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1 Fr    10,00Apresentação inexistente no mercado Utilizar o codigo 650219001133136
DICLOFENACO resinato, suspensao oral 0,5 mg/gota fr.10m, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002702-2

2 Un 50,00DICLOFENACO sodico, comprimido revestidos 50mg, a embalagem devera conter a impressao "venda 
proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002703-0

3 Un 50,00DIPIRONA sodica + cafeina anidra + orfenadrina (300mg+50mg+35mg) comprimidos envelopados. Deve 
conter na embalagem a descricao "proibida a venda pelo comercio"
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
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>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00008824-2

4 Un   50,00Apresentação inexistente no mercado
DIPIRONA + escopolamina, n-butilbrometo de, (500 mg + 10 mg) comprimido.
A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio.
Apresentar registro do produto 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 => 65.02.19.00017977-9

5 Pc 50,00ALGODAO, uso odontologico, rolo dental, aglutinado. 
Embalagem: pacote com 100 roletes, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, 
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00017499-8

6 Rl 15,00PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, 
gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensao 25 cm x 100 m, resistente ao processo de 
esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 
mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a 
embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que 
mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. 
A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa.
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>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00068935-1

7 Un 150,00TOALHA, antisseptica, para uso externo, com acao bactericida, de uso unico, descartavel, umidecidas, 
hipoalergenica, sem alcool, indicada para higiene corporal do paciente em pre-operatorio e cuidados 
intensivos, composta de 2% de gluconato de clorexidina, dimensoes 19cm x 19xcm, podendo variar em até 
+/- 1cm, Embalagem acondicionada contendo oito toalhas de acordo com RDC185/ ANVISA sobre 
normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita 
abertura e transparencia com tecnica asseptica, constando externamente dados de identificacao do produto 
numero de lote dados de identificacao do fabricante, numero de registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00106272-7

8 Un 40,00SERINGA, de 05 ml, descartavel, com agulha 30 x 7mm, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, 
apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduacao em ml, numeros e tracos 
legiveis, com anel de retenca o que impeca o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que 
garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao 
cilindro.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.10.00003730-3
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9 Un 22,00ESFIGMOMANOMETRO, para uso adulto, aneroide, completo, deve apresentar escala de 0 - 300 
mmHg, com precisao de +/- 3mmHg, deve vir acompanhado com caixa metalica protetora em inox ou aco 
pintado em epoxi, as bracadeiras deve ser construida em material antialergico flexivel e resistente com 
fecho em velcro, com dimensoes adequadas para uso neonatal (na faixa de 19,5 a 28,7cm de comprimento 
com 10 cm de altura, com variacao de 9,5 a 11cm), deve ter registro no Ministerio da Saude.
Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao 
do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do 
Brasil.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00070644-2

10 Un 24,00TESOURA, de Mayo Stille, 14cm, curva, em aco inoxidavel.
Embalagem individual, com dados de identificaçao, procedencia, dados de fabricacao e registro no 
Ministerio da Saude

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00097116-2

11 Un 40,00SERINGA, de 3ml, descartavel, esteril, acoplada com agulha dimensoes de 25 x 06mm, em polipropileno, 
transparente atoxica, apirogenica cilindro reto siliconizada,parede uniforme com anel de retencao que 
impeca despredimeto do embolo do cilindro, flange com formato adequadro,embolo com pistao lubrificado 
e ajustado ao cilindro
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude.
Ref. SAEB => 65.15.19.00099971-7
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12 Un 20,00RESINA, uso odontologico, fotopolimerizavel, microhibrida, cor A2.
Embalagem primaria acondicionada individualmente 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. rotulagem: embalagens primaria e secundaria rotuladas 
conforme a RDC 185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00101400-5

13 Un 30,00SONDA, uso odontologico, periodontal, em aco inox, com marcacao milimetrada em preto (ponta), para 
sondagem de bolsa periodontal na cavidade bucal.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00106994-2

14 Un 20,00LIMA, uso odontologico, para osso, em aco inoxidavel.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante

>> 
Ref. SAEB => 65.20.20.00011438-3

15 Cx 20,00LIMA, uso odontologico, endodontica, tipo k, em aco inox, comprimento 25 mm, n. 10. 
Embalagem: caixa com seis unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante.
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>> 
Ref. SAEB => 65.20.20.00012253-0

16 Pc 3,00CARTELA, de rx para armazenamento de radiografia odontologica com capacidade para 2 peliculas, 
dimensoes 11,5 x 8,0cm.
Embalagem: Pacote com 100 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.25.19.00108145-4

17 Un 24,00PORTA, algodao, em aco inoxidavel, cilindrico, dimensoes 12 x 12 cm, tampa perfurada com alca, suporte 
e parafuso para fechamento das pefuracoes em aco inoxidavel.
Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e registro 
no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00069879-2

