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PCT
 

Licitação: PE003/2018 

Data e Hora da Entrega das Propostas: 25/09/2018 - 08:45 

Grupo: 42 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE E SEGURANCA 

 

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO 

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

42.40.20.00009078-6 - MASCARA, para protecao contra gases (agentes quimicos) na cor preta, resistente a permeacao quimica
(impermeavel), constituida em elastomero e borracha injetados, totalmente flexivel e adaptavel a qualquer formato de rosto, contendo
ainda: valvula de exalacao na parte frontal sobre a posicao do queixo, e duas valvulas de inalacao dispostas uma de cada lado da
mascara para evitar a mistura do ar inalado com o exalado; diafragma de voz na parte frontal compativel com sistemas taticos de fonia;
lente do visor panoramico flexivel e resistente nao prejudicando a visao periferica; cintas de fixacao produzidas em elastico reforcado
com sistemas de conexao e regulagem das cintas e 06 (seis) pontos para fixacao e ajuste; 02 (dois) pares de filtros na cor preta. .

Nº: 
1

UF: 
Un

Qtde: 
4

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

45.10.00.00125980-6 - SABONETEIRA, em plastico ABS, com reservatorio para refil de sabonete liquido, capacidade de 800 ml, libera o
sabonete liquido em forma de espuma, com fechadura de seguranca, com visor frontal para verificar o nivel do refil, com dispositivo
para fixacao em parede, com valvula dosadora acionada atraves de botoeira. Embalagem com dados de identificacao do produto e do
fabricante..

Nº: 
2

UF: 
Un

Qtde: 
2

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

45.10.00.00140579-9 - DISPENSER, para alcool gel hidratado, em plastico ABS, capacidade minima de 800 ml, lavavel, visor frontal, com
parafusos e buchas de fixacao, acionamento atraves botao de ejecao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes..

Nº: 
3

UF: 
Un

Qtde: 
4

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

61.35.00.00157908-8 - PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designacao LR6( Duracao minima de 11,5 horas), conforme Norma
NBR vigente. Embalagem: com 02 unidades, com as informacoes sobre o produto: - Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor -
Texto em portugues - Tipo da Pilha(AA ou AAA) - Composicao do Produto - Origem do Produto - Validade do Produto - Simbolo
orientando destinacao apos o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA..

Nº: 
4

UF: 
Pr

Qtde: 
4

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

61.35.00.00158144-9 - PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designacao LR03 Duracao minima de 5,0 horas Embalagem: com 02
unidades, com as informacoes sobre o produto: - Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor - Texto em portugues - Tipo da
Pilha(AA ou AAA) - Composicao do Produto - Origem do Produto - Validade do Produto - Simbolo orientando destinacao apos o uso.
Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA..

Nº: 
5

UF: 
Pr

Qtde: 
8

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

65.05.19.00109946-9 - DETERGENTE, enzimatico com no minimo 05 enzimas (lipase amilase protease), contendo alcool polialcoxilado e
detergente tensoativos nao ionicos pH neutro nao corrosivo biodegradável atóxico especifico para limpeza de instrumentais
equipamentos e artigos médicos limpeza manual ou equipamento automatizado com diluicao a partir de 1ml atender RDC nº 55/2012
apresentar laudos de irritabilidade dermica e ocular laudo de atividade amioliica e proteolitica laudo de biodegrabilidade laudo de
corrosividade em instrumental pH laudo das atividades enzimaticas do produto laudo bacteriostatico do detergente. Embalagem: Galao
de 05 litros com dados de identificacao do produto concentracao indicacao modo de uso marca do fabricante prazo de validade lote
responsavel tecnico registo da Anvisa/MS..

Nº: 
6

UF: 
GL

Qtde: 
2

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

65.10.19.00007531-0 - COMPRESSA, tipo campo operatorio, 45 x 50 cm, nao esteril, confeccionada em tecido absorvente, 100% algodao,
com quatro camadas sobrepostas, de cor branca, bordas devidamente acabadas, com cantos arredondados, provida de alca de apoio
(cadarco). Embalagem: pacote com 50 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..

Nº: 
7

UF: 
Pc

Qtde: 
50

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

65.10.19.00068931-9 - 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 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..

Nº: 
8

UF: 
Rl

Qtde: 
1

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega:  
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65.10.19.00068933-5 - 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 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..

Nº: 
9

UF: 
Rl

Qtde: 
1

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

65.10.19.00097578-8 - ATADURA, de crepom, Tipo I, 100% algodao, com dimensoes de 30cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 64,3 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..

