
Razão Social Lote Descrição Unidade Marca Modelo QTDE SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO MOTIVO

CIRURGICA UNIAO LTDA 1
Álcool etílico 70% frasco com 1
litro.Registro no MS/ANVISA.
Apresentar catálogo.

UN SAFRA SAFRA 5500 Aprovado

NEW MED IMPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

MEDICOS LTDA
2

ALMOTOLIA DE PLASTICO
TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML.
APRESENTAR CATÁLOGO.

UN j prolab j prolab 400 Aprovado

SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

3
COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL TIPO
SACO COM CAPACIDADE PARA
2.000ML

UN
MARK MED 

(MARK MED)
PCT C/100 
NACIONAL

3000 Aprovado

SALVI E LOPES E CIA LTDA 4

Desincrostante em pó - concentrado a
base de ortofosfato trissódico com alto
poder dissolvente, emulsionante e
dispersante, para limpeza de artigos
médico-hospitalares, odontológicos,
instrumentais metálicos, utensílios e
vidrarias impregnados de matéria
orgânica - Embalagem com 1kg.
Registro no MS/ANVISA. Apresentar
catálogo.

UN ICARAI

030.36.02081 - 
desincrostante 

em pó - 
concentrado

20 Reprovado Não apresentou catálogo

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS
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Razão Social Lote Descrição Unidade Marca Modelo QTDE SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO MOTIVO

CIRURGICA UNIAO LTDA 5

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.

FR PROLIINK PROLINK 50 Aprovado

CIRURGICA UNIAO LTDA 6

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.

FR PROLINK PROLINK 6 Aprovado



Razão Social Lote Descrição Unidade Marca Modelo QTDE SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO MOTIVO

INSTRAMED INDUSTRIA 
MEDICO HOSPITALAR LTDA

7

Eletrodo externo descartável para o

DEA Eletrodos externos descartáveis,

modelo F7959W, para pacientes

adultos, para o Desfibrilador Externo

Automático, DEA. Apresentar catálogo.

UN INSTRAMED
PÁS PARA DEA 

ADULTO
50 Aprovado

STOKMED PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

8

Equipo fotossensível com autonomia

de, contendo ponta perfurante com

protetor, gotejador padrão NBR 14041

(ISO 8536-4), entrada de ar com filtro

de 0,22 micras com tampa reversível,

câmara de gotejamento flexível, com

filtro de partículas de 0,15 micras, tubo

em PVC resistente, pinça rolete para

controle de fluxo, injetor lateral com

eslatômero autocicatrizante, atóxica e

que permita várias punções,

terminação tipo luer lock, com tampa

protetora contendo membrana

hidrófoba. Embalagem estéril

individual, contendo externamente

dados de rotulagem. Deve atender a

RDC 185 de 22/10/2001. Registro na

ANVISA. Apresentar catálogo.

UN BIOSANI FOTOSSENSÍVEL 1000 Aprovado

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA

9

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
OBESO: Esfigmomanômetro Descrição
Técnica: Esfigmomanômetro mecânico
tipo aneróide, para medição de pressão
arterial em
pacientesobesos.Características 
Técnicas/Acessórios:Manômetro 
aneróide com faixa de medição de 0 a
300 mmHg; precisão de +/-2 mmHg;
caixa metálica protetora em inox ou
aço, pintada em epóxi protegida contra
corrosão; braçadeira em tecido
antialérgico flexível, não elástico e
resistente com fecho em metal ou
velcro; manguito em borracha sintética
ou látex; válvula de controle da saída de
ar em metal cromado; pêra para
insuflação em borracha sintética ou
látex; válvula unidirecional da bomba
de ar; Estar acondicionado em
embalagem individual. Observações:
certificado pelo INMETRO. Apresentar
catalogo.

UN PREMIUM OBESO 30 Aprovado
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MEDEFE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA

10

ESFIGMOMANÔMETRO 
ADULTO:Esfigmomanômetro Descrição
Técnica:Esfigmomanômetro mecânico
tipo aneróide, para medição de pressão
arterial em pacientes
adulto.UnidCaracterísticas 
Técnicas/Acessórios:Manômetro 
aneróide com faixa de medição de 0 a
300 mmHg; precisão de +/-2 mmHg;
caixa metálica protetora em inox ou
aço, pintada em epóxi protegida contra
corrosão; braçadeira em tecido
antialérgico flexível, não elástico e
resistente com fecho em metal ou
velcro; manguito em borracha sintética
ou látex; válvula de controle da saída de
ar em metal cromado; pêra para
insuflação em borracha sintética ou
látex; válvula unidirecional da
bomba de ar; Estar acondicionado em
embalagem individual. Observações:
certificado pelo INMETRO. Apresentar
catalogo.