18 Un 15,00JALECO, uso hospitalar, em microfibra, cor branco, gola tradicional, manga longa, comprimento na altura 
do joelho, abertura lateral, passador preso atras com 02 bolsos embaixo, 01 bolso do lado esquerdo (parte 
superior), logomarcas bordadas padrao da Unidade, manga direita, manga esquerda e no bolso esquerdo 
(parte superior) Tamanho G

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00108321-0

19 Un 15,00JALECO, uso hospitalar, em microfibra, cor branco, gola tradicional, manga longa, comprimento na altura 
do joelho, abertura lateral, passador preso atras com 02 bolsos embaixo, 01 bolso do lado esquerdo (parte 

09:3021/08/2018

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital

Assinatura e carimboValidade da Proposta
Assistência Técnica

07/08/2018

Fornecedor Garantia



Material 
Licitação 

Número 

Endereço Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual 

Grupo de Materiais Unidade Requisitante 

ServiçoMaterial Convite Tomada de Preços Concorrência

Fornecedor 

Item Descrição do Material Quantidade
UF Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo 

Entrega

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PP010/2018X

7

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

superior), logomarcas bordadas padrao da Unidade, manga direita, manga esquerda e no bolso esquerdo 
(parte superior) Tamanho P

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00108322-8

20 Un 15,00JALECO, uso hospitalar, em microfibra, cor branco, gola tradicional, manga longa, comprimento na altura 
do joelho, abertura lateral, passador preso atras com 02 bolsos embaixo, 01 bolso do lado esquerdo (parte 
superior), logomarcas bordadas padrao da Unidade, manga direita, manga esquerda e no bolso esquerdo 
(parte superior) Tamanho M

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00108325-2

21 Cx 10,00LUVA, 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 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
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>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102865-0

22 Cx 33,00MASCARA, cirurgica, descartavel, em prolipropileno, cor branca, com elastico, hipoalergica.
Rotulagem: Embalagem caixa contendo 100 unidades.nome e CNPJ do fabricante, numero do lote e 
numero do certificado de aprovacao (CA), conforme normas do MTE.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.22.00003130-5

23 Un 3,00FITA, adesiva para autoclave, dimensoes 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude.

Ref. SAEB => 66.40.19.00009404-8

24 g  15,00HIDROXIDO, de calcio, P.A.
Validade minima: 2 anos
Embalagem com certificado de analise, contendo lote, fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, 
incerteza e impurezas. Para atender Portaria No 1469 - Padrao de Potabilidade do Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00122740-8

25 Un 50,00RESINA, acrilica, auto polimerizante, em po.
Embalagem: contendo 1 kg, com dados de identificacao do produto, nome ou marca do fabricante, data de 
fabricacao e validade.
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>> 
Ref. SAEB => 68.50.00.00121726-7

26 Un 80,00ESCOVA, para limpeza, com cerdas em nylon, base em madeira, dimensoes minimas 12 cm x 6 cm x 1cm.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no 
rotulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereco e composicao.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00149242-0

27 Un   50,00CREME, dental, com minimo de 1.450 ppm de fluor
Embalagem: bisnaga com 90 g.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, 
composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam 
a saude e seguranca dos consumidores, 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 ou lote impresso na embalagem.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00149127-0

28 Un   30,00FIO, dental, rolo com no minimo 100 m.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no 
rotulo pelo fabricante e colada diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereco, quantidade, composicao, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a 
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saude e seguranca dos consumidores, norma(s) vigente(s) e registro(s) na ANVISA
Na data da entrega, o prazo/data 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 => 85.10.00.00155534-0

29 Cx 10,00HASTE, flexivel, de polipropileno, com pontas de algodao, 100% puro e com tratamento antigerme.
Embalagem caixa com minimo 75 unidades, as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo 
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereco, quantidade, composiçao, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, 
bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, 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 ou lote impresso na embalagem.

>> 
Ref. SAEB => 85.30.00.00149125-3

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

*item com reserva de cota para ME/EPP (art. 48, III da LC nº 123/2006)

PARA CORRETO PREENCHIMENTO DE PROPOSTA VERIFICAR EDITAL.
LICITAÇÃO COMPOSTA POR:
05 LOTES

09:3021/08/2018

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital

Assinatura e carimboValidade da Proposta
Assistência Técnica

07/08/2018

Fornecedor Garantia



Material 
Licitação 

Número 

Endereço Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual 

Grupo de Materiais Unidade Requisitante 

ServiçoMaterial Convite Tomada de Preços Concorrência

Fornecedor 

Item Descrição do Material Quantidade
UF Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo 

Entrega

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PP010/2018X

11

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

--> lote 1 => itens 1,2,3,4
--> lote 2 => itens 5,6,7,8,9,10,11,17,21,22,23
--> lote 3 => itens 12,13,14,15,16,24,25
--> lote 4 => itens 18,19,20
--> lote 5 => itens 26,27,28,29

09:3021/08/2018

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital

Assinatura e carimboValidade da Proposta
Assistência Técnica

07/08/2018

Fornecedor Garantia


