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1 Un 200,00ACIDO acetilsalicilico, comprimido 100 mg.
A embalagem do produto devera conter a impressao " venda proibida pelo comercio. "
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002450-3

2 Tb 6,00DEXAMETASONA acetato de, creme 0,1% tb. 10g., a embalagem do produto devera conter a seguinte 
impressao:" venda proibida pelo comercio. "
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002685-9

3 Fr 20,00DICLOFENACO resinato, suspensao oral 0,5 mg/gota fr.10m, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.
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>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002702-2

4 Un 100,00DICLOFENACO sodico, comprimido revestidos 50mg, a embalagem devera conter a impressao "venda 
proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002703-0

5 Fr 30,00DIPIRONA sodica, solucao oral 500 mg/mL fr. com 10mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002717-0

6 Un 100,00IBUPROFENO, 600mg, comprimido. A embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo 
comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
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>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002874-6

7 Un 20,00LIDOCAINA, cloridrato 2%, geleia 20mg/g bisnaga, com 30gr, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00002915-7

8 Fr 50,00PARACETAMOL, solucao oral, gotas 200mg/ml, frasco com 15ml, a embalagem devera conter a 
impressao "venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00003009-0

9 Un 60,00PROMETAZINA, comprimido 25mg, a embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo 
comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
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Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00003039-2

10 Tb 200,00NEOMICINA, sulfato de + bacitracina (5mg + 250UI)/g pomada, tubo com 15 gramas, a embalagem 
devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00003224-7

11 Fr 100,00SORO fisiologico a 0,9%, frasco com 125 ml, a embalagem devera conter a impressao "venda proibida 
pelo comercio".

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00006807-1

12 Un 20,00IODOPOVIDONA, solucao alcoolica 10mg/ml em iodo, embalagem com 1000ml.
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

>> 
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Ref. SAEB => 65.02.19.00007438-1
13 Un 20,00IODOPOVIDONA solucao degermante 10 mg/ml em iodo, embalagem com 1000ml.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00007439-0

14 Tb 10,00DICLOFENACO dietilamonio emulgel 1,16g (equivalente a 1g de diclofenaco potassico)/100g tubo 60g. 
Deve conter na embalagem a descricao "proibida a venda pelo comercio".
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00009292-4

15 Un 6,00PROMETAZINA 2% creme topico 30g.
A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio.
Apresentar registro do produto 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 => 65.02.19.00097595-8
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16 Un 200,00ATENOLOL, comprimido 50mg. 
A embalagem devera conter a impressao venda proibida pelo comercio.
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00098128-1

17 Fr 50,00ALCOOL, 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

18 Fr 10,00LUGOL, forte, a 5%.
Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.19.00011779-0

19 Rl 50,00ESPARADRAPO 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 
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de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00007555-8

20 Un 100,00ALGODAO, hidrofilo, 100% algodao, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insipido, em bolas.
Embalagem com 95 g, com variacao de +/- 10 por cento, com dados de identificacao, procedencia, data de 
fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00009403-0

21 Rl 1,00PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, 
gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 12 cm x 100 m, resistente ao processo de 
esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 
mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a 
embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que 
mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. 
A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa. 

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00068932-7

22 Rl 1,00PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, 
gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 20 cm x 100 m, resistente ao processo de 
esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 
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mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a 
embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que 
mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. 
A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00068934-3

23 Rl 1,00PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, 
gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensao 25 cm x 100 m, resistente ao processo de 
esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 
mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a 
embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que 
mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. 
A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00068935-1

24 Rl 1,00PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, 
gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensao 45 cm x 100 m, resistente ao processo de 
esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 
mm, resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a 
embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que 
mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. 
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A embalagem deve conter dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00068938-6

25 Pc 50,00COMPRESSA, de gaze 100% algodao, nao esteril, de uso unico descartavel, hidrofila, isenta de alvejantes 
oticos e amido, deve ter 05 dobras e 08 camadas dobradas para dentro, dimensoes fechada 7,5 x 7,5 e 
aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 13 fios por cm2. Seguir NBR13843.
Embalagem: pacotes com 500 unidades, primaria acondicionada individualmente 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, esteril e apirogenica; a embalagem primaria deve conter informacoes 
de identificacao e caracteristicas do produto, tais como:nome do fabricante, lote e data de fabricacao do 
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; 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 => 65.10.19.00101047-6