UN PREMIUM ADULTO 150 Aprovado

COSTA & SOUZA COMERCIO 
HOSPITALAR LTDA

11

ESFIGMOMANÔMETRO 
INFANTIL:Esfigmomanômetro Descrição
Técnica: Esfigmomanômetro mecânico
tipo aneróide, para medição de pressão
arterial em pacientes
infantis.Características 
Técnicas/Acessórios: Manômetro
aneróide com faixa de medição de 0 a
300 mmHg; precisão de +/-2 mmHg;
caixa metálica protetora em inox ou
aço, pintada em epóxi protegida contra
corrosão; braçadeira em tecido
antialérgico flexível, não elástico e
resistente com fecho em metal ou
velcro; manguito em borracha sintética
ou látex; válvula de controle da saída de
ar em metal cromado; pêra para
insuflação em borracha sintética ou
látex; válvula unidirecional da
bomba de ar; Estar acondicionado em
embalagem individual. Observações:
certificado pelo INMETRO.

UN PREMIUM 20 Reprovado Não apresentou catálogo
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VALLEMED COMERCIAL EIRELI 12

ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO)

ADULTO - Auscultador de aço

inoxidável, tubos em PVC flexível de

alta resistência, hastes em inox, olivas

em termo plástico macio e confortável

que ofereça boa vedação a ruídos

externos promovendo um excelente

selamento acústico; molas internas

ajustável proporcionando adequada

tensão das hastes nos ouvidos; anel e

diafragma com tratamento anti frio

para dar conforto ao paciente, e que

permita higienização do componente

do aparelho para garantir a utilização

de forma adequada e segura. Garantia

mínima de 02 anos. Deverá possuir

certificação da ANVISA e INMETRO.

Apresentar catalogo.

UN solidor 250 Reprovado Não apresentou catálogo

LC MED MATERIAIS MEDICOS E 
HOSPITALARES

13

ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO)

INFANTIL - Auscultador de aço

inoxidável, tubos em PVC flexível de

alta resistência, hastes em inox, olivas

em termo plástico macio e confortável

que ofereça boa vedação a ruídos

externos promovendo um excelente

selamento acústico; molas internas

ajustável proporcionando adequada

tensão das hastes nos ouvidos; anel e

diafragma com tratamento anti frio

para dar conforto ao paciente, e que

permita higienização do componente

do aparelho para garantir a utilização

de forma adequada e segura. Garantia

mínima de 02 anos. Deverá possuir

certificação da ANVISA e INMETRO e

Boas Práticas de Fabricação, Registro no

Ministério da Saúde. Apresentar

catalogo.

UN ADVANTIVE ESTETO DUO INF 20 Reprovado Não apresentou catálogo

CIRURGICA UNIAO LTDA 14
Estojo porta lâmina de papanicolau com 
capacidade até 50 lâminas. Apresentar
catálogo.

UN CRAL CRAL 100 Aprovado

CIRURGICA UNIAO LTDA 15

HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM

PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75

UNIDADES.  Apresentar catálogo.

CX USE IT USE IT 200 Aprovado
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CIRURGICA FERNANDES – 
COMÉRCIO DE MATERIAIS 

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – 
SOCIEDADE LIMITADA

16

Kit curativo composto por 01 pinça
dente de rato de 14 com; 01 Pinça kelly
reta de 14 cm. Embalado em papel grau
cirúrgico + filme de polietileno/
polipropileno, que garante a
integridade do produto, promova a
barreira microbiana e abertura
asséptica. A apresentação do produto
devera obedecer à legislação atual
vigente. Registro na Anvisa. Apresentar
catálogo.

KIT AVANT CARE AK1002 1500 Aprovado

COMERCIAL 3 ALBE LTDA 17

Kit inserção de diu composto por 01
Espéculo vaginal modelo tamanho P,
com parafuso previamente rosqueado;
01 Pinça Cheron em Poliestireno de
24,5 cm de comprimento; 01 Pinça
Pozzi ponta fina, com 26,5 cm de
comprimento; 01 Histerômetro com
haste centimetrada e stopper, com 25
cm de comprimento; 01 Tesoura longa
porta curva de 25 cm de comprimento;
01 Campo para cobertura de mesa,
SSMMS, 100% Polipropileno laminado
em Polietileno, absorvente,
impermeável, gramatura de 50g/m2
com 60 cm x 60 cm de comprimento.
Embalado em papel grau cirúrgico +
filme de polietileno/ polipropileno, que
garante a integridade do produto,
promova a barreira microbiana e
abertura asséptica. A apresentação do
produto devera obedecer à legislação
atual vigente. Registro na Anvisa.
Apresentar catálogo.

KIT
Kit DIU  cód. 

