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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

a aquisição de materiais de consumo, insumos e equipamentos diversos, para fins de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

Item 
Descrição/ 

Especificação 
Ident. 

Catmat 
Und. 
Med. 

Qnt. 
Valor 
máx. 

Aceitável 
Total 

1 

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO 
E INFANTIL  
Sem contato; Tela de LCD; Digital; Tempo 
máximo para medição: 5 segundos; 
Desligamento automático da bateria: 7 
segundos; Alimentação: 2 Pilha AA - (NÃO 
INCLUSAS); Temperatura de trabalho: 10 a 
40ºC; Temperatura Relativa: 85%; 
Resolução mínima: 0,1 ºC; Precisão: ± 0,1 
ºC; Faixa de medição: 32,0 a 43,0 oC (90 a 
109 oF); Erro máximo: 0,3ºC; Distância 
ideal para medidas: 5 a 15 cm. 

438089 Und. 40 
R$ 

220,79 
R$ 8.831,46 

2 

PILHA ALCALINA AA;  
Para uso no Termômetro Digital de 
Infravermelho; Pilha alcalina AA; 
Recarregável de 2.500mAh; Duração de 
até 10 anos. Cartela com 4 unds. 

317533 Cartela 103 R$ 40,97 R$ 4.219,91 



3 

RESPIRADOR PFF2. 
Tipo peça semifacial filtrante para 
partículas, com formato dobrável em dois 
painéis, solda ultrassônica em todo o seu 
perímetro; Nas presilhas está entrelaçado 
um tirante elástico branco, perfazendo duas 
alças. O tirante possui uma alça para apoio 
na nuca do usuário e outra na altura do 
pescoço; O respirador possui, para ajuste 
no septo nasal, uma tira de material 
metálico moldável, esse clipe nasal deve 
ser fixado na parte superior da peça e 
colocado internamente à peça ou na parte 
externa da mesma (não deve ser colado 
com cola quente), de modo que a pele do 
usuário não tenho contato com o material 
metálico; Respirador não valvulado (sem 
válvula de exalação); Aprovado para a 
proteção das vias respiratórias contra 
aerossóis de origem biológica (PFF2 ou 
N95); Deve possuir Certificado de 
Aprovação (CA), certificação do INMETRO 
e registro na ANVISA (selo da ANVISA). 

341923 Und. 945 R$ 6,69 R$ 6.326,70 

4 

MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO. 
100% algodão, camada tripla, lavável, para 
proteção da boca e do nariz, com elástico, 
em conformidade com a Norma ABNT PR 
1002:2020; Tamanho único que se adapta 
a qualquer formato de rosto; Embaladas 
individualmente em saco plástico 
transparente; Medidas: 24 x 13 cm. 

468372 Und. 17520 R$ 5,92 
R$ 

103.795,98 

5 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura 
uniforme; Resistente a tração sem provocar 
estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 
Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; 
Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para 
uso em Ambiente com risco biológico; Deve 
Apresentar Certificado De Aprovação (Ca) 
De Proteção Das Mãos Contra Agentes 
Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho  G, 
caixa com 100 unidades. 

437575 Cx. 430 R$ 43,00 R$ 18.490,67 



6 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura 
uniforme; Resistente a tração sem provocar 
estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 
Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; 
Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para 
uso em Ambiente com risco biológico; Deve 
Apresentar Certificado De Aprovação (Ca) 
De Proteção Das Mãos Contra Agentes 
Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho  M. 
Caixa com 100 unidades. 

405574 Cx. 480 R$ 43,50 R$ 20.880,64 

7 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO; 
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura 
uniforme; Resistente a tração sem provocar 
estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 
Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; 
Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para 
uso em Ambiente com risco biológico; Deve 
Apresentar Certificado De Aprovação (Ca) 
De Proteção Das Mãos Contra Agentes 
Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho  P, 
caixa com 100 unidades. 

405575 Cx. 165 R$ 41,58 R$ 6.859,89 

8 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: Pequeno, características 
adicionais: lubrificada com pó 
bioabsorvível, esterilidade: estéril, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 
tipo uso: descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente à 
tração;caixa com 100 unidades. Tamanho 
P. 

