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

AMOSTRA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

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

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

POLARFIX - RMS:

8003400068

PCT 4,03R$            4.030,00R$                  AMOSTRA Não apresentou Empresa solicitou desclassificação.

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

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

POLARFIX - RMS:

8003400068

PCT 7,02R$            10.530,00R$                AMOSTRA Não apresentou Empresa solicitou 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

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

POLARFIX - RMS:

8003400068

PCT 10,53R$          10.530,00R$                AMOSTRA Não apresentou Empresa solicitou desclassificação.
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CATÁLOGO/A
MOSTRA

AMOSTRA MOTIVO DA 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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AMED 81481900008

ATADURA DE

CREPE 13F

20CMX1,80M EMB

IND C/12UN

13,99R$          13.990,00R$                AMOSTRA Não apresentou
DESCLASSIFICADA por não apresentar

amostra. 

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI PM2 MEDICAL PM2 MEDICAL 7,92R$            237,60R$                     AMOSTRA APROVADA

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI PM2 MEDICAL PM2 MEDICAL 7,92R$            237,60R$                     AMOSTRA APROVADA
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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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI PM2 MEDICAL PM2 MEDICAL 7,60R$            228,00R$                     AMOSTRA APROVADA

16

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 SALVI E LOPES E CIA. LTDA. FOYOMED

Cânula 

Orofaríngea nº 0

Cânula 

orofaríngea, utiliz

4,99R$            149,70R$                     AMOSTRA APROVADA

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI MEDSONDA MEDSONDA 0,63R$            2.835,00R$                  AMOSTRA REPROVADA
DESCLASSIFICADA - não apresentou
frasco coletor.

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 CIRURGICA UNIAO LTDA AMP AMP 0,03R$            3.600,00R$                  AMOSTRA APROVADA

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

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

URITEX

Dispositivo para

Incontinência

urinária 05

2,62R$            786,00R$                     AMOSTRA APROVADA

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

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

URITEX

Dispositivo para

Incontinência

urinária 06

2,62R$            1.572,00R$                  AMOSTRA APROVADA
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CATÁLOGO/A
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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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI VITALMEDICAL VITALMEDICAL 100,00R$       20.000,00R$                AMOSTRA Não apresentou
DESCLASSIFICADA por não apresentar

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI TECHNOFIO TECHNOFIO 49,99R$          599,88R$                     AMOSTRA APROVADA

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 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ADERE ADERE 7,95R$            15.900,00R$                AMOSTRA REPROVADA Apresentou fita para pintura.

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 CIRURGICA UNIAO LTDA MULTIGEL MULTIGEL 6,35R$            571,50R$                     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 SALVI E LOPES E CIA. LTDA. MAXXIMED

Integrador 

Químico Classe 6

:Teste de

esterilizaçã

94,84R$          2.845,20R$                  AMOSTRA APROVADA

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

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E

ODONTOLOGICOS

POLLITEX POLLITEX 280,00R$       3.360,00R$                  AMOSTRA Não apresentou
DESCLASSIFICADA por não apresentar

amostra. 
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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

NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

MARK MED

Sonda uretral,

estéril,

descartável, 

calibre nº 06

0,83R$            415,00R$                     AMOSTRA APROVADA

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

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA

WINNER MED DIGITAL 12,98R$          1.298,00R$                  AMOSTRA APROVADA

Itens para a 2ª análise de amostras
Itens aprovados na 2ª análise de amostras
Itens desclassificados ou reprovados.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO 93.715,48R$                                            
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