10.1222 / 
Kolplast Cl S.A

Kit DIU  cód. 
10.1222 / 

Kolplast Cl S.A
950 Aprovado

CIRURGICA FERNANDES – 
COMÉRCIO DE MATERIAIS 

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – 
SOCIEDADE LIMITADA

18

Kit retirada de pontos composto por 01
pinça dente de rato de 14cm; 1 tesoura
de Íris de 11cm. Embalado em papel
grau cirúrgico + filme de polietileno/
polipropileno, que garante a
integridade do produto, promova a
barreira microbiana e abertura
asséptica. A apresentação do produto
devera obedecer à legislação atual
vigente. Registro na Anvisa. Apresentar
catálogo.

KIT AVANT CARE AK1001 1000 Aprovado
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CIRURGICA FERNANDES – 
COMÉRCIO DE MATERIAIS 

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – 
SOCIEDADE LIMITADA

19

Kit Sutura composto por 01 campo
cirúrgico de mesa em SSMMS, 100% em
polipropileno laminado em polietileno,
absorvente, impermeável, gramatura
de 50g/m2 com 40 x 40 cm de
comprimento descartável; 01 campo
cirúrgico fenestrado em SSMMS, 100%
em polipropileno gramatura de
40g/m2, com fenestra 10 x 10cm, 40 x
40 cm de comprimento; 01 pinça dente
de rato de 14cm; 1 tesoura de Íris de
11cm; 01 porta agulha de Mayo Hegar

de 14cm. Estéril e descartável.

Embalado em papel grau cirúrgico +

filme de polietileno/ polipropileno, que

garante a integridade do produto,

promova a barreira microbiana e

abertura asséptica. A apresentação do

produto devera obedecer à legislação

atual vigente. Registro na Anvisa.

Apresentar catálogo.

KIT AVANT CARE AK1005 100 Aprovado

CIRURGICA UNIAO LTDA 20
LÂMPADA DE INFRAVERMELHO

150WATTS - 110V. Apresentar catálogo.
UN CARCI CARCI 35 Aprovado

CIRURGICA UNIAO LTDA 21 LUBRIFICANTE INTIMO - 5G UN RILEX RILEX 4000 Aprovado

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA

22

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.

UN G-TECH
NEBCON DC1 

COMPACT
20 Aprovado
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COSTA & SOUZA COMERCIO 
HOSPITALAR LTDA

23

OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL
DE DEDO) - Mede e mostra valores
confiáveis SpO2 e da frequência
cardíaca, indicador de pulso, botão
único de ligação para facilitar a
operação. Visor grande de fácil
visualização (LED vermelho). Compacto,
portátil e iluminado. Capacidade das
pilhas para uso contínuo de
aproximadamente 18 horas.
Alimentação através de 02 pilhas
alcalinas AAA. Dispositivo desliga
automaticamente após 08 segundos
sem atividade. Inclui cordão para o
pescoço. Peso aproximado 37 gramas
(sem as pilhas); medidas aproximadas:
63,5 x 34 x 35mm. Registro no
Ministério da Saúde. Apresentar
catálogo

UN JZK 30 Reprovado Não apresentou catálogo

COSTA & SOUZA COMERCIO 
HOSPITALAR LTDA

24

REANIMADOR MANUAL (BVM DE

SILICONE AUTO CLAVÁVEL) -

Ressuscitador manual tamanho adulto

autoclavável, totalmente desmontável

que facilite os procedimentos de

limpeza. Constituído de um balão

inflável de silicone com volume de 1600

ml, contendo 1 válvula de alívio de

pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de

entrada de ar com conector p/oxigênio,

sistema de fluxo unidirecional com

mecanismo interno tipo "bico de pato",

válvula expiratória e reservatório de

oxigênio removível em vinil tipo "bolsa"

de 2000 ml. Acompanhado de máscara

em material transparente tam. 04 e 05,

anatômica c/ coxim inflável e válvula de

ajuste, siliconizada, com maleta para

transporte.Ter registro no M.S. e

ANVISA. Apresentar catálogo

UN MORIYA 5 Rprovado Não apresentou catálogo
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COSTA & SOUZA COMERCIO 
HOSPITALAR LTDA

25

REANIMADOR MANUAL (BVM DE
SILICONE AUTO CLAVÁVEL) -
Ressuscitador manual tamanho
pediátrico, autoclavável, totalmente
desmontável que facilite os
procedimentos de limpeza constituído
de um balão inflável de silicone com
volume de 500 ml,contendo 1 válvula
de alívio de pressão de 40cm H2O,1
válvula de entrada de ar com conector
p/oxigênio,sistema de fluxo
unidirecional com mecanismo interno