387700 Cx. 20 R$ 49,35 R$ 987,06 

9 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: médio, características adicionais: 
lubrificada com pó bioabsorvível, 
esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, 
tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, 
modelo: formato anatômico, finalidade: 
resistente à tração; caixa com 100 

387699 Cx. 69 R$ 50,97 R$ 3.516,71 



unidades em envelope contendo um par de 
luvas; Tamanho M. 

10 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: grande; características 
adicionais: lubrificada com pó 
bioabsorvível, esterilidade: estéril, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 
tipo uso: descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente à tração; 
caixa com 100 unidades. Tamanho G. 

387698 Cx. 15 R$ 57,68 R$ 865,24 

11 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD). 
Destinado à proteção do profissional contra 
eventuais respingos, fluidos e partículas; 
Reutilizável; Adaptável com óculos, 
máscaras e capacetes 

63398 Und. 2515 R$ 23,95 R$ 60.228,21 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A 
empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos 
Produtos Químicos (FISPQ); Embalagens 
de  5L; Indicado para desinfecção de Mãos. 

380018 
Galão 

5L. 
1144 R$37,45 R$42.845,05 

13 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL; 
Com Registro válido na ANVISA; 
Embalagens de 5L; A empresa fornecedora 
deve apresentar a Ficha de Informação de 
Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Indicado para desinfecção de 
objetos e superfícies. 

429225 
Galão 

5L. 
472 R$ 35,27 R$ 16.645,29 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 
A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 
concentração, para utilização em 
equipamentos, utensílios, pisos, paredes, 
balcões climatizados, com amplo espectro 
antibacteriano; O produto deverá estar 
disposto em embalagem tipo galão com 05 
litros e conter todas as informações 
necessárias no rótulo como modo de usar, 
data de fabricação e validade, composição 
química, advertências e registro no 
Ministério da Saúde; A empresa 
fornecedora deve apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Validade mínima de 06 
meses na data de entrega do produto. 

299605 
Galão 5 

L. 
1180 R$ 5,74 R$ 6.769,67 

15 

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL 
EM GEL. 
Com reservatório de 400ml; Dimensões: - 
Largura: 85mm; - Altura: 190mm; - 
Profundidade: 87mm Cor: branca. 

441576 Und. 214 R$ 31,40 R$ 6.720,15 

16 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, 
semi-impermeável, com gramatura mínima 
de 30g/m2, abertura posterior com amarril 
nas costas, mangas longas, punho elástico; 
Cor branca, Tamanhos P 

335478 Und. 575 R$ 8,22 R$ 4.723,66 



17 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, 
semi-impermeável, com gramatura mínima 
de 30g/m2, abertura posterior com amarril 
nas costas, mangas longas, punho elástico; 
Cor branca, Tamanhos M 

335478 Und. 1175 R$ 8,22 R$ 9.652,70 

18 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, 
semi-impermeável, com gramatura mínima 
de 30g/m2, abertura posterior com amarril 
nas costas, mangas longas, punho elástico; 
Cor branca, Tamanhos G. 

335478 Und. 855 R$ 8,22 R$ 7.023,88 

19 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, 
semi-impermeável, com gramatura mínima 
de 30g/m2, abertura posterior com amarril 
nas costas, mangas longas, punho elástico; 
Cor branca, Tamanhos GG. 

335478 Und. 125 R$ 8,22 R$ 1.026,88 

20 

SAPATILHA HOSPITALAR 
DESCARTÁVEL; 
Material não tecido, 100% polipropileno; 
Modelo com elástico; Cor branca; 
Gramatura cerca de 20 G/M2; Tamanho 
Único. 

436854 Par 1281 R$ 6,66 R$ 8.536,17 

21 

DESINFETANTE À BASE DE 
QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. 
Princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil 
Benzil Amônio / Cloreto de Didecil Dimetil 
Amônio – 5ª geração – em concentração de 
4%, sem perfume, sem álcool, não 
corrosivo; A empresa fornecedora deve 
apresentar a Ficha de Informação de 
Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Para a desinfecção diretamente 
sobre as superfícies contaminadas como 
bancadas, mesas, macas, mobiliário 
hospitalar, colchões, maçanetas, telefones, 
pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, 
equipamentos eletrônicos. Com registro na 
ANVISA. Galão 5 litros. 

