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1 Un   842,00OCULOS, de seguranca, em policarbonato, com armacao e visor, lentes transparentes, com angulo 
de visao de 180,° dotado de protecao lateral com ventilacao e ponte nasal nas extremidades das 
hastes, orificio para fixacao de cordoes, possibilitando o uso sobreposto a oculos corretivo. 
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que 
apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) 
do Ministerio do Trabalho e Emprego. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.

>> 
Ref. SAEB => 42.40.00.00158425-1

Não

2 Fr    2.178,00ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo , frasco com 1 litro.
A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. Apresentar Notificacao Simplificada na 
Anvisa e certificado de boas praticas, fabricacao e controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolucao ANVISA n°460/99.Em caso do fabricante fora do mercosul,apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.00.00167687-3

Não

3 Un 10,00DETERGENTE, multienzimatico, atoxico, pH neutro para limpeza de artigos medicos 
hospitalares , 100% biodegradavel, nao ionico, formar pouca espuma, sem cheiro agressivo a base 
de no minimo tres enzimas amilase, lipase, protease, de acao rapida, com laudos de irritabilidade 
da pele e mucosa, biodegrabilidade, corrosividade em instrumental, pH. Apresentar preco por litro 

Não
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diluido e concentrado, porem a entrega se fara com solucao concentrada. 
Embalagem: Galao de 05 litros, com dados de identificacao do produto, concentracao, indicacao, 
modo de uso, marca do fabricante, prazo de validade, lote, responsavel tecnico, registo da 
anvisa/MS.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.19.00103692-0

4 Rl 3.050,00LENCOL, hospitalar, descartavel, em fibras naturais, alvo, material nao reciclado, dimensoes 70 
cm x 50 m.
Embalagem em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
Ref. SAEB => 65.32.19.00007145-5

Não

5 Un 19.531,00RESPIRADOR, de protecao respiratoria de transmissao aerea para tuberculose com filtro N 95, 
impresso em cada equipamento com capacidade para filtrar particulas de 0,3 micra de diametro 
com eficiencia de 95%, formato de meia peca facial, constituido de camadas filtrantes garantindo 
perfeita adaptacao e vedacao, fitas maleaveis e resistentes a elasticidade para fixacao na cabeca, 
presilhas de fixacao metalica para o perfeito ajuste no nariz com certificados de aprovacao (C.A) 
da Fundacentro, tamanho unico.
Embalagem com dados de identificacao do produto marca do fabricante e registro no Ministerio da 
Saude
Ref. SAEB => 65.32.19.00019441-7

Não

6 Cx 412,00LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex 
natural, textura uniforme, ambi destra, antiderrapante, formato anatomico resistente a tracao, 
punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 111 mm com variacao 
de ±10 mm, espessura minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico. 
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades ,de acordo com as normas de 

Não
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embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica; a Embalagem primaria deve conter 
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do 
fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto; A embalagem secundaria deve ser 
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o 
armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja 
inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102865-0

7 Cx    1.306,00LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex 
natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, 
punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 95 mm com variacao de 
± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico .
 Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica;
A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais 
como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto; 
A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade 
do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer 
legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:

Não
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Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102867-7

8 Cx 529,00LUVA, de procedimento, tamanho P, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex 
natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, 
punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 80 mm com variacao de 
± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico. 
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter 
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do 
fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto; A embalagem secundaria deve ser 
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o 
armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja 
inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102868-5

Não

9 Pr 365,00LUVA, cirurgica, numero 6,5, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, 
textura uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo 
de 265 mm, e largura minima de 76 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, 
lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 

Não
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Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A Embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: tamanho da luva, nome 
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, 
validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de 
forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
Ref. SAEB => 65.32.19.00102893-6

10 Pr 595,00LUVA, cirurgica, numero 7,0, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, 
textura uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo 
de 265 mm, e largura minima de 83 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, 
lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A Embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: tamanho da luva, nome 
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, 
validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de 
forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

