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1 Un 30,00PILHA de lithium, 3 volts, modelo CR123 A.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 61.35.00.00029964-2

2 Un 90,00CAPTOPRIL, comprimido 12,5 mg.
a embalagem do produto devera conter a seguinte 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 => 65.02.19.00002545-3

3 Un 50,00LIDOCAINA, cloridrato 2%, geleia 20mg/g bisnaga, com 30gr, 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 => 65.02.19.00002915-7

4 Tb 200,00NEOMICINA, sulfato de + bacitracina (5mg + 250UI)/g pomada, tubo com 15 gramas, a embalagem 
devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
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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 => 65.02.19.00003224-7

5 Tb 10,00DICLOFENACO dietilamonio emulgel 1,16g (equivalente a 1g de diclofenaco potassico)/100g tubo 60g. 
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.
Ref. SAEB => 65.02.19.00009292-4

6 Un 10,00VASELINA liquida esterelizada frasco 100 mL. A embalagem deve conter " venda proibida 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.
Ref. SAEB => 65.02.19.00013416-3

7 Un 100,00CLORETO, de sodio, 0,9%, 250mL, sistema fechado de transferencia frasco/bolsa.
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 => 65.02.19.00069628-5

8 Un 30,00DIPIRONA, sodica 50mg/mL, solucao oral.
A embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio".
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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.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00108373-2

9 Un 10,00CLOREXIDINA, solucao aquosa 0,2%, frasco com 100 mL . 
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 resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
Ref. SAEB => 65.02.19.00109340-1

10 Un   200,00Descritivo em duplicidade. Utilizar o cOdigo: 65.02.19.00099752-8
SORO, fisiologico 0,9%, frasco com 100mL. 
Embalagem devera conter os dados de identificacao do produto, fabricante, data de fabricacao, prazo de 
validade, registro no Ministerio da Saude e 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 => 65.02.19.00110229-0

11 Un 50,00TIRA, teste, reagente, para determinacao de glicemia capilar, descartavel, com tecnologia de biossensor 
fotometrico, que aceite amostra de sangue capilar, arterial e venoso; que permita o uso ou indicacao para 
pediatricos e adultos; faixa de medicao igual ou superior a 0 mg/dl e igual ou inferior a 900mg/dl; 
quantidade da amostra igual ou inferior a 6 microlitros. O produto devera obedecer a qualquer legislacao 
inerente ao mesmo
. Embalagem:embalagem primaria acondicionada 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, data de fabricacao, data de 
validade do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma garantir a 
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. Rotulagem: embalagem primaria 
e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.19.00106501-7

12 Rl 100,00ESPARADRAPO impermeavel, na cor branca, em tecido apropriado de algodao, massa adesiva a base de 
oxido de zinco e borracha na outra, com boa aderencia, isento de substancias alergenas, enrolado em 
carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m. 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 => 65.10.19.00007555-8

13 Rl 10,00ESPARADRAPO impermeavel, na cor branca, em tecido apropriado de algodao, massa adesiva a base de 
oxido de zinco e borracha na outra, com boa aderencia, isento de substancias alergenas, enrolado em 
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carretel e no tamanho de 5 cm x 4,5 m. 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 => 65.10.19.00008373-9

14 Un 5,00ALGODAO, hidrofilo, 100% algodao, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insipido, em bolas.
Embalagem com 95 g, com variacao de +/- 10 por cento, com dados de identificacao, procedencia, data de 
fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00009403-0

15 Pc 20,00COMPRESSA, cirurgica, de gaze hidrofila, nao esteril, 100% algodao, 8 dobras, 9 fios, dimensao 6,5 x 6,5 
cm
Embalagem: pacote com 500 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00009540-0

16 Rl 2,00PAPEL, 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, dimensoes 12 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. 
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A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. 

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00068932-7

17 Rl 100,00ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodao, com dimensoes de 10cm de largura x 1,80m de 
comprimento em repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com 
propriedades elasticas no sentido longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos, 
impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel fixada em seu corpo nome e marca do produto, 
numero de fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome 
do tecnico responsável e numero de inscricao, numero de insencao do registro do Ministerio da Saude, 
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nº. 
157 do Inmetro e NBR 14056.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00097573-7

18 Un 200,00ATADURA, de crepom, Tipo I, confeccionada com fios de algodao e fibras mistas, dimensoes de 10cm 
de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio 
retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia 
uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. 
Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel fixada em seu corpo nome e marca do produto, 
numero de fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome 
do tecnico responsavel e numero de inscricao, numero de insencao do registro do Ministerio da Saude, 
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro , Portaria Nº. 
157 do Inmetro e NBR 14056
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>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00107089-4

19 Un 50,00ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido microporoso, com otima aderencia, isento de 
substancia alergenas, dimensoes 10 cm x 4,5 m. 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 adequada; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria 
e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: 
nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, nome do responsavel tecnico, 
registro ANVISA/MS; 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. Embalagem primaria e secundaria rotuladas 
conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Ref. SAEB => 65.10.19.00109543-9