408763 
Galão 5 

L. 
152 

R$ 
103,90 

R$ 15.793,00 

22 

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 
SOLO;  
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com 
adesivo de borracha natural; Dimensão: 
30mx5cm. 

368951 
Rolo  

(30 m). 
357 R$ 21,25 R$ 7.586,57 

23 

FITA DE SEGURANÇA/ISOLAMENTO 
AMARELO/PRETA Fita Zebrada de 
sinalização e segurança produzida em filme 
de polietileno de baixa densidade sem 
adesivo, impresso em duas cores preto e 
amarelo, com espessura de 3 micras e 
colocada num tubete de papelão com 
largura de 70mm. Metragem 200m. 

353764 
Rolo 

(200 m). 
52 R$ 13,39 R$ 696,27 

24 

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel);  
Aplicação maca hospitalar; Material papel, 
100% Celulose Virgem; Dimensão: largura 
70 cm, comprimento 50 m; Apresentação 
em rolo. 

312616 
Rolo 

 50 m. 
133 R$ 10,18 R$ 1.354,33 



25 

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
Material não tecido 100% Polipropileno; 
Modelo com elástico em toda a volta; Cor 
branca; Gramatura cerca de 30 G/m

2
; 

Tamanho único; Característica adicional: 
Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. 

428620 Und. 6300 R$ 0,15 R$ 918,34 

26 

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS;  
Adesivada e com o símbolo para resíduo 
infectante; Obedecer às normas vigentes 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA); Deve conter pedal plástico para 
acionar a tampa - C/ Pedal + Haste + Aro; 
Lixeira De Plástico 50L; Largura: 330mm 
Altura: 720mm Comprimento: 440mm Peso: 
3,340Kg Material: PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade) ou PP(polipropileno); Cor: 
branca. 

402480 Und. 180 R$ 73,79 R$ 13.282,17 

27 

SACOS PARA LIXO INFECTANTE; 
Confeccionados em polietileno de alta 
densidade, de material virgem, com 
pigmentação branco leitoso; Leva o 
símbolo infectante obedecendo a norma 
NBR 7500, seguem as normas 9191 da 
ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: 
Branco; Capacidade Nominal: 50 Litros; 
Embalagem com 100 unidades Micras 0,03. 

412494 
Pct. 

com 100 
unds.  

554 R$ 19,76 R$ 10.948,13 

28 

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA;  
Toalha de Papel Interfolhada; Material 
100% Fibras Celulósicas; Medida Mínima: 
Comprimento 23, Largura 21, Cor Branca 
pacote com 1000 unidades. 

417287 Fardo 652 R$ 10,80 R$ 7.039,80 

29 

LAVATÓRIO.                                                                                        
 
Material: Aço inox Aisi 304; Acabamento: 
Escovado; Saída de água central; 
Acompanha Válvula tipo americana 3.1/2 
Medidas: 120x37x27cm (CompxLargxAlt); 
Fácil Instalação; Contendo: 1 lavatório. 
coletivo inox 1,20m – 1 Valvula inox de 
3.1/2; Parafusos e buchas para fixação; 
Garantia: Contra defeito de fabricação; 

363407 Und. 15 
R$ 

661,91 
R$ 9.928,65 

30 

TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PAREDE. 
Acionamento manual sob pressão e 
fechamento automático temporizado toa em 
metal cromado. Possui bica móvel 
(giratória) proporcionando mais flexibilidade 
de uso e amplitude nos movimentos, 
podendo girar indicando o fluxo para o local 
mais adequado. Seu tempo de fechamento 
ocorre automaticamente dentro de um 
período de no mínimo 6 e no máximo 10 
segundos. Fabricado em metal e usinado 
sob processo forçado de extrusão (sem 
costuras) garantindo que rachaduras não 
se manifestem em suas extremidades. 
Bica: móvel; Tipo de mecanismo: 
automático; Tipo de arejador: fixo, com tela; 
Altura total máxima: 185 mm; Altura 
máxima entre a base e o arejador: 110 mm; 
Distância da parede ao arejador: 175 mm; 

429935 Und. 56 R$ 72,71 R$ 4.071,59 



Rosca de instalação: 1/2''; acompanha 
adaptador 3/4''; Cor: cromado; 
Posicionamento: horizontal; Aplicação: 
parede; Indicado para: banheiros, 
lavatórios; ambientes com grande 
circulação de pessoas; Produto com 05 
anos de garantia contra defeitos exclusivos 
de fabricação. 

