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Item Descrição do Material UF Quantidade 

1 ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo , frasco com 100mL. 

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 => 65.02.19.00106477-0 

Fr  30 



2 ESPARADRAPO, 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 

Un  48 

3 GAZE, 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 

Un  48 

4 ELETRODO, adulto para monitoracao cardiaca continua e eletrocardiograma, compativel com qualquer monitor, nao esterill, de uso unico, 
descartavel, confeccionado em espuma/emborrachado. 

Face inferior adesiva, hipoalergenica com gel condutor solido.Face frontal com sistema de pino em aco inoxidavel, contra-pino de prata/cloreto de 
prata ( Ag/AgCl),  

Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente 
que seja inerente ao mesmo  

Apresentacao em pacotets com no minimo 100 unidades 

>> Ref. SAEB => 65.15.19.00115605-5 

Pc     144 

5 LENCOL, hospitalar, descartavel, em polipropileno, dimensoes 700 mm x 50 m. Rl  912 



Embalagem em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 65.32.19.00015650-7 

6 AVENTAL, uso hospitalar, descartavel, ergonomico, cor branca, com abertura para as costas, faixa na cintura com ponto de fixacao na frente, com 
gola, sem mangas, comprimento minimo de 1,25 m e largura minima de 75 cm, em 100 % polipropileno, gramatura 30 gr/m2. 

Embalagem:pacote com dez unidades, contendo dados do fabricante, da procedencia e data de fabricacao. 

>> Ref. SAEB => 65.32.19.00020546-0 

Pc  240 

7 GEL para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor, inodoro, nao gorduroso, umectante, soluvel em agua e pH neutro, para uso como meio de 
contato para transmissao ultra-sonica, ecografos e dopplers. 

Embalagem: frasco de 300g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 68.10.19.00008057-8 

Fr  156 

8 GEL, para ECG 

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 

Un  156 

9 FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensao 50 mm x 50 m. 

Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 80.30.00.00000549-3 

Un     180 

10 BARBEADOR, aparelho de barbear descartavel, confeccionado em plastico resistente, contendo 02 (duas) laminas paralelas fabricadas em aco 
inoxidavel e afiadas, sem sinais de oxidacao ou rebarbas. 

Un     960 



Embalagem com 02 (duas) unidades. O produto devera estar acondicionado em embalagem com as seguintes informacoes, impressas 
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, composicao, lote e endereco. 

>> Ref. SAEB => 85.30.00.00155407-7 

11 UTILIZAR CODIGO 85.40.00.00162512-8 

PAPEL, 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 virgem, 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 fabricação, número do lote, composição, peso.Endereço 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 => 85.40.00.00151995-6 

Pc     420 

  

OBSERVAÇÃO PARA O PCT 

 

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

  



 

Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide Edital da Licitação. 

Esta licitação será composta por LOTE ÚNICO. 

Número do licitacoes-e: 730653 

 

 