Nº: 
10

UF: 
Rl

Qtde: 
100

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

65.10.19.00105961-0 - COMPRESSA, de gaze 100% algodao, esteril, de uso unico descartavel, com filamento radiopaco, hidrofila,
dobradas para dentro, dimensoes fechada de 7,5 x 7,5 densidade de 13 fios por cm2. Seguir NBR 13843. Apresentacao: Embalagem
Primaria: pacotes com 20 unidades, 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 .

Nº: 
11

UF: 
Pc

Qtde: 
120

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

65.15.19.00007640-6 - SONDA, de aspiracao traqueal, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 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..

Nº: 
12

UF: 
Un

Qtde: 
10

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

65.15.19.00070260-9 - CUBA, rim, em aco inoxidavel AISI 304, com capacidade minima aproximada de 750ml, dimensoes minimas de 26
x 12cm..

Nº: 
13

UF: 
Un

Qtde: 
20

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

65.15.19.00113396-9 - SONDA, de aspiracao traqueal, n. 14, descartavel, de uso unico, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente,
atraumatica, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizaca, permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do
produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da
esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; 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. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA..

Nº: 
14

UF: 
Un

Qtde: 
10

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

65.15.19.00113397-7 - SONDA, de aspiracao traqueal, n. 12, descartavel, de uso unico, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente,
atraumatica, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas
de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizaca, permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do
produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da
esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; 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. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA..

Nº: 
15

UF: 
Un

Qtde: 
10

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

65.32.19.00099579-7 - TOUCA, descartavel, em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, elastico em toda volta, diametro minimo de 45 cm.
Embalagem caixa com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao.

Nº: 
16

UF: 
Cx

Qtde: 
120

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

65.32.19.00099580-0 - AVENTAL, 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 longas, punho com elastico, comprimento minimo de 1,25m e largura
minima de 75cm, em 100 % polipropileno, laminado ou confeccionado com reforco Embalagem:pacote com 10(dez) unidades, contendo
dados do fabricante, procedencia e data de fabricacao..
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Nº: 
17

UF: 
Pc

Qtde: 
80

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: 
18

UF: 
Cx

Qtde: 
120

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

65.32.19.00111644-4 - LUVA, de procedimento, tamanho P, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, de 100% de polimero de
nitrilo ,para uso medico hospitalar , sem po, nao deve conter talco, amido ou proteinas ambidestra,formato anatomico, resistente a
tracao, punho com bainha. Nº Certificado de Aprovacao (C.A) impresso no produto e na embalagem Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garantam 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: 
19

UF: 
Cx

Qtde: 
55

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

65.32.19.00111677-0 - LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, de 100% de polimero de
nitrilo, para uso medico hospitalar, sem po, nao deve conter talco, amido ou proteinas ambidestra, formato anatomico, resistente a
tracao, punho com bainha. Nº Certificado de Aprovacao (C.A) impresso no produto e na embalagem. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garantam 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: 
20

UF: 
Cx

Qtde: 
22

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

65.32.19.00111678-9 - LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, de 100% de polimero de
nitrilo, para uso medico hospitalar , sem po, nao deve conter talco, amido ou proteinas ambidestra, formato anatomico, resistente a
tracao, punho com bainha. Nº Certificado de Aprovacao (C.A) impresso no produtoe na embalagem. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garantam 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: 
21

UF: 
Cx

Qtde: 
80

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

65.32.19.00113017-0 - LUVA, cirurgica, esteril, livre de latex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de pó,
hipoalergenica, alta resistencia, alta sensibilidade tatil, formato anatomico, tamanho 7,0. Embalagem: embalagem de acordo com as
normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferencia com
tecnica asseptica; o rotulo impresso deve estar 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, nº do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra "ANVISA"); 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.
O produto deve obedecer a qualquer legislacao inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA..

Nº: 
22

UF: 
Pr

Qtde: 
310

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

65.32.19.00113018-8 - LUVA, cirurgica, esteril, livre de latex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de po,
hipoalergenica, alta resistencia, alta sensibilidade tatil, formato anatomico, tamanho 7,5. Embalagem: embalagem de acordo com as
normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferencia com
tecnica asseptica; o rotulo impresso deve estar 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, nº do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra "ANVISA"); 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.
O produto deve obedecer a qualquer legislacao inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. .

Nº: 
23

UF: 
Un

Qtde: 
320

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

65.32.19.00113019-6 - LUVA, cirurgica, esteril, livre de latex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de po,
hipoalergenica, alta resistencia, alta sensibilidade tatil, formato anatomico, tamanho 8,0. Embalagem: embalagem 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; o rotulo impresso deve estar 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, nº do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra "ANVISA"); a embalagem secundaria
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deve ser conforme 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 inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. .

