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1 Un   4,00OCULOS, de seguranca, ampla visao, armacao regulavel e em peca unica em PVC incolor, atoxico 
e antialergico, sem valvula, com sistema de ventilacao para prevenir o embacamento do visor em 
quatro pontos na parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento 
antiembassante e antirisco, elastico com regulagem para fixacao permitindo ajuste automatico e 
perfeito na fac, permitido o uso em sobreposicao aos oculos corretivos 
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 => 42.40.00.00158424-3

Não

2 Un   170,00OCULOS, 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.
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>> 
Ref. SAEB => 42.40.00.00158425-1

3 Un   1,00SABONETEIRA, com reservatorio para sabonete liquido, em aco inoxidavel, capacidade minima 
400 ml, com parafusos e buchas para fixacao em parede, visor de nivel de sabonete e bico dosador.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, em conformidade com 
NBR vigentes.

>> 
Ref. SAEB => 45.10.00.00150742-7

Não

4 Fr    1.014,00ALCOOL, 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 => 65.02.19.00099934-2

Não

5 Rl 24,00ESPARADRAPO 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

Não
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6 Un 180,00GAZE, em compressa 100% algodao, esteril, de uso unico, descartavel, impregnada com 
Polihexametileno de Biguanida - PHMB a 0,2% , dimensoes 5cmx5cm, podendo variar +/- 
1cm.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 => 65.10.19.00111648-7

Não

7 Un 6,00JALECO, uso hoospitalar, em tecido oxford, cor branco, com gola, mangas longas, com punho 
sanfonado, (03) tres bolsos, sendo (02) dois na parte inferior e (01) na parte superior do lado 
esquerdo, com a logomarca padrao da unidade, abertura frontal com cinco botoes, faiaxa nas costas 
um pouco abaixo da cintura, comprimento total abaixo dos joelhos, Tamnho GG

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00107759-7

Não

8 Un 24,00JALECO, em tecido gabardine de seda, cor branca, com gola, mangas longas, 3 (tres) bolsos, sendo 
2 (dois) na parte inferior e 1(um) na parte superior do lado esquerdo, com a logomarca do SUS e 
padrao da unidade na parte superior da manga esquerda, abertura frontal com cinco botões, faixa 
nas costas um pouco abaixo da cintura, comprimento total abaixo dos joelhos. Tamanho G
O material devera ser de primeira qualidade, vir com etiqueta contendo dados de identificacao, 
dados do fabricante e simbolos de cuidados.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00109514-5

9 Un 85,00JALECO, em tecido gabardine de seda, cor branca, com gola, mangas longas, 3 (tres) bolsos, sendo 
2 (dois) na parte inferior e 1(um) na parte superior do lado esquerdo, com a logomarca do SUS e 
padrao da unidade na parte superior da manga esquerda, abertura frontal com cinco botoes, faixa 
nas costas um pouco abaixo da cintura, comprimento total abaixo dos joelhos. Tamanho M.
O material devera ser de primeira qualidade, vir com etiqueta contendo dados de identificacao, 
dados do fabricante e simbolos de cuidados.

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00109517-0

Não

10 Un 22,00JALECO, uso hospitalar, em tecido oxford cor branco, com gola, mangas longas, punho safonado, 
03(tres) bolsos, sendo 02(dois) na parte inferior e 01(hum) na parte superior do lado esquerdo, 
com a logomarca padrao da unidade, abertura fronta com cinco botoes, faixa nas costas um pouco 
abaixo da cintura, comprimento total abaixo dos joelhos, Tamanho P.

>> 
Ref. SAEB => 65.31.19.00109667-2

Não

11 Un 1.212,00TOUCA cirurgica descartavel, em linhol, cor branca, com elastico, 100 % polipropileno, 
hipoalergica e atoxica.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00004018-5

Não
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12 Cx    13.215,00MASCARA, 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, 
produzido em aluminio suave e flexivel, nao traumatizante, inodora, tiras costuradas com solda 
eletronica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficiencia de filtracao bacteriana 
(E.F.B.), para particulas de 1.0 micron, acima de 95 %.
Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 unidades. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00007615-5

Não

13 Un   461,00PROTETOR, facial, em poliester flexivel, esterilizavel, reutilizavel, nao embacante, visor em 
acrilico 100% transparente, que garante maior comodidade e conforto, protecao total da face 
frontal e lateral, compativel com uso de oculos, para uso em procedimentos de curta e/ou longa 
duracao.
Embalagem com dados de identificacao do produto em portugues, procedencia, data de fabricacao, 
prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00009721-7