20 Un 100,00GAZE, em compressa 100% algodao, esteril, de uso unico, descartavel, impregnada com Polihexametileno 
de Biguanida - PHMB a 0,2% , dimensoes 15cmx17cm, podendo variar +/- 2cm.Embalagem primaria 
acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem que 
garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita a abertura e transferencia com 
tecnica asseptica constando externamente dados de idetificacao do produto numero de lote tempo de 
validade da esterilizacao de no minimo dois anos a partir da data de esterilizacao dados de identificacao do 
fabricante numero de registro do Ministerio da Saude.Embalagem secundaria deve ser de praxe do 
fabricante. Na entrega o produto deve ter o prazo de validade de no minimo 12 meses

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00111650-9
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21 Un 1.000,00KIT, ginecologico, para exame, composto de 01 escova e 01 espatula, embaladas individualmente em 
papel grau cirurgico.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00006736-9

22 Pc 100,00ABAIXADOR, de lingua, espatula em madeira lisa, isto e, com ausencia de farpas, descartavel, 
extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilizacao, com 14 cm de comprimento, 
largura entre 1,4 e 1,5 cm.
Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificacao e procedencia.
Ref. SAEB => 65.15.19.00007461-6

23 Un 500,00ESCOVA endocervical, descartavel, em polietileno resistente, autoclavavel, com resistencia a alta 
temperatura em processo de esterilizacao no autoclave, para uso ginecologico. Embalagem contendo dados 
de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da 
Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00008332-1

24 Un 50,00HISTEROMETRO de Collin, 28 cm, em aco inoxidavel, uso ginecologico.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00009573-7

25 Pc 100,00ABAIXADOR, de lingua, espatula em plastico lisa, com aroma e sabor tutti-frutti, nao toxico, com 
ausencia de farpas, descartavel, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a 
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esterilizacao, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm.
Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificacao e procedencia.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00012043-0

26 Un 2,00OTOSCOPIO, com cabo em aco inoxidavel, para pilhas medias recarregaveis, cabecote para especulos 
com lampada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao 
cabecote e movel, 5 especulos anti-reflexo com encaixe de metal cromado, reutilizaveis e em diferentes 
calibres, acompanha lampada e visor sobressalente, e especulos descartaveis nas seguintes quantidades e 
medidas : 5 especulos de 2 mm de diametro externo, 5 especulos de 3 mm de diametro externo, 3 
especulos de 4 mm de diametro externo, 3, especulos de 5 mm de diametro externo, bolsa para 
acondicionamento,Acompanha base carregador de baterias com alimentacao eletrica bivolts (110 e 220V) - 
60 Hz. O equipamento devera vir acompanhado de copia do registro na ANVISA; manual tecnico e de 
operacao, em portugues; certificado de garantia minima de 1 (um) ano.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00012136-3

27 Pc 100,00ESPATULA de Ayre, em madeira, formato achatado, dimensoes 180 mm ( comprimento) x 16,5 mm ( 
largura ) x 1,5 mm ( espessura). 
Embalagem: pacote com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto em portugues, 
procedencia, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00012718-3

28 Un 2,00MARTELO, de percussao, confeccionado em aco inoxidavel e borracha, indicado para avaliacao neuro-
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motora em exames de reflexo.
Embalagem com dados do produto, do fabricante, procedencia e registro no MS

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00070604-3

29 Un 10,00ESFIGMOMANOMETRO, 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

30 Un 100,00ESPECULO, vaginal, com ducto aspirador, esteril descartavel, para uso em procedimentos de CAF/LEEP, 
tamanho P. 
Embalagem individual , em papel grau cirurgico e filme de polietileno/polipropileno, abertura em petula. 
Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao. procedencia, data de 
fabricacao, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00105504-6
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31 Un 100,00ESPECULO, vaginal, com ducto aspirador, esteril descartavel, para uso em procedimentos de CAF/LEEP, 
tamanho M 
Embalagem individual , em papel grau cirurgico e filme de polietileno/polipropileno, abertura em petula. 
Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao. procedencia, data de 
fabricacao, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00105508-9

32 Un 100,00ESPECULO, vaginal, tamanho G, nao esteril, descartavel de uso unico, transparente, composto de fibra 
optica, 02 valvas articuladas com no minimo 116mm de extensao e 43mm de largura distal, abertura pela 
acao parafuso, deve possuir na extremidade proximal formacao cilindrica de fibra optica com no minimo 
30mm de extensao e 5mm de aleta. 
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 e 
apirogenica. A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas 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 => 65.15.19.00107745-7

33 Un 3,00LAMINA, de bisturi numero 20, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e 
que se adaptem aos cabos de bisturi padrao. 
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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; 
conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter 
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de 
fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do 
responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; 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. Embalagem primaria e 
secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Ref. SAEB => 65.15.19.00110947-2

34 Un 50,00LENCOL, de maca, uso hospitalar, em tecido, 100% algodao, dimensoes 2,20 x 1,10 m, peso 340 g 
podendo variar de +/- 5% do peso, bainha com costura reforcada, sem elastico, cor a definir, todos os 
itens numerados em ordem crescente com logomarca padrao da unidade.

