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1 Un 15,00TRENA, antropometrica, com seguintes caracteristicas:
- Em fibra de vidro inelastica, flexivel e auto-retratil
- Botao para travar e destravar, facilitando a leitura
- Escala de 0 - 150cm, largura 0,8 cm resolucao de 0,1 cm.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 52.10.00.00059435-0

2 Un 20,00OLEO, de amendoa doce, frasco 100 mL. A embalagem deve conter "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 => 65.02.19.00015094-0

3 Fr 70,00OLEO, dermoprotetor, a base de acidos graxos essenciais, vitaminas A, E e lecitina de soja.
Embalagem: frasco com 100 ml, 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 resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 65.02.19.00102191-5
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4 Cx 103,00TIRA, 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.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.11.00023276-9

5 L  4,00DETERGENTE, multienzimatico, para limpeza de artigos medicos hospitalares ou instrumentais 
cirurgicos, solucao concentrada, atoxico, pH neutro, biodegradavel, formador de pouca espuma, sem odor 
agressivo, a base de, no mínimo quatro enzimas (lipolitica, glicolitica, hidrolitica, proteolitica), surfactante 
nao ionico, de acao rapida, nao corrosivo, nao irritante.
Embalagem primaria, plastica, contendo no minimo 03 litros, acondicionada de acordo com as normas de 
embalagem que garantam a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; o rotulo impresso 
deve esta aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informacoes, 
escritas no idioma em portugues: nome do fabricante, nome e marca do produto, codigo do lote (precedido 
da palavra "lote"), data de fabricacao, prazo de validade, concentracao, composicao, diluicao, pH, 
instrucoes para uso, advertencias ou precaucaoes de uso, nome do responsavel tecnico, numero do 
registro ou da notificacao (precedido da sigla de identificacao ANVISA), servico de atendimento ao 
consumidor (SAC); a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. 

>> 
Ref. SAEB => 65.05.19.00106785-0

6 Un 15,00ESPARADRAPO, micropore, impermeavel, flexivel, com contato adesivo, dimensoes 25 mm x 10 m
Embalagem: carretel com 25 mm x 10 m

09:3027/06/2014

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Entrega das Propostas Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimboValidade da Proposta

Assistência Técnica

09/06/2014
Fornecedor Garantia



Material 
Licitação 

Número 

Endereço Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual 

Grupo de Materiais Unidade Requisitante 

ServiçoMaterial Convite Tomada de Preços Concorrência
Fornecedor 

Item Descrição do Material QuantidadeUF Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo 
Entrega

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE025/2014X

3

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00006730-0

7 Rl 5,00ALGODAO, 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

8 Rl 25,00ESPARADRAPO 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 
de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00007555-8

9 Rl 4,00ALGODAO, 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 250 g em embalagem 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
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>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00009036-0

10 Pc 40,00COMPRESSA, 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.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00009540-0

11 Un 500,00PAPEL, grau cirurgico, em envelope, dimensoes 15 cm x 30 cm, constituida de papel grau cirurgico 
poliester x polipropileno com impressao do fabricante e indicadores quimicos, para esterilizacao a vapor e 
oxido de etileno.
Embalagem com garantia contra barreira microbiologica e controle de porosidade. Gramatura do papel grau 
cirurgico de 60 a 80 g/m2 e filme plastico laminado de no minimo 54g/m2. Embalagem de acordo com NBR 
13386-Associacao Brasileira de Normas Tecnicas e cumprir o codigo de defesa do consumidor.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00011585-1

12 Un 500,00PAPEL, grau cirurgico, em envelope, dimensao 10 cm x 25 cm, constituida de papel grau cirurgico 
poliester x polipropileno com impressao do fabricante e indicadores quimicos, para esterilizacao a vapor e 
oxido de etileno. Embalagem com garantia contra barreira microbiologica e controle de porosidade. 
Gramatura do papel grau cirurgico de 60 a 80 g/m2 e filme plastico laminado de no minimo 54g/m2. 
Embalagem de acordo com NBR 13386-Associacao Brasileira de Normas Tecnicas e cumprir o codigo de 
defesa do consumidor.
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>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00017575-7

13 Cx 50,00COMPRESSA, de gaze, em rayon, 7,5 x 15 cm, embebida com 5 ml de acidos graxos composto pelos 
acidos linoleico, caprilico e caprico, mais: vitaminas A e E, lecitina de soja, oleo de copaiba e melaleuca.
Embalagem caixa com 24 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00020209-6

