ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Eletrônico: PE061/2021
Grupo de Materiais: Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item
1

Descrição do Material

UF

OCULOS, de seguranca, em policarbonato, com armacao e visor, lentes transparentes, com angulo de visao de 180,° dotado de protecao lateral com Un
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.

Quantidade
50

>> Ref. SAEB => 42.40.00.00158425-1
2

OCULOS, de seguranca, em policarbonato, lentes incolores, anti-risco, anti-embacante, visor panoramico, hastes regulaveis.
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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 => 42.40.00.00158427-8
3

TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegada, acionamento cotovelo, para lavatorio.
Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s)
norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)
>> Ref. SAEB => 45.10.00.00158538-0

4

TORNEIRA, clinica, de parede, em metal cromado, acionamento cotovelo, de 1/2 polegada, para pia.
Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s)
norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)
>> Ref. SAEB => 45.10.00.00158551-7

5

DISPENSER, para alcool gel hidratado, em plastico ABS, reservatorio com capacidade minima de 800 ml, lavavel, visor frontal, com parafusos e
buchas de fixacao, acionamento atraves botao de ejecao, na cor branca, com valvula dosadora acionada atraves de botoeira.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes.
>> Ref. SAEB => 45.10.00.00167638-5

6

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
7

TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato, com sensor de infravermelho. Para afericao de temperatura a distancia, sem a
necessidade de contato direto com a pele da testa; de medicao instantanea; com faixa de medicao minima da temperatura corporal de 35 a 42°C;.
Com display digital informando a temperatura aferida, no minimo.

Deve vir acompanhado de todas as pilhas/baterias necessárias para pleno funcionamento do equipamento.

ACESSORIO
Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto
ofertado;
Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues.

GARANTIA
Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento,
entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos
manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade.

COPIA DO REGISTRO ANVISA
Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou
comprovacao de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso.
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Ref. SAEB => 65.15.19.00119574-3
8

MASCARA, cirurgica, descartavel, simples, de uso hospitalar, gramatura minima de 30g/m², confeccionada em fibras de nao tecido (TNT),
Cx
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 partículas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por sistema de soldagem.

460

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
9

LUVA, 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.

Cx
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Cx
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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 => 65.32.19.00102865-0
10

LUVA, 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.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
>> Ref. SAEB => 65.32.19.00102867-7
11

LUVA, 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.
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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
12

LUVA, cirurgica esteril, latex sintetico, confeccionadas em poliisopreno sintetico, livre de proteina, alta resistencia a rasgo, grande elasticidade,
livre de odor e amonia residual; tamanho 6,5 NBR (padrao brasileiro), alta sensibilidade, formato anatomico, hipoalergenica. Embalagem contendo
tipo de esterelizacao e data, responsável tecnico, registro ANVISA, fabricante, validade, lote.

>> Ref. SAEB => 65.32.19.00108116-0
13

MASCARA, 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, suave e flexivel, nao traumatizante, costurada com solda eletronica, bordas bem acabadas,
isentas de cola, com elastico no comprimento adequado para fixacao, e que apresente eficiencia de filtracao bacteriana (E.F.B.) maior ou igual a

95%.
Deve apresentar registro na ANVISA. EMBALAGEM: A embalagem individual primaria e secundária rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente que seja inerente ao mesmo.
Ref. SAEB => 65.32.19.00118534-9
14

AVENTAL, ( capa) confeccionada em tecido nao tecido (TNT) para uso odonto medico hospitalar, SMS Trilaminado, resistente a penetracao de
fluidos transportados pelo ar (repelencia a fluidos), impermeavel, nao esteril, atoxico, hipoalergenico, ergonomico, resistente, hidro e hemo
repelente frente fechada com a abertura para as costas e faixa presa na cintura para fechamento, mangas longas, punho em malha ou elastico e sem
gola, gramatura minima de 50gsm. Tamanho: largura minima total 1,50 e comprimento de 1.50 cm.

Un

60

Embalagem individual, primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa, O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente
referente ao mesmo.
>> Ref. SAEB => 65.32.19.00119658-8
15

MASCARA, facial tipo face shield, protecao total da face, reutilizavel, ajustavel, com visor 100% transparente, antiembacante, compativel com uso Un
de oculos.

140

Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.
>> Ref. SAEB => 65.32.19.00119982-0
16

AVENTAL, descartavel , em TNT (nao tecido) 100% polipoprileno, manga longa, impermeavel, com tiras de fechamento na cintura e no pescoco,
com o punho elastico, em gramatura de no minimo 40g/m²; produto hipoalergenico e atoxico, leve e respiravel, com resistencia a umidade;
dimensoes minimas (aberto): 1,00m comprimento x 1,40m largura.

Un
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Embalagem individual, primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa, O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente
referente ao mesmo.
>> Ref. SAEB => 65.32.19.00120599-4
17

TOUCA, sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, nao esteril, de uso unico, descartavel, gramatura de 30 g/m2.
Embalagem 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 => 65.32.19.00121610-4
18

ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, para assepsia das maos.
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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
19

TAPETE, sanitizante, anti-derrapante, com alta capacidade de absorcao, 100% PVC, composto de fios de vinil entrelacados, fundido em base solida Un
de vinil, espessura 17mm, dimensoes 0,80m x 0,60m, bordas elevadas de 5 cm de largura, com variacao de +/- 10%, cor em tonalidade escura

220

>> Ref. SAEB => 72.20.00.00168361-6
20

PULVERIZADOR, multiuso, em plastico resistente, com bico de regulagem de spray, capacidade 500 ml.
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>> Ref. SAEB => 72.40.00.00134943-0
21

LIXEIRA, com tampa, capacidade para 100 litros, em polietileno de alta densidade, com pedal em polietileno para abrir e fechar a tampa, com
paredes e fundos reforcados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas.
As seguintes informacoes deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto e capacidade.
>> Ref. SAEB => 72.40.00.00143609-0

22

LIXEIRA, com tampa, capacidade para 50 litros, em polietileno de alta densidade, com pedal em polietileno para abrir e fechar a tampa, com
paredes e fundos reforcados resistentes a impactos, sem solda ou emendas.

As seguintes informações deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto e capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
>> Ref. SAEB => 72.40.00.00155577-4
23

AGUA, 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.
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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
24

FITA, para demarcacao de piso, adesiva, cor amarelo, dimensoes 30 m x 50mm.
Embalagem: rolo com 30 m, com dados de identificacao do produto. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).
>> Ref. SAEB => 80.30.00.00161032-5

25

FITA, para demarcacao de piso, adesiva, cor vermelho, dimensoes 30 m x 50mm.
Embalagem: rolo com 30 m, com dados de identificacao do produto. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).
>> Ref. SAEB => 80.30.00.00161033-3

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, consulte o Edital da Licitação