Não

14 Un 2.400,00AVENTAL, uso hospitalar, cirurgico, simples, descartavel, esteril, atoxico, confeccionado em nao 
tecido, processo SSMMMS, gramatura minima de 40g/m², azul, impermeavel, hipoalergenico, 
alcool repelente, com barreira microlima comprovada por laudo de BFE e VFE, tamanho M, com 
tiras para fecha-lo interna e externamente, manga longa com punho em malha canelada, toalha 
absorvente 45x60 cm, em viscose poliester. 
Embalado com dobra cirurgica em wraps de nao tecido SMS 40g/m² e reembalado em papel grau 

Não

09:3006/11/2020

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

28/10/2020

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

PE015/2020X

6

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

Cota

cirurgico com 01 integrador classe 5 para ETO dentro do pacote. O produto deve atender a NRE. 
Apresentar registro da ANVISA e Certificado de aprovacao CA emitido pelo MTE.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00101572-9

15 Un 6,00AVENTAL, uso hospitalar, para CME, nao esteril, descartavel, confeccionado em nao tecido 
laminado respiravel e impermeavel, gramatura minima de 30 a 40 g/m², branco, impermeavel ao 
alcool, hipoalergenico, tamanho GG, manga longa com punho em elastico sistema de ajuste e 
fixacao atraves de dois pares de amarrilhas nas costas e cintura.
Embalagem individual. Deve atender a NR6

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00101575-3

Não

16 Cx    453,00LUVA, 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.

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

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102867-7

17 Cx 105,00LUVA, 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

18 Un 6.905,00AVENTAL, 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 

Não
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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 
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

19 Cx 12,00PROPE, nao esteril ,de uso unico, descartavel, em 100% polipropileno, sem costura, resistente, 
com elastico soldado nas bordas, de 40 g/m2, tamanho aproximado para sapato numero 42, 
Embalagem em caixa tipo dispenser-box 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 => 65.32.19.00106352-9

20 Cx 24,00TOUCA, sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, nao esteril, de uso 
unico, descartavel, gramatura de 20 g/m2. Embalagem caixa dispenser box 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 => 65.32.19.00106354-5

Não

21 Un   6.035,00MASCARA, 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 ultra leve , constituida por duas camadas de fibras sinteticas repelentes a 
liquido, hipoalergenico, atoxica, inodora, maleavel e resistente, livres de micro particulas e fiapos 
de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por sistema de soldagem. 
Embalagem em caixa tipo dispenser-box, 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; 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 

Não
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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 => 65.32.19.00111209-0

22 Un   3.022,00MASCARA, de protecao respiratoria para agentes biologicos, N. 95/PFF2, em material resistente, 
antialergico, ajustavel ao contorno facial, com prendedores em material elastico nao desfiante, 
eficiencia de filtracao bacteriana (E.F.B.) minima de 95%,, C.A. impresso na borda. 
Embalagem 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; 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 => 65.32.19.00111211-2

Não

23 Cx 150,00LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, de 100% 
de polimero de nitrilo, para uso medico hospitalar, sem po, nao deve conter talco, amido ou 
proteinas ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha. Nº Certificado de 

Não
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Aprovacao (C.A) impresso no produto e na embalagem. Embalagem primaria acondicionada em 
caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garantam 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 => 65.32.19.00111677-0

24 Un 2,00AUTOCLAVE, horizontal, de bancada, uso laboratorial, capacidade para 21 litros, 3 ciclos de 
esterilizacao (121ºc-30min / 132ºc-20min / 134ºc-10min), todos com 10 minutos de secagem, tecla 
de secagem extra (+10min), monitoramento no controle da temperatura atraves de uma 
termorresistencia Pt-100, camara em aco inoxidavel aisi 304,possui bandejas em aco inoxidavel aisi 
304, totalmente perfuradas, tampa em aco inoxidavel aisi 304 fundido, com anel de vedacao em 
borracha de silicone, dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa 
aberta, resistencia em niquel-cromo, blindada em tubo de aço inoxidavel. Reservatorio externo: 4,0 
litros, com reaproveitamento da agua, painel de controle: possui chave on/off, manometro, display 
indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, selecao dos ciclos, secagem extra e 
Start/stop.sistema eletronico de seguranca, temperatura programada. Embalagem contendo dados 
do produto, marca do fabricante. Certificado de garantia e manual de instrucoes.

