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1 Un 2,00GONIOMETRO, para mensuracao de amplitude articular, em plastico transparente, movimento angular 
de 0 a 360 graus, com uma regua fixa e outra movel, com 20 cm de comprimento.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante

>> 
Ref. SAEB => 52.10.00.00065120-6

2 Fr 134,00SORO 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

3 Cx 61,00TIRA, 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

4 Un 2,00ESPARADRAPO, micropore, impermeavel, flexivel, com contato adesivo, dimensoes 25 mm x 10 m
Embalagem: carretel com 25 mm x 10 m

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00006730-0

5 Rl 54,00ALGODAO, hidrofilo, 100% algodao, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insipido, rolos com 
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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

6 Pc 690,00COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, nao esteril, 100 % algodao em tecido tipo tela, 
com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante 
e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. 
Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, 
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00007528-0

7 Rl 40,00ESPARADRAPO 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

8 Pc 30,00COMPRESSA, cirurgica, de gaze hidrofila, nao esteril, 100% algodao, 8 dobras, 9 fios, dimensao 6,5 x 6,5 
cm
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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

9 Rl 23,00ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva a base de oxido de 
zinco e borracha, impermeavel, com otima aderencia, isento de substancia alergenas, dimensoes 10 cm x 
4,5 m.
Embalagem: rolo com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro 
no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00012044-8

10 Un 10,00CURATIVO, hidrogel, gel esteril, formulado com base hidrofilica, contendo carbopol e propilenoglicol 
enriquecida, com acidos graxos essenciais (AGE). 
Embalagem: bisnaga contendo 30 g. 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 => 65.10.19.00018883-2

11 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 
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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

12 Rl 33,00PAPEL, 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

13 Un 2,00CURATIVO, hidrogel, transparente, nao aderente, esteril, em forma de disco, alta integridade, com 
capacidade de absorcao, composto por hidrogeis hidrofilos a base de poliuretano.
Embalado em bolsa laminada com abertura em petala, medindo 7,6 cm podendo variar ate 1 cm para mais 
ou menos.
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 
transparencia com tecnica asseptica constando externamente dados de identificacao do produto numero de 
lote tempo de validade da esterilizacao de no minomo dois anos a partir da data da esterilizacao dados de 
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identificacaoa do fabicante numero de registro no Ministerio da Saude. Na entrega o produto deve ter o 
prazo de validade de no minimo 12 meses

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00097378-5

14 Rl 14,00ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodao, com dimensoes de 10cm de largura x 1,80m de 
comprimento em repouso, com 21,8 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 => 65.10.19.00097573-7

15 Rl 14,00ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodao, com dimensoes de 12,0 cm de largura x 1,80m de 
comprimento em repouso, com 36,0 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. 
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157 do Inmetro e NBR 14056.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00097580-0

16 Rl 44,00ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodao, com dimensoes de 15,0 cm de largura x 1,80m de 
comprimento em repouso, com 45,0 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.

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00097581-8

17 Rl 8,00ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodao, com dimensoes de 20,0 cm de largura x 1,80m de 
comprimento em repouso, com 60,0 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 => 65.10.19.00097582-6

18 Un 20,00BANDAGEM, 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

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00100075-6

19 Pc 110,00COMPRESSA, 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 de 7,5 x 7,5 e 
aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 11 fios por cm2. Seguir NBR 13843. 
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 
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rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.10.19.00101048-4

20 Pc 2,00ATADURA, de rayon, dimensoes de 7,5 cm x 5 m, cor branca, alvejada, 100% viscosado e nao aderente, 
esteril.
Embalagem: pacote com 12 unidades com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude

>> 
Ref. SAEB => 65.10.20.00002617-4

21 Un 5,00APARELHO, de pressao, arterial, digital, semi-automatico, com as seguintes caracteristicas:
- Aprovado pelo INMETRO;
- Com bracadeira Cone-Cuff;
- Tecnologia SMART INFLATE: Reduz em ate 50% o tempo de duracao da medicao; 
- Validado clinicamente;
- Estojo para viagem;
- Memoria para ultimo resultado;
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.15.00003047-3

22 Pc 3,00ABAIXADOR, 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.
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Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificacao e procedencia.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00007461-6

23 Un 5,00COLAR, cervical, em espuma, revestido por malha tubular e com fecho em velcro, medio.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00007523-0

24 Un 4,00LAMINA de bisturi numero 24, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e 
que se adaptem aos cabos de bisturi padrao.
Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, 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 => 65.15.19.00007602-3

25 Un 6,00APARELHO 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

26 Un 5,00ESTETOSCOPIO, comum, constituido de um conjunto que inclui peca de auscultacao de alta 

14:3010/09/2013

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

27/08/2013
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

PE069/2013X

10

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

sensibilidade que fica em contato direto com o peito do paciente; tubo condutor de som e hastes de 
contato com os ouvidos do aplicador. O aparelho devera captar o som dos batimentos cardiacos, 
diretamente no peito do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador. A peca de auscultacao que fica em 
contato direto com o peito do paciente devera ser de forma circular, com no minimo 4,0 cm de diametro, 
dotada de dispositivo que permita cessar a auscultacao com um simples giro da peca. As hastes do 
aparelho que ficam em contato com os ouvidos do aplicador deverao ser de aco inoxidavel com as 
extremidades revestidas em material macio (silicone, borracha ou material plastico) que torne confortavel a 
utilizacao do aparelho. As hastes deverao ser unidas entre si por uma lamina metalica em forma de U, 
tambem confeccionada em aco inoxidavel. O tubo condutor entre a peca de contato com o peito do 
paciente e a haste de auscultacao devera ter no minimo 50 cm de comprimento. O aparelho devera ser de 
uso profissional. Devera possuir Registro ou Certificado de Isencao do Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00013870-3