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00106890-3

35 Un 50,00LENCOL, de solteiro, adulto, em tecido 100% algodao, uso hospitalar, nas dimensoes 2,30 x1,60 m, cor a 
definir, logo marca padrao da unidade, todos os itens numerados em ordem crescente,com etiqueta de 
qualidade e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00106958-6

36 Cx 10,00MASCARA, cirurgica, descartavel, simples, de uso hospitalar, gramatura minima de 30g/m², 
confeccionada em fibras de nao tecido (TNT), anatomica, caracteristicas adicionais: modelo retangular, 
pregas horizontais, com elastico com comprimento adequado para fixacao, dotada de clips nasal embutido 

09:3030/03/2018

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

26/03/2018
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 QuantidadeUF Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo 
Entrega

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE012/2018X

13

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

ultra leve , constituida por duas camadas de fibras sinteticas repelentes a liquido , hipoalergenico, atoxica, 
inodora, maleavel e resistente, livres de micro partículas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer 
defeito, as bordas devem ser por sistema de soldagem.
Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, numero 
do lote e data de fabricacao, prazo de validade, numero do registro na ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00069694-3

37 Pr 10,00LUVA, de procedimento, tamanho G, 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 111 mm com variacao de ± 10mm, espessura 
minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico
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 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 => 65.32.19.00101548-6

38 Cx 10,00LUVA, 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, sem po. Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as 
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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

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00103931-8

39 Cx 100,00LUVA, de procedimento, tamanho G, com po, 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 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. 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 => 65.32.19.00105082-6
40 Cx 100,00LUVA, de procedimento, tamanho M, com po, 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 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. 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.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00105084-2

41 Cx 50,00LUVA, de procedimento, tamanho P, com po, 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 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. 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 
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conforme a RDC 185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00105085-0

42 Un 5.000,00LAMINA, para microscopio, em vidro neutro, borda fosca; nao lapidada; espessura 1,0 - 1,2mm; 
dimensao: 26 X 76 mm; separadas por papel lenco, com tratamento anti-fungo, 
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 adequada; 
conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter 
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de 
fabricacao, data de validade do produto, nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; 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.

>> 
Ref. SAEB => 66.40.19.00110954-5

43 Un 10,00VASELINA, solida, pura, para uso geral.
Embalagem com 100g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e 
prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00052132-9

44 Un 30,00GEL, para ECG
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Embalagem com 300g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, 
prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.19.00017573-0

45 GL 10,00GEL, ultra-sonica, incolor, inodoro, nao gorduroso, hidrossoluvel, nao irritante e hipoalergenico, para uso 
externo como meio de contato para transmissao ultra-sonica.
Embalagem: Galao de 05 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.19.00020503-6

46 Un 50,00GEL, alcoolico, com atividade antibacteri
ana, instantaneo, para higienizacao antisseptica das maos, para reduzir a carga de microorganismo, com 
eliminacao superior a 99,0% dos germes causadores de infeccoes cruzadas ou possiveis contaminacoes 
decorrentes de contatos pelas maos, dispensando a necessidade de sabao, enxague em agua ou secagem 
com papel toalha ou outros equipamentos, quando nao houver sujidade aparente; formulacao atoxica, 
composta de alcool etilico na concentracao final minima de 70%, alcool isopropilico superior a 3% e 
agentes complementares emolientes para a hidratacao da pele; validade do produto minima de 01 (um) 
ano. 
Embalagem: bolsa plastica de 800 a 1000 ml, embalada a vacuo, com valvula a ar dosadora e possibilidade 
de controle de utilizacao ou similares, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
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Ref. SAEB => 68.10.19.00102841-3
47 Fr 50,00ALCOOL, etilico, (etanol), para uso em UV/HPLC, pureza minima (CG) 99,8%, nao volateis maxima 

0,0005%, agua maxima 0,2%,acidez (como CH3COOH) maxima 0,001%, alcalis livres (como NH3) 
maxima 0,0003%
Embalagem : frasco com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data 
fabricacao, prazo de validade e registro no orgao competente.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.20.00007139-0

48 Un   10,00OLEO, de amendoa doce.
Embalagem contendo 100 ml.
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, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade. 
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 => 85.10.00.00149164-4

49 Un   2,00SABONETE, 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 
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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

50 Pc    10,00PAPEL, higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensoes 10cm (largura) x 30m (comprimento) com 
tolerancia de ate +/- 2% (dois por cento), fabricado com 100% fibra celulosicas virgem, nao reciclado, 
isento de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou outras substancias nocivas a saude, 
apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, 
macio, alta absorcao, soluvel em agua, sem odor.
Embalagem com 08 (un), com peso minimo de 700 gramas, podendo variar -2% do peso.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante diretamente na embalagem que o produto 
esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao, numero do lote, 
composicao, peso, endereco e telefone de contato, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.
Todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil).
Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. 
Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos.

>> 
Ref. SAEB => 85.40.00.00151991-3

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

*item com reserva de cota para ME/EPP (art. 48, III da LC nº 123/2006)
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Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, vide o edital de licitação e seus anexos.
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