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Item Descrição do Material UF Quantidade

1 ALCOOL, 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

Fr 695

2 ALCOOL, absoluto, minimo 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.

Un 88



>> Ref. SAEB => 68.10.00.00050003-8

3 ALCOOL, 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.

>> Ref. SAEB => 68.10.00.00167601-6

Un 224

4 ALCOOL, 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

Un 7

5 ALCOOL etilico, 99,5%, PA. Validade minima: 2 anos. embalagem: frasco com 1 litro, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

>> Ref. SAEB => 68.10.00.00167775-6

L 150

6 ALCOOL, 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

L 100

7 ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, fragancia agradavel, para assepsia das maos. Un 90



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.

>> Ref. SAEB => 68.10.39.00000617-3

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.