31 

TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA. 
Acionamento manual sob pressão e 
fechamento automático temporizado toa em 
metal cromado. Possui bica móvel 
(giratória) proporcionando mais flexibilidade 
de uso e amplitude nos movimentos, 
podendo girar indicando o fluxo para o local 
mais adequado. Seu tempo de fechamento 
ocorre automaticamente dentro de um 
período de no mínimo 6 e no máximo 10 
segundos. Fabricado em metal e usinado 
sob processo forçado de extrusão (sem 
costuras) garantindo que rachaduras não 
se manifestem em suas extremidades. 
Bica: móvel; Tipo de mecanismo: 
automático; Tipo de arejador: fixo, com tela; 
Altura total máxima: 185 mm; Altura 
máxima entre a base e o arejador: 110 mm; 
Distância da parede ao arejador: 175 mm; 
Rosca de instalação: 1/2''; acompanha 
adaptador 3/4''; Cor: cromado; 
Posicionamento: horizontal; Aplicação: 
bancada; Indicado para: banheiros, 
lavatórios; ambientes com grande 
circulação de pessoas; Produto com 05 
anos de garantia contra defeitos exclusivos 
de fabricação. 

49936 Und. 125 
R$ 

133,27 
R$ 16.659,20 

32 

TAPETE SANITIZANTE. 
Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 
38x58cm, não mancha, possui borda 
vedante elevada que impede o vazamento 
de líquidos, espessura mínima de 10mm, é 
antiderrapante e anti-chama feito para o 
uso com solução sanitária (comportando no 
mínimo 500ml de água + 1 colher de sopa 
de água sanitária) no tapete. 

469722 Und. 195 
R$ 

104,19 
R$ 20.317,61 

33 
BORRIFADOR DE PÁSTICO 580ml. Com 
válvula para álcool 70% líquido. 

307885 Und. 410 R$ 11,38 R$ 4.665,93 

34 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. 
Interfolhado, em polipropileno, visor frontal, 
capacidade de até 500 folhas de duas 
dobras. 

469569 Und. 150 R$ 29,15 R$ 4.373,04 

35 
LAVATORIO SUSPENSO. 
Oval 56x46 louça branco. 

336162 Und. 24 R$ 68,74 R$ 1.649,76 

36 
SIFÃO. 
Sanfonado PVC universal. 

111600 Und. 50 R$ 11,09 R$ 554,44 

37 
PARAFUSO PARA LAVATÓRIO. 
10mm, com bucha.  

150125 Par 98 R$ 10,46 R$ 1.025,48 



38 

CARREGADOR PARA PILHAS. 
Com capacidade para  4 pilhas 
recarregáveis mox AA 2600 mah e mais 4 
AAA palito pequena 1000 mah carregador 
de pilhas e baterias mox CP 51 carrega 4 
pilhas recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 
baterias de 9V; com luz de led indicando o 
processo de carga; acende os leds laterais 
ao colocar as pilhas, o leds centrais 
acendem ao colocar bateria de 9V para 
carregar. Desliga automaticamente quando 
a carga está completa. Contém três canais 
de carga independentes e é sem cabo de 
força; Bi-volt: 110 / 220V automático. 

324360 Und. 36 R$ 50,31 R$ 1.811,19 

39 

FILME DE PVC ESTICÁVEL; 
Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; 
Bobina; Dimensões: 38cm x 1000m (largura 
x comprimento); Com espessura de 0,01 
mm (10 micras). 

431101 
Bobina 
1000 m. 

92 R$ 72,08 R$ 6.631,57 

40 

BARREIRA EM ACRÍLICO PURO. 
Com 4mm de espessura, com dimensões 
aproximadas 75cm x 50cm para mesa ou 
balcão. 

150482 M
2
 123 

R$ 
174,33 

R$ 21.442,36 

41 

MÁSCARA COM UMA PARTE EM TECIDO 
100% ALGODÃO. 
Dupla camada, lavável, para proteção do 
nariz, com elástico, em conformidade com 
a Norma ABNT PR 1002:2020; Visor em 
plástico cristal para a proteção da boca, 
que permita a leitura labial, feito em acetato 
transparente; Tamanho único que se 
adapta a qualquer formato de rosto; 
Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm. 