14 Rl 5,00PAPEL, 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 10 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 => 65.10.19.00068931-9

15 Rl 5,00PAPEL, 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 
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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 => 65.10.19.00068932-7

16 Rl 35,00PAPEL, 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 15 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 => 65.10.19.00068933-5

17 Un 50,00CURATIVO, anti-septico, dimensoes 10 x 10cm, composto por tela de malha de algodao impregnada com 
parafina (petrolatum) e solucao de acetato de clorexidina BP a 0,5%, nao aderente, impede a desidratacao 
do tecido de granulacao e protege a lesao contra microorganismos oportunistas, indicado para o 
tratamento de queimaduras, escaldaduras, laceracoes, abrasoes, areas doadoras e receptoras de enxertos, 
feridas cirurgicas e feridas infectadas. 
Embalado individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado esterilizado sob 
radiacao gama.
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>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00070335-4

18 Rl 800,00ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodao, com dimensoes de 08cm de largura x 1,80m de 
comprimento em repouso, com 17,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com 
propriedades elasticas no sentido longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos, 
impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito.
Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel fixada em seu corpo nome e marca do produto, 
numero de fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome 
do tecnico responsável e numero de inscricao, numero de insencao do registro do Ministerio da Saude, 
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nº. 
157 do Inmetro e NBR 14056.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00097572-9

19 Un 50,00BANDAGEM, para Bota de Unna, inelastica, flexivel, composta de gaze macia100% algodao, impregnada 
com oxido de zinco, acacia, glicerina, oleo de ricino, petrolato branco e calamina, nao esteril, dimensoes 
10cm x 9m, podendo variar em +/- 1cm/1m.
Embalagem: acondicionada em embalagem individual de acordo 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 facilidade, constando externamente dados de identificacao do produto, numero de lote, 
tempo de validade de no minimo dois anos a partir da data de fabricacao dados de identificacao do 
fabricante, numero de registro do Ministerio da Saude

>> 
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Ref. SAEB => 65.10.19.00100075-6
20 Rl 20,00COMPRESSA, de gaze 100% algodao, nao esteril, hidrofila, isenta de alvejantes oticos e amido, deve ter 

08 dobras para dentro, uniformemente enrolada entre si, dimensoes 91cm x 91cm, densidade de 13 fios 
por cm2. Seguir NBR 13843. 
Embalagem: rolo embaladas individualmente. 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 => 65.10.19.00101049-2

21 Un 30,00ATADURA, de crepom, Tipo I, confeccionada com fios de algodao e fibras mistas, dimensoes de 15cm 
de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 32,7 gramas, enrolada em si mesma, com fio 
retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia 
uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. 
Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel fixada em seu corpo nome e marca do produto, 
numero de fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome 
do tecnico responsavel e numero de inscricao, numero de insencao do registro do Ministerio da Saude, 
conforme resolucao RDC Nº 185 da Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro , Portaria Nº. 
157 do Inmetro e NBR 14056.
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>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00107092-4

22 Un 30,00SERINGA de 20 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 => 65.15.19.00007624-4

23 Un 5,00APARELHO de pressao arterial, digital, de mesa, automatico, de braco, circuito eletronico 
microprocessado, memoria, mostrador em cristal liquido, metodo de medida oscilometrica, inflagem, 
desinflagem e desligamento automaticos, gabinete construido em ABS, acondicionado em estojo proprio e 
registrado no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00013423-6

24 Un 3,00CANETA, marcadora de instrumentais, na cor azul, atoxica, para uso em esterelizacoes a vapor oxido de 
etileno e peroxido de hidrogenio.
Embalagem com 12 unidades dados de identificacao do produto em portugues procedencia marca do 
fabricante data de fabricacao prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
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>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00021300-4

25 Un 6,00CANETA, marcadora de instrumentais, na cor preta, atoxica, para uso em esterelizacoes a vapor oxido de 
etileno e peroxido de hidrogenio.
Embalagem com 12 unidades dados de identificacao do produto em portugues procedencia marca do 
fabricante data de fabricacao prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00021303-9

26 Un 23,00ESFIGMOMANOMETRO, para uso neo, 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 7,5 a 13,5 cm de comprimento com 3cm 
de altura, com variacao de 3 a 4,5cm), deve ter registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00069255-7