Nº: 
24

UF: 
Un

Qtde: 
115

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

65.32.19.00113020-0 - LUVA, cirurgica, esteril, livre de latex natural, confeccionada em poliisopreno ou policloropreno, livre de po,
hipoalergenica, alta resistencia, alta sensibilidade tatil, formato anatomico, tamanho 8,5. Embalagem: embalagem de acordo com as
normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferencia com
tecnica asseptica; o rotulo impresso deve estar 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, nº do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra "ANVISA"); 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.
O produto deve obedecer a qualquer legislacao inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC
185/01/ANVISA. .

Nº: 
25

UF: 
Un

Qtde: 
25

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

68.10.00.00155885-4 - ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, fragancia agradavel, para assepsia das maos. Embalagem com no
minimo 800 ml. O produto devera estar acondicionado em embalagem com as seguintes informacoes, impressas exclusivamente pelo
fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e
telefone de contato, registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso do produto, as informacoes contidas na
rotulagem devem ser indeleveis, visiveis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos
orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada. Atender a (s) resolucao (oes) e portaria (s) vigente (s) ANVISA e
INMETRO..

Nº: 
26

UF: 
Un

Qtde: 
18

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

68.10.19.00012069-3 - HIPOCLORITO, de sodio 1%. Embalagem de 05 litros, contendo o nome do fabricante data de fabricacao, prazo de
validade e registro do Ministério da Saude..

Nº: 
27

UF: 
Un

Qtde: 
5

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

72.40.00.00047805-9 - CAIXA, plastica, organizadora, cor branco transparente, com tampa, dimensoes 400 x 200 x 550 mm, com variacao
de +/-10 mm. Produto com etiqueta contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante..

Nº: 
28

UF: 
Un

Qtde: 
1

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

72.40.00.00143609-0 - LIXEIRA, com tampa, capacidade para 100 litros, em polietileno de alta densidade, com pedal em polietileno para
abrir e fechar a tampa, com paredes e fundos reforcados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. As seguintes informacoes
deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e
capacidade..

Nº: 
29

UF: 
Un

Qtde: 
1

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

73.30.00.00131132-8 - VASILHAME, plastico, transparente tipo retangular para acondicionamento, com tampa, capacidade 20 litros. O
produto devera ser identificado com, no minimo, o material de fabricacao, capacidade e o nome ou marca do fabricante..

Nº: 
30

UF: 
Un

Qtde: 
2

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

73.50.00.00158658-0 - COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml, com resina termoplastica destinada ao
consumo de bebidas, material nao toxico, cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas
afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 180 gramas. Na embalagem devem ser
identificadas a capacidade total e a quantidade de copos, ostentando o Simbolo de Identificacao da Conformidade e o numero do
registro do INMETRO. Em relacao a marcacao e identificacao, os copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres visiveis e de
forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou identificacao do fabricante, capacidade do copo e simbolo de identificacao do
material para reciclagem, conforme NBR ou Inmetro.Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de
identificacao do produto, marca e informacoes sobre o fabricante..

Nº: 
31

UF: 
CT

Qtde: 
100

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

85.10.00.00155628-2 - SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para limpeza das maos, pronto para uso,
aparencia perolada cremosa, livre de residuos suspensos ou precipitacoes PH entre 6,5 e 7,5 (neutro), nao irritante a pele e aos olhos,
biodegradavel, miscivel em agua, acondicionado em recipiente plastico de 1 litro A embalagem devera apresentar rotulo impresso
colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao,
prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, norma(s) e resolucao(oes) da
ANVISA. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto..

Nº: 
32

UF: 
Un

Qtde: 
10

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

85.10.19.00111708-4 - SABONETE, liquido, glicerinado, de baixa irritacao dermica, incolor, inodoro indicado para banho de adultos e RN.
Sem acao antimicrobiana devendo conter em sua formulacao glicerina bidestilada, minimo 2%, ativo minimo do produto 15%. Fica
proibida a utilizacao na formulacao de sais do acido linear aquil benzeno sulfonico (acido sulfonico) pH entre 7,0 a 7,5 (neutro),
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concentracao de 1,50 litros de agua. Embalagem: frasco com 100 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e
registro no Ministerio da Saude..

Nº: 
33

UF: 
Un

Qtde: 
20

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

85.40.00.00151995-6 - UTILIZAR CODIGO 85.40.00.00162512-8 PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm
(largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas virgem,
nao reciclado, na cor branca, sem odor e apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado). Embalagem contendo 1000 folhas
com peso minimo de 1.400 gramas, podendo variar -2% do peso. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem que o produto esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante. Nome do produto, data de fabricação, número
do lote, composição, peso.Endereço e telefone de contato, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Todos os dizeres na
lingua portuguesa (Brasil). Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. Deverao ser
considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. .

Nº: 
34

UF: 
Pc

Qtde: 
20

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:  
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