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1 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

2 Cx 50,00TIRA, reagente, para dosagem de glicose no sangue, compativel com aparelho de glicemia portatil accu-
check Advantage. 
Embalagem:caixa com 50 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.11.00028232-4

3 Fr 2,00SORO anti-AB, monoclonal, para selecao do grupo "O" e deteccao de sub-grupos de "A" ou "B", com 
testes em lamina ou tubo.
Embalagem: frasco com 10 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.19.00010515-5

4 Fr 2,00SORO para tipagem sanguinea anticorpo monocronal, sistema ABO, anti-A. 
Embalagem frasco com 10ml.
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>> 
Ref. SAEB => 65.05.20.00000620-3

5 Fr 2,00SORO para tipagem sanguinea anticorpo monocronal, sistema ABO, anti-B.
Embalagem frasco com 10ml.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.20.00000621-1

6 Fr 2,00SORO para tipagem sanguinea anticorpo monoclonal anti-D, para uso em vidro.
Embalagem frasco com 10 ml.

>> 
Ref. SAEB => 65.05.20.00000622-0

7 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

8 Un 2.700,00AGULHA, hipodermica, para injecao, com dimensoes 13 mm X 4,5mm, compativel com qualquer 
seringa, canula em aco inox, atoxica com dispositivo de seguranca, siliconizada, apirogenica, atraumatica, 
cilindrica, reta, oca, esteril, descartavel, de uso unico, com bisel trifacetado, rigido e centralizado sem 
rebarbas e arestas, canhao codificado em cores, em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor 
de agulha em polipropileno sem rachaduras e bem acoplado ao canhao.
Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a 
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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 => 65.15.19.00102032-3

9 Fr 40,00FLUOR, uso odontologico, topico gel, 01 minuto.
Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de identificacao do produto, marcado fabricante, data 
defabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00011704-8

10 Cx 30,00LUVA, 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 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 
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garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve 
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102868-5

11 Cx 25,00LUVA, 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 
mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

>> 
Ref. SAEB => 65.32.19.00102902-9

12 Un 1.000,00CREME, dental, com minimo de 1.500 ppm de fluor, acao bacteriana.
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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

13 Un 1.000,00ESCOVA, dental tipo infantil, cerdas macias, de nylon, com 03 fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas 
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova 
compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatomico, (polipropileno atóxico) , medindo cerca 15 cm 
podendo variar +/- 2%. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO – Associaçao Brasileira 
de Odontologia ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial e Registro no Ministério da 
Saude/Anvisa, de acordo com a Portaria virgente.

>> 
Ref. SAEB => 85.30.00.00131101-8

14 Un 1.000,00ESCOVA, 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
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>> 
Ref. SAEB => 85.30.00.00131102-6

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para o correto preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, vide o Edital de Licitação e seus anexos.
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