Não
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>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102894-4

11 Pr 2.205,00LUVA, cirurgica, numero 7,5, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, 
textura uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo 
de 265 mm, e largura minima de 89 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, 
lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A Embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: tamanho da luva, nome 
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, 
validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de 
forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102895-2

Não

12 Pr 1.450,00LUVA, cirurgica, numero 8,0, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, 
textura uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo 
de 265 mm, e largura minima de 95 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, 
lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de 

Não
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embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A Embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: tamanho da luva, nome 
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, 
validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de 
forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
Ref. SAEB => 65.32.19.00102897-9

13 Pr 535,00LUVA, cirurgica, numero 8,5, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, 
textura uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo 
de 265 mm, e largura minima de 102 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, 
lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo 
abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; A Embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: tamanho da luva, nome 
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, 
validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de 
forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

Não
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>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102898-7

14 Un 6.800,00AVENTAL, uso hospitalar, cirurgico, com barreira viral e bacteriana, para uso em procedimentos 
cirurgicos ou afins, com dobradura cirurgica asseptica, esteril, de uso unico, descartavel, atoxico, 
hipoalergenico, composto por nao tecido trilaminado(SMS) de polipropileno, gramatura minima 
de 55gr/m, com uma camada de filme 100% impermeavel, protecao total contra sangue e fluidos, 
resistente a rasgos e perfuracao . Deve possuir tiras internas nas costas ou velcro e externas na 
cintura, com fechamento em transpasse lateral , manga longa, punhos em malha, dimensoes 
minimas: largura total 1,60 e comprimento total de 1,40m, podendo variar para + ou - 5cm. 
Acompanha toalha de nao tecido absorvente para secagem das maos. Embalagem primaria 
acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade 
do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica 
asseptica, esteril e apirogenica; a embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e 
caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricacao do produto, 
metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; a embalagem secundaria deve ser conforme a 
praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o 
momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. 
Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. Apresentar laudos 
comprobatorios de barreira microbiologica (Bacteria, Viral e Esporos).
Ref. SAEB => 65.32.19.00103415-4

Não

15 Un 62.838,00AVENTAL, uso hospitalar, de procedimento clinico e ambulatorial, nao esteril, de uso unico, 
descartavel, atoxico, hipoalergenico, composto por Nao Tecido (TNT) de Polipropileno com pelo 
menos uma camada, frente fechada, abertura para as costas , gola podendo ser redonda, redonda 
tipo padre ou em "V", com fechamento superior nas costas atraves de tiras ou velcro, com faixa 
presa na cintura, para fechamento nas costas, com largura minima total 1,50m , e comprimento a 

Não
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de no minimo de 1,25m, podendo variar para mais ou menos 5cm, com mangas longas e punho em 
elastico, gramatura mínima de 40gr/m², Embalagem primaria acondicionada de acordo com as 
normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, 
permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, a embalagem primaria deve conter 
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote e 
data de fabricacao do produto, a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de 
forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagens primaria e 
secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00103445-6

16 Cx    78,00LUVA, de procedimento, tamanho PP, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex 
natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, 
numero do lote e C.A. impressos no punho, com po. 
Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas 
do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. 
O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00118272-2

Não

17 Cx    142,00LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex 
natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, 
numero do lote e C.A. impressos no punho, sem po. 
Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao e caracteristicas 

Não
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do produto. Embalagem primaria e secundária rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. o 
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00118278-1

18 Cx    202,00LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex 
natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, 
numero do lote e C.A. impressos no punho, sem po. 
Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas 
do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. 
O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00118280-3

Não

19 Cx    152,00LUVA, de procedimento, tamanho P, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex 
natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, 
numero do lote e C.A. impressos no punho, sem po. 
Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas 
do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. 
O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00118281-1

Não

20 Un   69.207,00MASCARA, cirurgica, semi-facial, descartavel, com tres camadas de protecao, sendo a interna em 
material hipoalergico, com clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, 