468370 Und. 498 R$ 15,02 R$ 7.482,21 

42 

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 
SOLO;  
Cor amarela; Confeccionada em PVC com 
adesivo de borracha natural; Dimensão: 
30mx5 cm. 

392495 
Rolo 

com 30 
m. 

50 R$ 26,99 R$ 1.349,40 

43 

BEBEDOURO DE TORNEIRA. Bebedouro 
industrial coluna em inox 430 ou superior, 
pés reguláveis, serpentina em aço inox, 
reservatório em prolipropileno atóxico, 
isolamento térmico em PS, boia de controle 
de nível de água, tomada de 03 pinos , gás 
ecológico R134A, conforme a norma da 
ABNT/NBR/603351 , refrigeração por 
compressor, com capacidade para 200 
litros, contendo 4 torneiras metálicas, 
aparador de água frontal em chapa de aço 
inox com dreno, filtro externo com rosca de 
½” e filtragem de 120 litros por hora 
certificado pelo INMETRO e validade de no 
mínimo 6 meses. Dimensões aproximadas: 
1,73x0,83x0,85, 220V. 

68608 Und. 8 
R$ 

2.547,82 
R$ 20.382,53 



44 

CÂMERA TÉRMICA DETECTORA DE 
TEMPERATURA. 
Solução de monitoramento de temperatura 
corporal. 
Descrição técnica: Faixa de temperatura 
20ºC até 50ºC; Imagem térmica (IR); 
384x288px, Imagem normal 1920x1080px, 
Distância de detecção 3 a 10 metros; 
Quantidade  de medições simultâneas = 6 
pessoas, alarme, distância focal = 18mm, 
exatidão ≤ ± 0,3ºC, funções: câmera 
térmica + câmera HD para medição de 
temperatura do corpo humano, exibição 
sincronizada, transmissão remota de vídeo, 
alarme automático de captura, alarme 
sonoro, gravação de vídeo,  entre outros. 

150352 Und. 6 
R$ 

22.028,13 
R$ 

132.168,76 

45 

TOTEM ÁLCOOL GEL. 
Com acionamento por pedal (sem contato 
manual) com capacidade média de 2.500 
aplicações, livre de qualquer contato que 
possa gerar contaminação, sistema anti-
vandalismo, que possa ser fixado em 
superfícies (porque que não seja 
necessário instalação) com dimensões 
altura: 1,00m, largura: 30cm, profundidade: 
30cm e peso de: 10kg quando vazio. 

470308 Und. 65 
R$ 

456,05 
R$ 29.642,96 

46 

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 
ELÉTRICO;  
Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 
127V/220V; Comprimento da mangueira: 
1,2m Capacidade: 20 Litros; Pressão: 0,2 - 
0,4 Mpa. 

63207 Und. 13 
R$ 

350,03 
R$ 4.550,40 

47 

ÁLCOOL ETÍLICO 96 ºGL. 
  
Álcool etílico, líquido límpido, incolor, teor 
alcoólico mínimo de 96¨GL, fórmula 
química C2H5OH, peso molecular 
46,07g/mol, grau de pureza mínimo de 
93¨INPM, Número de referência química 
CAS 64- 17-5 

346633 
Garrafa 

1L 
170 R$ 38,85 R$ 6.604,02 

48 

CARBÔMERO 
  
Polímero, tipo: polímero reticulado de ácido 
acrílico (propanoico), composição: 
carbômero 940 - poli(ácido acrílico), outros 
componentes: com éter alílico de 
pentaeritritol, forma física: pó branco, fino, 
higroscópico, leve odor acético, teor de 
pureza: teor de 56 a 68% de ácido 
carboxílico, número de referência química : 
CAS 76050-42-5 

414033 Kg. 4 
R$ 

154,44 
R$ 617,76 

49 

NEUTRALIZANTE. 
  
(Contra tipo/substituto para trietalonamina 
para fabricação de álcool em gel)  
Neutralizante químico que é utilizado para 
balancear o pH em cosméticos, produtos 
de higiene e em produtos de limpeza. Ela é 

350143 
Frasco 

1L 
4 

R$ 
101,69 

R$ 406,78 



utilizada em cosméticos como loções para 
a pele, géis para olhos, hidratantes, entre 
outros. 