>> 

Não
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Ref. SAEB => 66.40.00.00140101-7

25 Un   572,00ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, fragancia agradavel, para assepsia das maos.
embalagem: frasco plastico de 500g. 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 => 68.10.00.00167360-2

Não

26 Un   97,00ALCOOL, 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.
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>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00167601-6

27 Un   528,00ALCOOL, 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

28 L     180,00HIPOCLORITO de sodio, 2%. embalagem: bombona de 05 litros contendo o nome do fabricante, 
data de fabricacao, prazo de validade e Registro no Ministerio da Saude

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00167774-8

Não

29 Fr    20,00ALCOOL, etilico absoluto, P.A, com 99,8 % de pureza. embalagem: frasco com 1000 ml, com 
dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00167777-2

Não
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30 L     20,00ALCOOL, etilico a 95%, para analise quimica e preparo de meios de cultura.
Embalagem: frasco de 1 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.19.00015896-8

Não

31 Un   10,00BORRIFADOR, manual para plantas, em plastico, com capacidade de 500ml

>> 
Ref. SAEB => 72.40.00.00009570-2

Não

32 Un 12,00COLCHONETE, forrado em curvim, na cor azul, dimensoes 100 x 60 x 3 cm

>> 
Ref. SAEB => 78.10.00.00150551-3

Não

33 Un 60,00FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de algodao, dimensoes 
de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, no rotulo e colada diretamente no 
produto: nome/CNPJ do fabricante, endereco, marca do produto, dimensoes e composicao.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00149350-7

Não

34 Un   302,00DETERGENTE, liquido, neutro, concentrado, inodoro, com excelente acao desengordurante, 
biodegradavel. As especificacoes das materias-primas que entram na formulação deverao estar 
obedecendo aos padroes de qualidade, preconizadas por literaturas oficiais ou internacionais, 

Não
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reconhecidas pela comunidade cientifica. As especificacoes para avaliacao da atividade microbiana 
sao referidas na norma do Ministerio da Saude. Embalagem: bombona com 05 litros.
O produto devera estar acondicionado em embalagem ou apresentar rotulo contendo as seguintes 
informações, impressas ou coladas 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, 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.Conforme as Normas 
e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00155727-0

35 Un   100,00DETERGENTE, lava louca, liquido, concentrado, biodegradavel, com no minimo 11% (onze por 
cento) do principio ativo basico do detergente.Embalagem plastica contendo 500 ml.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: 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, 
Norma(s) vigente(s) 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. 
A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor de cloro ativo exigido na 
Portaria ANVISA e conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00155728-9

36 Un   487,00AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio,com teor de cloro ativo entre 2,0 a 
2,5 % p/p. A agua para fabricacao de agua Sanitaria devera ser potavel de acordo com as Norma(s) 
do Ministerio da Saude, bem como ter composicao preconizada por literaturas oficiais ou 
internacionais reconhecidas pela comunidade cientifica.
As especificacoes para avaliacao da atividade microbiana sao referidas na Norma(s) do Ministerio 
da Saude.
Embalagem plastica contendo 01 litro.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: 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, 
Norma(s) vigente(s) 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. 
A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor de cloro ativo exigido na 
Portaria ANVISA. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00167602-4

Não

37 Un 790,00AVENTAL, em PVC, cor azul, forrado com feltro, sem emenda, sem ilhos, alcas reforcadas de 
amarrar do proprio material, dimensoes 1,20 m x 0,60 m, Certicado de Aprovacao gravado no EPI.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 84.15.00.00058827-0

38 Un   1.657,00MASCARA, artesanal, de tecido algodao e/ou outros materiais sinteticos, com forro duplo, semi-
facial, reutilizavel, lavavel, fixado com elastico, cor padrao da unidade. .
Conforme Nota Tecnica COE SAUDE nº 42 de 31 de março de 2020.

>> 
Ref. SAEB => 84.15.00.00167819-1

Não

39 Un   385,00SABONETE, 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

Não

40 Un   108,00SABONETE, para maos, liquido, em refil, glicerinado, neutro, pH entre 7,0 a 7,5, fragrancia 
agradavel e suave, de baixa irritacao dermica, indicado para lavagem de maos, sem acao 
antimicrobiana, devendo conter na sua formulacao glicerina bidestilada (minimo 2%), ativo minimo 
do produto 15%. Fica proibida a utilizacao na formulacao de sais do acido linear alquil benzeno 
sulfonico (acido sulfonico).

Não

09:3006/11/2020

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

28/10/2020

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

PE015/2020X

18

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

Cota

Embalagem: contendo refil com no minimo 800 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, prazo de validade, bem como 
sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, norma(s) e resolucao(oes) 
da ANVISA.
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 => 85.10.00.00156439-0

41 Pc    300,00PAPEL, toalha, em bobina, com dimensoes minimas de 20cm (largura) x 100m (comprimento), 
com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas, nao reciclado, cor branca, sem 
odor e apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado).
Embalagem com 08 (un), com peso minimo de 3.600 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.

>> 
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Ref. SAEB => 85.40.00.00162511-0

42 Pc    370,00PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de 
23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras 
celulosicas, nao reciclado, na cor branca, sem odor e apresentando textura com relevo sensivel ao 
tato (gofrado). 
Embalagem contendo 1000 folhas com peso minimo de 1.400 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 => 85.40.00.00162512-8

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

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

Para correto preenchimento do PCT e divisão de lotes, vide Edital da Licitação.

Não
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