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ANEXO VII 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS 
 

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Hospilar Comércio de Material Médico Hospitalar Eireli 
 

Item Descrição 
AMOSTRA 

SIM NÃO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato anatômico e 
elástico nas pernas, controle de odores, costuras laterais fáceis de 
rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. Para 
incontinência moderada à intensa. Tamanho da cintura de 86 à 
117cm 

X  

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

X  

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 
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ANEXO VIII 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 

  

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Hospilar Comércio de Material Médico Hospitalar Eireli 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
AMOSTRAS 

APROVADA REPROVADA MOTIVO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato anatômico 
e elástico nas pernas, controle de odores, costuras laterais 
fáceis de rasgar para facilitar a remoção e o descarte do 
produto. Para incontinência moderada à intensa. Tamanho 
da cintura de 86 à 117cm 

 X 

A fralda é curta 
na parte de trás, 
desta forma 
vazando as fezes 
na altura da 
escara do 
paciente.  

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

X   

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

 
Monte Alto, 06 de dezembro de 2019.  
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ANEXO VII 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS 
 

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Bruna Aline Zanfoolin Eireli 
 

Item Descrição 
AMOSTRA 

SIM NÃO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato anatômico e 
elástico nas pernas, controle de odores, costuras laterais fáceis de 
rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. Para 
incontinência moderada à intensa. Tamanho da cintura de 86 à 
117cm 

  

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

X  

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

 
 

Monte Alto, 06 de dezembro de 2019. 
 

_______________________________ 
                              Assinatura do Responsável pela Recepção          
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ANEXO VIII 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 

  

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Bruna Aline Zanfoolin Eireli.  
 

ITEM DESCRIÇÃO 
AMOSTRAS 

APROVADA REPROVADA MOTIVO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato 
anatômico e elástico nas pernas, controle de odores, 
costuras laterais fáceis de rasgar para facilitar a remoção 
e o descarte do produto. Para incontinência moderada à 
intensa. Tamanho da cintura de 86 à 117cm 

   

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

X   

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

 
Monte Alto, 06 de dezembro de 2019.  
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Avaliação 
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RG: 
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ANEXO VII 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS 
 

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Cirurgica União Ltda 

 

Item Descrição 
AMOSTRA 

SIM NÃO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato anatômico e 
elástico nas pernas, controle de odores, costuras laterais fáceis de 
rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. Para 
incontinência moderada à intensa. Tamanho da cintura de 86 à 
117cm 

  

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

X  

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

 
 

Monte Alto, 06 de dezembro de 2019. 
 

_______________________________ 
                              Assinatura do Responsável pela Recepção          
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ANEXO VIII 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 

  

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Cirurgica União Ltda 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
AMOSTRAS 

APROVADA REPROVADA MOTIVO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato 
anatômico e elástico nas pernas, controle de odores, 
costuras laterais fáceis de rasgar para facilitar a remoção 
e o descarte do produto. Para incontinência moderada à 
intensa. Tamanho da cintura de 86 à 117cm 

   

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

X   

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

 
Monte Alto, 06 de dezembro de 2019.  
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Avaliação 

Nome: 
RG: 
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ANEXO VII 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS 
 

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli 
 

Item Descrição 
AMOSTRA 

SIM NÃO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato anatômico e 
elástico nas pernas, controle de odores, costuras laterais fáceis de 
rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. Para 
incontinência moderada à intensa. Tamanho da cintura de 86 à 
117cm 

  

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para incontinência 
intensa, proporcionando proteção máxima, com gel 
superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, barreiras altas 
antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de 
umidade e aloe vera, hipoalergênico e dermatologicamente 
testado, fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste 
perfeito ao corpo. 

  

 
 

Monte Alto, 06 de dezembro de 2019. 
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                              Assinatura do Responsável pela Recepção          
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ANEXO VIII 
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 

  

PREGÂO N° 76/2019 - PROCESSO SA/DL N° 118/2019 

 
Empresa licitante: Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
AMOSTRAS 

APROVADA REPROVADA MOTIVO 

1 

Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato 
anatômico e elástico nas pernas, controle de odores, 
costuras laterais fáceis de rasgar para facilitar a remoção 
e o descarte do produto. Para incontinência moderada à 
intensa. Tamanho da cintura de 86 à 117cm 

   

2 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho P, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

3 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho M, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

4 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho G, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

   

5 

Fralda geriátrica Dia & Noite, tamanho XG, para 
incontinência intensa, proporcionando proteção máxima, 
com gel superabsorvente (dry gel), difusor de líquidos, 
barreiras altas antivazamento aliados a seu formato 
anatômico, indicador de umidade e aloe vera, 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito 
ao corpo. 

X   

 
Monte Alto, 06 de dezembro de 2019.  
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Avaliação 

Nome: 
RG: 