Não
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suave e flexivel, nao traumatizante, costurada com solda eletronica, bordas bem acabadas, isentas 
de cola, com elastico no comprimento adequado para fixacao, e que apresente eficiencia de filtracao 
bacteriana (E.F.B.) maior ou igual a 95%. 
Deve apresentar registro na ANVISA. EMBALAGEM: A embalagem individual primaria e 
secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer 
legislacao vigente que seja inerente ao mesmo. 
Ref. SAEB => 65.32.19.00118534-9

21 Un   1.334,00MASCARA, facial tipo face shield, protecao total da face, reutilizavel, ajustavel, com visor 100% 
transparente, antiembacante, compativel com uso de oculos.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve 
obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00119982-0

Não

22 Un   364,00PROPE, nao esteril ,de uso unico, descartavel, em 100% polipropileno, sem costura, resistente, 
com elastico soldado nas bordas, de 30 g/m2, tamanho aproximado para sapato numero 42, 
Embalagem: com 50 pares. A embalagem deve estar de de acordo com as normas de embalagem que 
garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; a embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, 
lote e data de fabricacao do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do 
fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento 
do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagens 
primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA

>> 

Não
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Ref. SAEB => 65.32.19.00121609-0

23 Un   360,00TOUCA, sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, nao esteril, de uso 
unico, descartavel, gramatura de 30 g/m2. 
Embalagem com 100 unidades. A embalagem deve estar de de acordo com as normas de embalagem 
que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; a embalagem primaria deve 
conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, 
lote e data de fabricacao do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do 
fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento 
do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagens 
primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00121610-4

Não

24 Un   803,00ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, para assepsia das maos.
Embalagem com no minimo 800 ml, fragancia agradavel, O produto devera estar acondicionado em 
embalagem com as seguintes informacoes, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, 
endereco e telefone de contato, registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso 
do produto, as informacoes contidas na rotulagem devem ser indeleveis, visiveis a olho nu e em cor 
contrastante com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada. Atender a (s) 
resolucao (oes) e portaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO.

>> 

Não
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Ref. SAEB => 68.10.00.00167601-6

25 Un   241,00ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, fragancia agradavel, para assepsia das maos. 
embalagem: galão plastico de 5 litros. o produto devera estar acondicionado em embalagem com as 
seguintes informacoes, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome 
do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone 
de contato, registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso do produto, as 
informacoes contidas na rotulagem devem ser indeleveis, visiveis a olho nu e em cor contrastante 
com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos orgaos competentes. na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada. atender a (s) resolucao (oes) e 
portaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00167708-0

Não

26 Un   568,00ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, fragancia agradavel, para assepsia das maos.
embalagem: frasco plastico de 500g com valvula pump. O produto devera estar acondicionado em 
embalagem com as seguintes informacoes, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ 
do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, 
endereco e telefone de contato, registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso 
do produto, as informacoes contidas na rotulagem devem ser indeleveis, visiveis a olho nu e em cor 
contrastante com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos orgaos competentes. 
na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada. atender a (s) resolucao 
(oes) e portaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 68.10.39.00000617-3