27 Un 1,00RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada Z-350 XT A3E.
Embalagem: Seringa de 4g composta com partículas de 0,6 -10 microns, em media, do nanoaglomerado 
Zr/Si, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de 
validade e Registro na Anvisa.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.11.00022711-0
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28 Un 1,00RESINA, uso odontologico, nanoparticulada fotoativada Z-350 XT: A3D.
 Embalagem: Seringa de 4g, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, prazo de validade e Registro na Anvisa

>> 
Ref. SAEB => 65.20.11.00022712-9

29 Cx 8,00ANESTESICO uso odontologico, injetavel com vaso-constrictor-Cloridrato de prilocaina a 3% com 
felipressina 0,03 U.I./ml
Embalagem: caixa com 50 tubetes

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00006448-3

30 Pc 10,00SUGADOR, uso odontologico, bucal, descartavel.
Embalagem: pacote com 20 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00008199-0

31 Un 3,00RESINA, uso odontologico, fotopolimerizavel, hibrida, cor OB2.
Embalagem: seringa com 4 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00018885-9
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32 Un 5,00RESINA, uso odontologico, fotopolimerizavel, microhibrida, cor A3. 
Embalagem primaria acondicionada individualmente 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. rotulagem: embalagens primaria e secundaria rotuladas 
conforme a RDC 185/01/ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00101401-3

33 Un 100,00ESPELHO, uso odontologico, bucal, para cabo rosqueavel, plano, numero 05
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante e Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00105802-9

34 Un 5,00ADESIVO, uso odontologico, tipo primer, fotopolimerizavel, sistema adesivo monocomponente, para 
esmalte e dentina, a base de agua e alcool, quarta geracao.
Embalagem: frasco com 4ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00106992-6

35 Cx 30,00MASCARA descartavel, uso medico, plana, com pregas, composta de 03 camadas, sendo 02 de rayo e 
uma inteira, composta de fio polipropileno e duas tiras horizontais em polietileno para fixacao, resistente 
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a fluido e eficiencia bacteriana igual a 99%, na cor azul.
Embalagem: caixa com 50 unidades.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00006984-1

36 Cx 3,00MASCARA, cirurgica, descartavel, simples, retangular, sem clips.
Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00008089-6

37 Pr 500,00LUVA, 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.
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; 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

>> 
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Ref. SAEB => 65.32.19.00101543-5
38 Pr 3.700,00LUVA, de procedimento, tamanho M, 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 95 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

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00101546-0

39 Pr 700,00LUVA, de procedimento, tamanho G, 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 111 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 
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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 => 65.32.19.00101566-4

40 Un 50,00AVENTAL, uso hospitalar, cirurgico, simples, descartavel, esteril, atoxico, confeccionado em nao tecido, 
processo SSMMMS, gramatura minima de 40g/m², azul, impermeavel, hipoalergenico, alcool repelente, 
com barreira microlima comprovada por laudo de BFE e VFE, tamanho G, com tiras para fecha-lo interna 
e externamente, manga longa com punho em malha canelada, toalha absorvente 45 x 60 cm, em viscose 
poliester. 
Embalado com dobra cirurgica em wraps de nao tecido SMS 40g/m² e reembalado em papel grau cirurgico 
com 01 integrador classe 5 para ETO dentro do pacote. O produto deve atender a NRE. Apresentar 
registro da ANVISA e Certificado de aprovacao CA emitido pelo MTE.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00101635-0

41 Cx 30,00LUVA, de procedimento, tamanho PP, 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 75 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 
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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 => 65.32.19.00102869-3

42 Pr 1.000,00LUVA, de procedimento, tamanho G, 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 111 mm com variacao de 
± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, sem po.
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, 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

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00103929-6

43 Cx 105,00LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, 
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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, sem po. 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 => 65.32.19.00103931-8

44 Cx 67,00LUVA, 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, sem po. 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.
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Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00103932-6

45 Cx 10,00LUVA, 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

46 Pc 1,00CASSETE, para processamento de amostras de histologica, em plastico, dimensoes de 4 x 2,8 cm, 
retangular, com abertura frontal, inclusao em bloco de parafina e utilizado para corte em microtomo, 
resistente a acao quimica de solucoes e solventes histologico, com trava e encaixe superior e inferior, na 
cor branca
Embalagem: pacote com 500 pecas, com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.
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>> 
Ref. SAEB => 66.40.00.00114526-6

47 Un 2,00KIT, de planejamento familiar, composto de 01 maleta plastica com dimensoes 39cm x 29 cm, contendo 
metodos contraceptivos e 01 Caderno sobre Orientacao Contraceptiva atualizado anualmente.
Contem: 01 Diafragma, 01 DIU, 02 Camisinhas Masculinas, 01 Camisinha Feminina, 01 Cartela de 
Anticoncepcional Oral, 01 Cartela de Contracepcao de Emergencia, 01 Ampola de Anticoncepcional 
Injetavel.

