
Licitação : PE001/2015
Data e Hora da Entrega das Propostas: 10/04/2015 - 09:00
Grupo :027-Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

Órgão/Entidade : SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Licitação : UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

65.02.19.00002917-3 - LIDOCAINA, cloridrato 2%+epinefrina, solucao injetavel 20mg/mL+1:200.000, 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.

Nº
1

UF:
Un 

Qtde:
10000,00 Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo
Entrega:

65.02.19.00011895-8 - MEPIVACAINA cloridrato de 3%, solucao injetavel, tubete com 1,8mL. 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.

Nº
2

UF:
Un 

Qtde:
500,00 Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo
Entrega:

65.02.19.00020162-6 - MEPIVACAINA cloridrato de, 2 % + epinefrina 1: 100. 000. tubete odontologico. 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.

Nº
3

UF:
Un 

Qtde:
5000,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo: Prazo
Entrega:

65.02.19.00104168-1 - BENZOCAINA, gel topico 200mg/g, sabor ( tutti - frutti) pote com 12g 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.

Nº
4

UF:
Un 

Qtde:
20,00 Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo
Entrega:

65.10.19.00068934-3 - PAPEL, 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 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.

Nº
5

UF:
Rl 

Qtde:
50,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:
Prazo
Entrega:

65.10.19.00068936-0 - PAPEL, 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 30 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 identificacoes conforme NBR 14990, registro da Anvisa.

Nº
6

UF:
Rl 

Qtde:
70,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo: Prazo
Entrega:
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65.32.19.00102894-4 - LUVA, 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

Nº
7

UF:
Pr 

Qtde:
30,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:
Prazo
Entrega:

65.32.19.00102895-2 - LUVA, 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

Nº

8

UF:

Pr 

Qtde:

30,00
Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo

Entrega:

65.32.19.00102897-9 - LUVA, 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 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

Nº

9

UF:

Pr 

Qtde:

15,00
Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo

Entrega:

65.32.19.00105084-2 - LUVA, de procedimento, tamanho M, com po, nao esteril, de uso unico, descartavel, 
apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a 
tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. Embalagem 
primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a 

integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica 
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do 
produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do 

produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade 
do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao 

que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 
185/01/ANVISA.

Nº
10

UF:
Cx 

Qtde:
200,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:
Prazo
Entrega:

65.32.19.00105085-0 - LUVA, de procedimento, tamanho P, com po, nao esteril, de uso unico, descartavel, 
apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a 
tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. Embalagem 
primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a 
integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica 

asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do 
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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.

Nº

11

UF:

Cx 

Qtde:

150,00
Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo

Entrega:

65.32.19.00106352-9 - PROPE, nao esteril ,de uso unico, descartavel, em 100% polipropileno, sem costura, 
resistente, com elastico soldado nas bordas, de 40 g/m2, tamanho aproximado para sapato numero 42, 
Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 pares. A embalagem deve estar de 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. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a 
RDC185/01/ANVISA 

Nº
12

UF:
Cx 

Qtde:
4,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:
Prazo
Entrega:

Dados do Fornecedor

Razão Social / Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF: Telefone: Inscrição Estadual:

Validade da Proposta: Garantia: Assistência Técnica:

Assinatura
e Carimbo:

Observações para o PCT: VIDE EDITAL

Apresentar Amostra: Não é necessário apresentar Amostra ou Catálogo

Fechar
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