50 

DENSÍMETRO - ALCOÔMETRO 
  
(Alcoômetro (Alcoolômetro) Gay Lussac 
com Termômetro) 
Indicado para medir o teor de álcool de 
uma solução água mais álcool na faixa de 0 
a 100° GL. Com divisões de 1° GL 
Instrumento conforme GAY LUSSAC  
Comprimento: 350mm Escala: 0 a 100% 
vol. (0% = água pura / 100% = álcool puro), 
Divisão: 1° GL; Escala do termômetro: 
0+50ºC 
Divisão: 1°C, característica adicional: 
calibrado, componentes: com termômetro. 

408548 Und.  2 
R$ 

120,46 
R$ 240,91 

51 

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% 
  
Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) 
10 volumes (3%). 

412698 Litro  111 R$ 25,68 R$ 2.850,04 

52 

GLICEROL 98% 
  
Glicerol, composição química: tributirato de 
glicerol, fórmula química: C15H26O6 
(tributirina), aspecto físico : líquido límpido, 
incolor, Massa Molar: 302,36 g/mol, grau de 
pureza: pureza mínima de 97%, número de 
referência química : CAS 60-01-5. 

420746 Litro  10 R$ 20,27 R$ 202,72 

53 
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4,0          
Solução Tampão, Leitura pH 4,0, Aplicação 
Calibragem de Peagâmetro. 

234416 
Frasco 
250 ml 

1 R$ 61,19 R$ 61,19 

54 
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 7,0          
Solução Tampão, Leitura pH 7,0, Aplicação 
Calibragem de Peagâmetro. 

234417 
Frasco 
250 ml 

1 R$ 62,60 R$ 62,60 

55 

SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0          
 
Solução Tampão, Leitura pH 10,0, 
Aplicação Calibragem de Peagâmetro. 

289050 
Frasco 
250 ml 

1 R$ 66,93 R$ 66,93 

56 

FRASCO PLASTICO 500 ml 
CILINDRO TP FLIP TOP 
 
Frasco plástico 500 ml. CILIND. TP FLIP 
TOP 
Material: PET, Cilíndrico Alto, 
Transparente, Gargalo: 28mm Capacidade: 
500ml 
Dimensões: 20X6,5cm (AxL) 
Material da Tampa: Plástico 
Modelo: Flip Top 
Corda tampa: Verde ou branca 
Rosca: 28mm. 

123552 Und.  600 R$ 1,12 R$ 674,70 

57 

BEBEDOURO DE TORNEIRA. Bebedouro 
industrial coluna em inox 430 ou superior, 
pés reguláveis, serpentina em aço inox, 
reservatório em prolipropileno atóxico, 

isolamento térmico em PS, boia de controle 
de nível de água, tomada de 03 pinos , gás 

68608 Und. 2 
R$ 

2.547,82 
R$ 5.095,63 



ecológico R134A, conforme a norma da 
ABNT/NBR/603351 , refrigeração por 

compressor, com capacidade para 200 
litros, contendo 4 torneiras metálicas, 

aparador de água frontal em chapa de aço 
inox com dreno, filtro externo com rosca de 

½” e filtragem de 120 litros por hora 
certificado pelo INMETRO e validade de no 
mínimo 6 meses. Dimensões aproximadas: 

1,73x0,83x0,85, 220V. 

58 

BEBEDOURO DE TORNEIRA. Bebedouro 
industrial coluna em inox 430 ou superior, 
pés reguláveis, serpentina em aço inox, 
reservatório em prolipropileno atóxico, 
isolamento térmico em PS, boia de controle 
de nível de água, tomada de 03 pinos , gás 
ecológico R134A, conforme a norma da 
ABNT/NBR/603351 , refrigeração por 
compressor, com capacidade para 200 
litros, contendo 4 torneiras metálicas, 
aparador de água frontal em chapa de aço 
inox com dreno, filtro externo com rosca de 
½” e filtragem de 120 litros por hora 
certificado pelo INMETRO e validade de no 
mínimo 6 meses. Dimensões aproximadas: 
1,73x0,83x0,85, 220V. 