26 Pc 20,00ABAIXADOR, de lingua, espatula em madeira lisa, isto e, com ausencia de farpas, descartavel, 
extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilizacao, com 14 cm de comprimento, 
largura entre 1,4 e 1,5 cm.
Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificacao e procedencia.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00007461-6
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27 Un 20,00HISTEROMETRO de Collin, 28 cm, em aco inoxidavel, uso ginecologico.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00009573-7

28 Un 100,00SERINGA de 10 ml, descartavel, com agulha 30 x 8, 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 => 65.15.19.00010748-4

29 Un 2,00LAMINA de bisturi numero 21, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e 
que se adaptem aos cabos de bisturi padrao.
Embalagem individual, em papel laminado, 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 => 65.15.19.00017645-1

30 Un 20,00ESFIGMOMANOMETRO, para uso adulto, aneroide, completo, deve apresentar escala de 0 - 300 
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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 
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

31 Rl 40,00LENCOL, 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.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00007145-5

32 Pc 200,00AVENTAL, 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

33 Cx 20,00LUVA, 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, 
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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. 
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

34 Cx 20,00LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, vinil, 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 
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mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102902-9

35 L  10,00ACIDO acetico a 5%.
Embalagem com 01 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e 
prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00044446-4

36 Un 30,00ALCOOL, 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.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00050003-8

37 Un 12,00VASELINA solida, pura, para uso geral.
Embalagem com 100g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e 
prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00052132-9
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38 Un 10,00GEL, 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

39 Un 20,00ETER, etilico (sulfurico), P.A, grau pureza 99,8%.
Embalagem com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao 
e prazo de validade.
Apresentar certificado de licenca de funcionamento ou de autorizacao especial emitido pelo Departamento 
de Polícia Federal.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.19.00099162-7

40 Un 20,00BOLSA, termica, em gel, reutilizavel, revestimento resistente, atoxico, tamanho M para uso em terapia 
por frio e calor.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 72.10.00.00065642-9

41 Un 50,00SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe 
lI, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura de 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima 
de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco 
individualmente a identificacao do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas 
e o simbolo de substancia infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a 
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inscricao RESIDUO INFECTANTE.

O produto devera atender as normas ABNT vigentes, sobretudo no que diz respeito aos metodos de 
ensaio: condicionamento, medidas, resistencia ao levantamento, resistencia a queda livre, verificacao da 
estanqueidade, resistencia de filmes a perfuracao estatica, determinacao da capacidade volumetrica e 
verificacao da transparencia, e as resolucoes do CONAMA e ANVISA vigentes.

Devem ser apresentados laudos emitidos pelo INMETRO e/ou Instituto de Pesquisa credenciado, 
atestando o item estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a "resistencia 
a queda livre", "capacidade volumetrica" e "transparencia".

Embalagem de entrega pelo fornecedor pacote com 100 unidades.

A embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensoes do saco, quantidade e os dizeres "manter 
fora do alcance de criancas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a conteudos perfurantes".

Unidade de medida para aquisicao e movimentacao interna do Estado: unidade (Un)

>> 
Ref. SAEB => 81.05.19.00097701-2

42 Un 100,00CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao esteril, uso unico, capacidade 7 litros, contendo: 
coletor, fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em papelao ondulado; saco plastico de 
revestimento em polietileno, com lacre interno; superficie interna impermeabilizada para impedir 
passagem de liquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alcas; contra trava 
de segurança. A caixa devera ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte externa, e redigidas 
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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; nº do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA"; nome do responsavel 
tecnico; nº do SAC. 

>> 
Ref. SAEB => 81.15.19.00106131-3

43 Cx 50,00HASTE, flexivel, de polipropileno, com pontas de algodao, 100% puro e com tratamento antigerme.
Embalagem caixa com minimo 75 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, 
data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 85.30.00.00041117-5

44 Pc 30,00ABSORVENTE, higienico, descartavel, com abas, 03 (tres) linhas adesivas, tamanho normal.
Rotulagem: pacote com minimo de 08 unidades, contendo no minimo nome do fabricante e do produto, 
CNPJ do fabricante, data de fabricacao e validade.

>> 
Ref. SAEB => 85.30.00.00122905-2

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para o preenchimento do Pedido de Cotação, gentileza verificar o item 4 da Parte B do edital de licitação.
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