
Itens+A2:H4 Descrição Unid. Marca Quantidade Razão Social
APROVADO/R
EPROVADO

MOTIVO

42

Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue 
para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável, estéril. Agulha siliconizada 
com bisel, trifacetado, biangular, afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, 
permitindo penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da 

agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico 
flexível em formato de borboleta, trazendo estampado  o calibre da agulha. Tubo extensor 
em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha 
dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na 

mesma coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a 
punção não permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao procedimento de coleta 
e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência 

com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou  prazo de 

validade e número de registro no MS/ANVISA.. O prazo de validade mínima deve ser de 
12(doze) meses a partir da data da entrega - unidade. Apresentar amostra.

UN DESCARPACK 1600
FERNANDA 

CESAR MATHIAS 
BEDAQUE

APROVADO 

43

Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue 
para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada 
com bisel, trifacetado, biangular, afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, 
permitindo penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da 

agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico 
flexível em formato de borboleta, trazendo estampado  o calibre da agulha. Tubo extensor 
em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha 
dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na 

mesma coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a 
punção não permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao procedimento de coleta 
e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência 

com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou  prazo de 

validade e número de registro no MS/ANVISA. O prazo de validade mínima deve ser de 
12(doze) meses a partir da data da entrega - unidade. Apresentar amostra.

UN DESCARPACK 2000
FERNANDA 

CESAR MATHIAS 
BEDAQUE

APROVADO
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65

Gel para Curativos; Composto Por: Carboximetil-celulose e Polipropileno-glicol, Formulado a 
Base de Agua; Apresentado Em: Em Tubo; Gel Amorfo Transparente; Esteril; a 

Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; CHC: 41099 BEC: 
3967514.

UN POLARFIX 600
SALVI E LOPES E 

CIA LTDA
REPROVADO

PRODUTO 
APRESENTADO 

NÃO ATENDE AO 
EDITAL, POSSUI 
ALGUINATO NA 

FÓRMULA

73
Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja 

e ácido linoleico, classificação risco lll - frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. 
Apresentar amostra.

UN HADASSAH 5000
L A DALLA 

PORTA JUNIOR
APROVADO