27 Un   118,00DESINFETANTE, hospitalar para limpeza e descontaminacao simultanea de superficies e artigos 
nao criticos, concentrado, principio ativo: cloreto de aquil dimetril benzil amonio (cloreto de 
benzalcônio a 5,0% a 15,0%) e PHMB (polihexametileno biguanida) 3,0% a 8,0%, cloridrato de 
poliexamedileno biguanida, tensoativo nao ionico, solvente e agua, isento de fragrancia e corantes 
com ampla eficacia bactericida (gram-negativo e gram-positivo), virus e fungos. destina-se a 
desinfeccao de artigos nao criticos, desinfeccao de nivel intermediario, superficies e pre-
limpeza/descontaminacao de artigos cirurgicos. o produto devera apresentar descricao em seu 
rotulo instrucoes de diluicao de acordo a sua abrangencia de acao e efetividade microbiológica. deve 
apresentar laudos comprobatorios emitidos por laboratorios reblados, credenciados pela ANVISA-
Ministerio da Saude de atividade antimicrobiana para: tuberculicida, esporocida (clostridium 
difficile), acinetobacter baumannii, enterococcus faecalis, klebsiella pneumoniae, staphylococcus 
aureus, aandida albicans, Escherichia Coli, Mycobacterium Bovis, Mycobacterium smegmatis, vre 
enterococcus faecium, trichophyton, salmonella, pseudomonas; laudo de Irritabilidade Ocular, 
Irritabilidade Cutânea, Corrosividade, Ph, Estabilidade.Eficacia. Apresentacao deve ser em galoes 
ou Bombona de 5 litros em alta concentração para posterior diluicao. No rotulo da embalagem 
deve conter dados de identificacao do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro na anvisa/ministerio da saude. o produto deve vir acompanhado de diluidor 
automatico, com rastreabilidade de processo com data, validade e diluicao, microcontrolado, com 
precisao de dosagem independente da variacao de pressao de entrada da agua e volume de produto 
gerado para uso. certificado de calibracao com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo 
concentracoes de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela 
ANVISA-MS. o produto deve estar de acordo com ANVISA/ RDC no 14 de 28.02.2007, RDC no 
35 de 16.08.2010, RDC no 59 de 17.12.2010 e RDC 15 de 15.03.2012.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 68.40.19.00119975-7

28 Un   256,00BORRIFADOR, multiuso, em plastico resistente, com bico de regulagem de spray, capacidade 
500ml.

>> 
Ref. SAEB => 72.40.00.00168544-9

Não

29 Un   951,00MASCARA, artesanal, para protecao individual, reutilizavel, em tecido de composiçao 100% 
algodao, atoxico, gramatura minima 115 gr/m2, confeccionada no estilo retangular, com forro duplo 
(dupla face), tamanho unico. Pronta, a mascara deve ter de medidas: 20cm de largura, 20 cm de 
altura central e 12 de altura nas laterais, podendo variar + ou - 5%. Corpo da mascara com tres 
pregas centrais, de 1,0cm cada (2,0cm de profundidade total cada, dobradas em direçao ao queixo 
do usuario). Com 02 suportes laterais, em alcas de elastico, tipo chato, cor branca, de 15 cm de 
comprimento x 0,7 cm de largura cada alca, quando prontas, pregadas nas laterais das mascaras, 
formando arco.
Cor da mascara a ser definida pela unidade.
Embalagem: As pecas deverao vir embaladas em saco plastico. Na sua parte externa uma etiqueta 
adesiva, com os dados da empresa (nome, endereco e CNPJ), dados da composicao tecnica da 
mascara, quantidade e tamanho indicativo, no caso Tamanho Unico.
Composicao do item baseada no Relatorio de Especificacao Tecnica definida pelo Instituto de 
Tecnologia SENAI, (Especificacoes Tecnicas ET 010 e ET 011). Data de emissao: 03/04/2020, 
conforme orientacao constante no site: saude.ba.gov.br.

>> 

Não
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Ref. SAEB => 84.15.00.00167979-1

30 Un   1.182,00SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para limpeza das maos, pronto 
para uso, aparencia perolada cremosa, livre de residuos suspensos ou precipitacoes PH entre 6,5 e 
7,5 (neutro), nao irritante a pele e aos olhos, biodegradavel, miscivel em agua, acondicionado em 
recipiente plastico de 1 litro
A embalagem devera apresentar rotulo impresso colado sobre a mesma, contendo os seguintes 
dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo de 
validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, 
norma(s) e resolucao(oes) da ANVISA. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada 
em 50%, na data da entrega do produto.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00155628-2

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)

Lote 001 - Item 01
Lote 002 - Item 02
Lote 003 - Item 03
Lote 004 - Itens 04 ao 23
Lote 005 - Itens 24, 25 e 26
Lote 006 - Item 28
Lote 007 - Item 27

Não
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Lote 008 - Item 29
Lote 009 - Item 30
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