tipo "bico de pato',válvula expiratória e

reservatório de oxigênio removível em

vinil tipo "bolsa" de 1000 ml

.Acompanhado de máscara em material

transparente tam. 02 e 03,anatômica c/

coxim inflável e válvula de ajuste,

siliconizada, com maleta para

transporte.Ter registro no M.S. e

ANVISA. Apresentar catálogo

UN MORIYA 5 Rprovado Não apresentou catálogo

COSTA & SOUZA COMERCIO 
HOSPITALAR LTDA

26

REANIMADOR MANUAL (BVM DE
SILICONE AUTOCLAVÁVEL) -
Ressuscitador manual tamanho
neonatal, autoclavável, totalmente
desmontável que facilite os
procedimentos de limpeza. Constituído
de um balão inflável de silicone com
volume de 250 ml, contendo 1 válvula
de alívio de pressão de 40cm H2O,1
válvula de entrada de ar com conector
p/oxigênio,sistema de fluxo
unidirecional com mecanismo interno

tipo "bico de pato',válvula expiratória e

reservatório de oxigênio removível em

vinil tipo "bolsa" de 600 ml.

Acompanhado de máscara em material

transparente tam. 00 e 01,anatômica c/

coxim inflável e válvula de ajuste,

siliconizada, com maleta para

transporte.Ter registro no M.S. e

ANVISA. Apresentar catálogo

UN MORIYA 5 Rprovado Não apresentou catálogo



Razão Social Lote Descrição Unidade Marca Modelo QTDE SITUAÇÃO: APROVADO/ REPROVADO MOTIVO

C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A 27

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA

1,00 METRO - Características: Régua

antropométrica pediátrica;

Confeccionada em madeira marfim;

Escala de 100cm graduação em

milímetros numeradas a cada

centímetro; Haste fixa com a graduação

(dimensões: 109cm x 2cm); Base fixa

com 24cm x 3cm para apoio dos pés da

criança; Haste móvel, com marcador

removível, com 24cm x 3cm; Garantia 6

meses contra defeitos de fabricação;

Registro na Anvisa. Apresentar catálogo

UN TAYLOR UNIDADE 15 Rprovado Não apresentou catálogo

VALLEMED COMERCIAL EIRELI 28
SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO
CORTANTE - 7 LITROS. Apresentar
catálogo.

UN descarbox 100 Reprovado Não apresentou catálogo

DIMEBRAS COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA.

29

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

UN G-TECH G-TECH 50 Reprovado
Nãso atende ao descritivo. Apresentou termometro 

ao invés de termo higrometro.

LC MED MATERIAIS MEDICOS E 
HOSPITALARES

30

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.

UN VITALGOLD
TERMOMETRO 

DE TESTA
30 Reprovado Não apresentou catálogo
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MEDEFE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA

31

Válvula reguladora de Oxigênio com

Fluxomêtro; Fabricada em metal

cromado, manômetro de alta pressão

com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada

com filtro de bronze sinterizado,

pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de

segurança e intermediário com rosca

macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT

NBR 11725 e 11906, com Fluxômetro

para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de

metal cromado, bilha externa e interna

em policarbonato, escala de 0 a 15

litros por minuto, esfera inóx, botão de

controle de fluxo fixado com parafuso

halen permitindo fácil manutenção,

sistema de vedação tipo agulha

evitando vazamentos e rosca de saída

conforme padrão ABNT. Apresentar

catálogo

UN ANDRAMED O2 15 Reprovada
Não atende ao descritivo, não pode se observar 

fluxometro e valvula no catalogo

SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

32

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.

Apresenrtar catálogo.

UN RIOQUIMICA CX C/12 NACINAL 100 Aprovado

VALLEMED COMERCIAL EIRELI 33

Bacia redonda em aço inox dimensão:

32cm x 6,5cm, capacidade: 3.100ml.

Apresentar catálogo.

UN fortinox 20 Reprovado Não apresentou catálogo

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA

34
Bandeja retangular em aço inox
tamanho 30 x 20 x 4. Apresentar
catálogo

UN FLEXINOX AC-074 20 Aprovado

VALLEMED COMERCIAL EIRELI 35
Bandeja retangular em aço inox
tamanho 42 x 30 x 4. Apresentar
catálogo

UN fortinox 20 Reprovado Não apresentou catálogo

STOKMED PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

36
Colchão caixa de ovo - Medidas
aproximadas: 1,88x0,88x0,07 - d-33.
Apresentar catálogo.

UN AQUASONUS CAIXA DE OVO 10 Aprovado

VALLEMED COMERCIAL EIRELI 37
Cuba redonda de aço inox dimensão: 10
x 5cm, capacidade: 300ml. Apresentar
catálogo

UN fortinox 10 Reprovado Não apresentou catálogo

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA

38
Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x
12cm, capacidade: 700ml. Apresentar
catálogo

UN FLEXINOX AC-082 10 Aprovado

Registro, 23 de fevereiro de 2023.

RENATO QUERUBIM ANDRADES (Técnico)
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