68608 Und. 2 
R$ 

2.547,82 
R$ 5.095,63 

                                  Total 
 

 

 

R$ 707.250,55 
 

 
 

1.1.1.  Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA) – CAMPUS DE BARREIRAS.  

End. de entrega: Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 – 47808-006. Recanto dos Pássaros – Barreiras/BA. 

Item Descrição/ especif. 
Unid./ 

Medida 
Requis. 
Mínima 

Requis. 
Máxima 

Quant. 
Total 

1 

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL  
Sem contato; Tela de LCD; Digital; Tempo máximo para 

medição: 5 segundos; Desligamento automático da 

bateria: 7 segundos; Alimentação: 2 Pilha AA - (NÃO 

INCLUSAS); Temperatura de trabalho: 10 a 40ºC; 

Temperatura Relativa: 85%; Resolução mínima: 0,1 ºC; 

Precisão: ± 0,1 ºC; Faixa de medição: 32,0 a 43,0 oC 

(90 a 109 oF); Erro máximo: 0,3ºC; Distância ideal para 

medidas: 5 a 15 cm. 

Und. 3 7 7 

2 

PILHA ALCALINA AA;  
Para uso no Termômetro Digital de Infravermelho; Pilha 

alcalina AA; 

Recarregável de 2.500mAh; Duração de até 10 anos. 

Cartela com 4 unds. 

Cartela 3 3 3 

3 
RESPIRADOR PFF2. 
Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 

formato dobrável em dois painéis, solda ultrassônica 

Und. 8 20 20 



em todo o seu perímetro; Nas presilhas está 

entrelaçado um tirante elástico branco, perfazendo 

duas alças. O tirante possui uma alça para apoio na 

nuca do usuário e outra na altura do pescoço; O 

respirador possui, para ajuste no septo nasal, uma tira 

de material metálico moldável, esse clipe nasal deve 

ser fixado na parte superior da peça e colocado 

internamente à peça ou na parte externa da mesma 

(não deve ser colado com cola quente), de modo que a 

pele do usuário não tenho contato com o material 

metálico; Respirador não valvulado (sem válvula de 

exalação); Aprovado para a proteção das vias 

respiratórias contra aerossóis de origem biológica 

(PFF2 ou N95); Deve possuir Certificado de Aprovação 

(CA), certificação do INMETRO e registro na ANVISA 

(selo da ANVISA). 

4 

MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO. 
100% algodão, camada tripla, lavável, para proteção da 

boca e do nariz, com elástico, em conformidade com a 

Norma ABNT PR 1002:2020; Tamanho único que se 

adapta a qualquer formato de rosto; Embaladas 

individualmente em saco plástico transparente; 

Medidas: 24 x 13 cm. 

Und. 50 150 150 

5 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  G, caixa com 100 unidades. 

Cx. 4 10 10 

6 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Cx. 4 10 10 



Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  M. Caixa com 100 unidades. 

7 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; 
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  P, caixa com 100 unidades. 

Cx. 1 1 1 

8 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: 

Pequeno, características adicionais: lubrificada com pó 

bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: 

atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à tração;caixa 

com 100 unidades. Tamanho P. 

Cx. 4 10 10 

9 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: 

médio, características adicionais: lubrificada com pó 

bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: 

atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à tração; caixa 

com 100 unidades em envelope contendo um par de 

luvas; Tamanho M. 

Cx. 8 20 20 

10 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: 

grande; características adicionais: lubrificada com pó 

bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: 

atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à tração; caixa 

com 100 unidades. Tamanho G. 

Cx. 4 10 10 

11 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD). 
Destinado à proteção do profissional contra eventuais 

respingos, fluidos e partículas; Reutilizável; Adaptável 

com óculos, máscaras e capacetes 

Und. 500 1500 1500 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 

fornecedora deve apresentar a Ficha de Informação de 

Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ); 

Embalagens de  5L; Indicado para desinfecção de 

Mãos. 

Galão 
5L. 

100 300 300 



13 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL; 
Com Registro válido na ANVISA; Embalagens de 5L; A 

empresa fornecedora deve apresentar a Ficha de 

Informação de Segurança dos Produtos Químicos 

(FISPQ); Indicado para desinfecção de objetos e 

superfícies. 