27 Un 5,00COLAR, cervical, em espuma, revestido com malha tubular, com fecho em velcro, tamanho pequeno.
Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00100087-0

28 Cx 20,00FIO, de sutura, para uso odontologico, categut, cromado, absorvivel, agulhado 4.0.
Embalagem caixa com 24 unidades, embalados individualmente, com dados de identificacao do produto, 
marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00018060-2
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29 Un 5,00BENGALA, tipo bastao, com 4 pes, indicada para pessoas com dificuladde de locomocao, fabricado em 
aluminio polido, possui altura regulavel para usuarios com altura entre 1,5m a 2,0m e suporta ate 100kg, 
base em aco, manopla e ponteira em borracha. 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.11.00019667-3

30 Un 4,00FAIXA, elastica, comprimento 2 m, cor vermelha, para exercicio e recuperacao de forca e massa muscular.
Embalagem com dados de idenficacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00068900-9

31 Un 1,00FAIXA, elastica, comprimento 2m, cor amarelo ouro , para exercicio e recuperacao de forca e massa 
musular.
Embalagem: com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.20.00011853-2

32 Un 1,00FAIXA, elastica, comprimento 2m, cor azul, para exercicio e recuperacao de forca e massa muscular. 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.20.00011854-0
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33 Un 1,00FAIXA, elastica, comprimento 2m, cor cinza, para exercicio e recuperaao de forca e massa muscular.
Embalagem: com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.20.00011855-9

34 Cx 2,00MASCARA, 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

35 Pc 3,00AVENTAL, uso hospitalar, descartavel, ergonomico, resistente, impermeavel a fluidos corporeos e a 
liquidos, cor branca, com abertura para as costas, fechamento superior com tiras e faixa na cintura com 
ponto de fixacao na frente, gola rente que promova a protecao do pescoco dos usuarios, com mangas 
curtas, comprimento minimo de 1,25m e largura minima de 75cm, em 100 % polipropileno, gramatura 30 
gr/m2.
Embalagem:pacote com dez unidades, contendo dados do fabricante, da procedencia e data de fabricacao.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00020549-4

36 Pr 5,00LUVA, 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 
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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 => 65.32.19.00101543-5

37 Pr 20,00LUVA, 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

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00101544-3
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38 Pr 311,00LUVA, 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 416,00LUVA, 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 
ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento 
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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 10,00AVENTAL, 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 Pr 40,00LUVA, cirurgica, numero 6,5, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, textura 
uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 265 mm, e 
largura minima de 76 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com po bio 
absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
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, esteril 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 esterilizacao, validade da esterilizacao; a embalagem 
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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 => 65.32.19.00102893-6

42 Pr 30,00LUVA, cirurgica, numero 7,0, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, textura 
uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 265 mm, e 
largura minima de 83 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com po bio 
absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
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, esteril 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 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.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102894-4
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43 Pr 100,00LUVA, cirurgica, numero 7,5, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, textura 
uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 265 mm, e 
largura minima de 89 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com po bio 
absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
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, esteril 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 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.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102895-2

44 Pr 20,00LUVA, cirurgica, numero 8,0, de uso unico, descartavel, apirogenica, esteril, em latex natural, textura 
uniforme, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 265 mm, e 
largura minima de 95 mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm, lubrificada com po bio 
absorvivel atoxico, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante. 
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, esteril 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 
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fabricacao, data de validade 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.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102897-9

45 Cx 30,00LUVA, 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, 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
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46 Cx 21,00LUVA, 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

47 Cx 20,00LUVA, de procedimento, em latex natural, descartavel, nao esteril, ambidestra, textura uniforme, alta 
sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, comprimento minimo de 24 cm, bainha, espessura 
minima de 0,16 mm, sem po bioabsorvivel, tamanho PP. Embalagem caixa com 50 pares. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho.

>> 
Ref. SAEB => 65.32.20.00010061-7

48 Un 25,00FITA, 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 
validade e registro no Ministerio da Saude.

14:3010/09/2013

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

27/08/2013
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

PE069/2013X

20

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 => 66.40.19.00009404-8

49 Cx 16,00MICROLANCETA lamina em aco inox, descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, pronta para uso.
Embalagem: caixa com 200 unidades, com dados de identificacao do produto em portugues, procedencia, 
data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 66.40.19.00009534-6

50 Un 2,00AGUA destilada, uso hospitalar, esteril.
Embalagem: garrafa de 02 litros

>> 
Ref. SAEB => 68.10.19.00004232-3

51 Un 16,00BOLSA, 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

52 Pr 8,00TORNOZELEIRA, em poliamida, com compressao elastica, na cor branca, tamanho G.

>> 
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Ref. SAEB => 78.10.00.00019992-3

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT observar as orientações contidas no edital de 
licitação, item IV, parte "B".
COTAR TODOS OS ITENS COMO "LOTE ÚNICO".
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