PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

1

CNPJ/CPF

UF

TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, em glicosimetro Accu-Chek Active, da Roche.
Embalagem caixa com 50 tiras reagentes, com as suas memorias especificas, contendo dados de
identificacao do produto em portugues, procedencia, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.

Quantidade

Cx

50,00

Rl

100,00

Rl

200,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 65.05.11.00023276-9

2

3

ALGODAO, hidrofilo, 100% algodao, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insipido, rolos com
manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogeneo e
macio, boa absorcao, enrolado em papel apropriado em toda sua extensao
Embalagem: rolo com 500 g em embalegem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude
>>
Ref. SAEB => 65.10.19.00007480-2
ESPARADRAPO anti-alergico na cor branca, confeccionado em tecido a base de rayon-acetato e massa
adesiva a base de poliacrilato, permeavel ao ar e vapores d'agua, com otima aderencia, que aceite escrita
com qualquer tipo de tinta, isento de substancia alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x
4,5 m.
Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.
>>
Ref. SAEB => 65.10.19.00007556-6

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 2

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

4

CNPJ/CPF

UF

COMPRESSA, 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.

Quantidade

Pc

100,00

Un

2.000,00

Un

500,00

Un

2.000,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 65.10.19.00009540-0

5

6

SERINGA de 10 ml, descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro
reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduacao em ml, numeros e tracos legiveis, com anel de
retenca o que impeca o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexoes
seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. 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 => 65.15.19.00007623-6
BISTURI descartavel, esteril, n. 11.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirurgico e filme termoplastico,
abertura em petala. 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 => 65.15.19.00011793-5

7

SERINGA de 1,0 ml com agulha 13 x 4,5 cm - descartavel, esteril, em polipropileno, transparente,

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 3

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

atoxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduacao em ml, numeros
e tracos legiveis, com anel de retencao que impeca o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem
rosca e que garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e
ajustado ao cilindro.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude.

8

9

>>
Ref. SAEB => 65.15.19.00012986-0
ESTETOSCOPIO, adulto, utilizado para ausculta cardiaca e pulmonar e auxiliar para medida da pressao
arterial, em paciente adulto, aparelho dotado de campanula metalica, duo-sonic, dois tubos condutores
separados em material flexivel sem emendas, moldado para produzir efeito condutor efetivo, com
conjunto bi-auricular, metalico, ajustado por mola laminar externa, resistente, com olivas (protetor
auricular) de formato anatomico, de borracha macia (silicone), sem redobras, ajuste confortavel com
perfeita vedacao contra ruidos ambientais, 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 => 65.15.19.00070524-1
ESFIGMOMANOMETRO, 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

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Un

50,00

Un

50,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 4

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

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

10

11

AGULHA, de coleta de sangue, para sistema a vacuo, dimensoes 25 x 7 mm, de uso unico, esteril,
descartavel, atoxico, apirogenico, constituido por agulha de aco inoxidavel, atraumatica, siliconizada com
bisel biangulado e trifacetado, sem rebarbas e arestas, com protetor de agulha, codificado em cores de
acordo com NBR ISSO 10555-5.
Embalagem: 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 identificacao do produto, nº. de
lote, tempo de validade da esterilizacao de, no minimo, dois anos a partir da data de esterilizacao, dados
de identificacao do fabricante, nº. de registro do Ministério da Saude. Seguir normas de seguranca de
acordo com a NR 32 (anexo I, itens 32.2, 32.3, 32.5). Na entrega, o produto deve ter o prazo de validade
de no minimo 12 meses.
>>
Ref. SAEB => 65.15.19.00100056-0
LENCOL, hospitalar, descartavel, em fibras naturais, alvo, material nao reciclado, dimensoes 70 cm x 50
m.
Embalagem em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Un

5,00

Rl

100,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00007145-5

12

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,
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
LUVA, de procedimento, tamanho P, esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,
textura uniforme, com indicacao de mao direita e esquerda, 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 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; metodo de esterelizacao e validade da esterelizacao, 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

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Cx

50,00

Pr

100,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 6

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00101544-3

14

15

LUVA, 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.
>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00105082-6
LUVA, 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

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Cx

100,00

Cx

110,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 7

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

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

16

17

LUVA, 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
conforme a RDC 185/01/ANVISA.
>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00105085-0
LUVA, de procedimento, tamanho PP, 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

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Cx

100,00

Cx

5,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 8

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

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 => 65.32.19.00105086-9

18

TUBO, para coleta de sangue a vacuo, em plastico polietileno, incolor, transparente esteril, dimensoes 13
x 75mm, rolha de borracha siliconizada com tampa plastica protetora na cor vermelha, ativador de
coagulo, sem anticoagulante, volume suficiente para aspirar entre 4 a 5mL.
Embalagem contendo tubo etiquetado individualmente, contendo numero do lote, validade, volume de
aspiracao, nome ou marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

Un

500,00

Un

500,00

Un

4.000,00

>>
Ref. SAEB => 66.40.00.00119584-0

19

TUBO, para coleta de sangue a vacuo, com gel separador, com tampa, volume de aspiracao 6 a 9 ml.
Tubos etiquetados, contendo numero do lote, prazo de validade, volume de aspiracao e marca do
fabricante.
>>
Ref. SAEB => 66.40.19.00013527-5

20

TUBO, para coleta de sangue a vacuo, em polietileno, transparente, incolor, esteril, dimensoes 13 x 75
mm, com antioagulante EDTA K2, volume de aspiracao de 03 a 05 ml, com rolha de borracha siliconizada
com tampa plastica protetora na cor roxa. Tubo etiquetado, contendo numero do lote, prazo de validade,

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/06/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

16:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

02/06/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 9

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE018/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

volume de aspiracao, percentual de EDTA e marca do fabricante.
Embalagem contendo dados de identificacao do produto em portugues, procedencia, marca do fabricante,
data da fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
>>
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21

22

CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao esteril, uso unico, capacidade 20 litros, contendo:
Coletor, fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em papelao ondulado; Saco plastico de
revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna impermeabilizada para impedir
passagem de liquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alcas; contra trava
de seguranca. A caixa devera ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte externa, e redigidas
no idioma portugues: simbologia de acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE); instrucoes
de uso e de montagem; indicativo do limite de seguranca; nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote" ; data de fabricacao; data de validade ou prazo de validade; dados do
fabricante; origem; n° do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA"; nome do responsavel
tecnico; n° do SAC. MARCA/REF.
>>
Ref. SAEB => 81.15.19.00109017-8
CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao esteril, uso unico, capacidade 07 litros, contendo:
Coletor, fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em papelao ondulado; Saco plastico de
revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna impermeabilizada para impedir
passagem de liquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alcas; contra trava
de seguranca. A caixa devera ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte externa, e redigidas
no idioma portugues: simbologia de acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE); instrucoes
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Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

de uso e de montagem; indicativo do limite de seguranca; nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote" ; data de fabricacao; data de validade ou prazo de validade; dados do
fabricante; origem; n° do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA"; nome do responsavel
tecnico; n° do SAC. MARCA/REF.
>>
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OBSERVAÇÃO PARA O PCT
Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 2, Parte "B" do edital de licitação.
O Lote 001 será composto pelo item 001;
O Lote 002 será composto pelos itens 002, 003 e 004;
O Lote 003 será composto pelos itens 005, 006, 007, 008, 009 e 010;
O Lote 004 será composto pelos itens 011, 012, 013, 014, 015, 016 e 017;
O Lote 005 será composto pelos itens 018, 019 e 020;
O Lote 006 será composto pelos itens 021 e 022;
O número do Processo no site do Banco do Brasil é 587514
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