.

FRACASSADO AMOSTRA

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO 459.497,69R$                                          
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