>> 
Ref. SAEB => 66.40.11.00006934-5

48 Un 2.000,00COLETOR de exame, tipo universal, para fezes e urina, tipo copo, capacidade de 80 ml, em PVC, branco 
fosco, tampa com fechamento em rosca, paleta para manuseio.

>> 
Ref. SAEB => 66.40.19.00007524-8

49 Un 3.800,00MASCARA descartavel, em polipropileno, cor branca, com elastico
Embalagem:caixa
Utilizado para analise de agua e alimentos

>> 
Ref. SAEB => 66.40.19.00007712-7

50 Un 10,00FITA, adesiva para autoclave, dimensoes 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de 
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validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 66.40.19.00009404-8

51 Cx 39,00LANCETA, para puncao capilar digital, de uso unico, descartavel, compativel com marca e modelo deo 
lancetador utilizado nas unidades da rede.
Embalagem: caixa com 200 unidades, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de 
validade, nº do lote e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 66.40.19.00095914-6

52 Un 1,00ESTADIOMETRO, em aluminio, portatil, com campo de uso entre 20 cm a 220 cm.

>> 
Ref. SAEB => 66.70.00.00061663-0

53 Fr 10,00ACIDO, fosforico condac 37%, para condicionamento de esmalte, uso odontologico.
Embalagem: frasco com 10 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao e prazo de validade e registro no Miniterio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.15.00002946-7

54 Un 200,00TOALHA de mao, algodao, na cor branca, dimensoes 290 x 500 mm.
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>> 
Ref. SAEB => 72.10.00.00028361-4

55 Un 2,00AVENTAL, em PVC, cor azul, forrado com feltro, sem emenda, sem ilhos, alcas reforcadas de amarrar do 
proprio material, dimensoes 1,20 m x 0,60 m, Certicado de Aprovacao gravado no EPI.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 84.15.00.00058827-0

56 Un 2,00ESTOJO, de maquiagem, composto de 03 cores distintas de sombra e pincel com ponta de espuma.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante,

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00044691-2

57 Un 5,00PANCAKE, hipoalergenico, para maquiagem.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro ou notificacao no Ministerio de Saude/Anvisa.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00063130-2

58 Un 3,00RIMEL, hipoalergenico, para maquiagem.
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro ou notificacao no Ministerio de Saude/Anvisa.

>> 
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Ref. SAEB => 85.10.00.00063131-0
59 Un 150,00CREME, dental, com minimo de 1.500 ppm de fluor, acao bacteriana.

Embalagem: bisnaga com 90 g, A embalagem devera conter impresso na mesma os seguintes dados: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, garantia, prazo de 
validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas 
vigentes e registros nos orgao competentes. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 
50%, na data da entrega do produto.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00064794-2

60 Un 2,00PO, facial, fixador translucido, com acabamento em matte.
Embalagem com, no minimo, 20 gramas, com nome do produto, nome ou marca do fabricante, data de 
fabricacao, validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00117805-9

61 Un 1,00PALETA, de sombras, uso profissional, com 30 cores opacas e cintilantes.
Embalagem com, no minimo, 55 gramas, com nome do produto, nome ou marca do fabricante, data de 
fabricacao, validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00117933-0

62 Un 20,00FIO, dental, rolo com no minimo 100 m.
Embalagem com dados do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
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>> 
Ref. SAEB => 85.10.19.00002425-2

63 Un 150,00ESCOVA, dental uso adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com minimo 
34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas 
homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, (polipropileno atóxico), com bocal 
de encaixe que matem as cedas protegidas longe das superficies contamindada. Apresentar certificado de 
controle de qualidade da ABO. Associação Brasileira de Odontologia ou de qualquer outro laboratório 
credenciado ou oficial e Registro no Ministério da Saúde/Anvisa, de acordo com a Portaria virgente

>> 
Ref. SAEB => 85.30.00.00131102-6

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para elaboração do Anexo I (PCT), consultar a Parte B ítem 4 do Edital. Esta licitação é composta de 
7(sete) lotes, e a disposição destes está no site do Banco do Brasil na opção licitações.
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