
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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AMED 81481900008

ATADURA DE

CREPE 13F

06CMX1,80M EMB

IND C/12UN

5,17R$            5.170,00R$                  AMOSTRA DESCLASSIFICADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AMED 81481900008

ATADURA DE

CREPE 13F

10CMX1,80M EMB

IND C/12UN

7,79R$            11.685,00R$                AMOSTRA DESCLASSIFICADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA

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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AMED 81481900008

ATADURA DE

CREPE 13F

15CMX1,80M EMB

IND C/12UN

10,79R$          10.790,00R$                AMOSTRA DESCLASSIFICADA NÃO APRESENTOU AMOSTRA
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Lote Descrição Quantidade Unidade Razão Social Marca Modelo Vl. Unit. Vl. Total
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

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI

POLARFIX - RMS:

8003400068

 PCT 14,04R$          14.040,00R$                AMOSTRA DESCLASSIFICADA  NÃO APRESENTOU AMOSTRA 

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 CIRURGICA UNIAO LTDA MEDSONDA MEDSONDA 0,66R$            2.970,00R$                  AMOSTRA DESCLASSIFICADA
Amostra reprovada, não apresentou em
frasco.

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 SALVI E LOPES E CIA. LTDA.  COPERTINA

Filme

transparente de

poliuretano com

adesivo acrí

104,99R$       20.998,00R$                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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI KORETECH KORETECH 10,00R$          20.000,00R$                AMOSTRA DESCLASSIFICADA
Amostra não atende ao descritivo com
relação á medida.

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 VALLEMED COMERCIAL EIRELI HOSPFLEX HOSPFLEX 325,00R$       3.900,00R$                  AMOSTRA APROVADA

Itens para a 3ª análise de amostras
Itens aprovados na 3ª análise de amostras
Itens desclassificados ou reprovados.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO 89.553,00R$                                            
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