Galão 

5L. 
30 100 100 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 
A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 

concentração, para utilização em equipamentos, 

utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, com 

amplo espectro antibacteriano; O produto deverá estar 

disposto em embalagem tipo galão com 05 litros e 

conter todas as informações necessárias no rótulo 

como modo de usar, data de fabricação e validade, 

composição química, advertências e registro no 

Ministério da Saúde; A empresa fornecedora deve 

apresentar a Ficha de Informação de Segurança dos 

Produtos Químicos (FISPQ); Validade mínima de 06 

meses na data de entrega do produto. 

Galão 5 

L. 
30 100 100 

15 

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL. 
Com reservatório de 400ml; Dimensões: - Largura: 

85mm; - Altura: 190mm; - Profundidade: 87mm Cor: 

branca. 

Und. 10 30 30 

16 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-

impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 

abertura posterior com amarril nas costas, mangas 

longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos P 

Und. 20 50 50 

17 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-

impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 

abertura posterior com amarril nas costas, mangas 

longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos M 

Und. 20 50 50 

18 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-

impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 

abertura posterior com amarril nas costas, mangas 

longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos G. 

Und. 20 50 50 

19 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-

impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 

abertura posterior com amarril nas costas, mangas 

longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos GG. 

Und. 20 50 50 

20 

SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 
Material não tecido, 100% polipropileno; Modelo com 
elástico; Cor branca; Gramatura cerca de 20 G/M2; 
Tamanho Único. 

Par 1 1 1 

21 

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIA. 
Princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio / 
Cloreto de Didecil Dimetil Amônio – 5ª geração – em 

Galão 5 

L. 
20 50 50 



concentração de 4%, sem perfume, sem álcool, não 
corrosivo; A empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Para a desinfecção diretamente 
sobre as superfícies contaminadas como bancadas, 
mesas, macas, mobiliário hospitalar, colchões, 
maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, 
cestos de lixo, equipamentos eletrônicos. Com registro 
na ANVISA. Galão 5 litros. 

22 
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO;  
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com adesivo de 
borracha natural; Dimensão: 30mx5cm. 

Rolo  

(30 m). 
8 20 20 

23 

FITA DE SEGURANÇA/ISOLAMENTO 
AMARELO/PRETA Fita Zebrada de sinalização e 
segurança produzida em filme de polietileno de baixa 
densidade sem adesivo, impresso em duas cores preto 
e amarelo, com espessura de 3 micras e colocada num 
tubete de papelão com largura de 70mm. Metragem 
200m. 

Rolo 

(200 m). 
3 3 3 

24 

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel);  
Aplicação maca hospitalar; Material papel, 100% 
Celulose Virgem; Dimensão: largura 70 cm, 
comprimento 50 m; Apresentação em rolo. 

Rolo 
 50 m. 

20 50 50 

25 

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo com 
elástico em toda a volta; Cor branca; Gramatura cerca 
de 30 G/m

2
; Tamanho único; Característica adicional: 

Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. 

Und. 500 2000 2000 

26 

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS;  
Adesivada e com o símbolo para resíduo infectante; 
Obedecer às normas vigentes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA); Deve conter pedal 
plástico para acionar a tampa - C/ Pedal + Haste + Aro; 
Lixeira De Plástico 50L; Largura: 330mm Altura: 720mm 
Comprimento: 440mm Peso: 3,340Kg Material: PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade) ou PP(polipropileno); 
Cor: branca. 

Und. 6 20 20 

27 

SACOS PARA LIXO INFECTANTE; Confeccionados 
em polietileno de alta densidade, de material virgem, 
com pigmentação branco leitoso; Leva o símbolo 
infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as 
normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: 
Branco; Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem 
com 100 unidades Micras 0,03. 

Pct. 

com 100 

unds.  

10 20 20 

28 

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA;  
Toalha de Papel Interfolhada; Material 100% Fibras 
Celulósicas; Medida Mínima: Comprimento 23, Largura 
21, Cor Branca pacote com 1000 unidades. 

Fardo 40 100 100 

29 

LAVATÓRIO.                                                                                        
 
Material: Aço inox Aisi 304; Acabamento: Escovado; 
Saída de água central; Acompanha Válvula tipo 
americana 3.1/2 Medidas: 120x37x27cm 
(CompxLargxAlt); Fácil Instalação; Contendo: 1 
lavatório. coletivo inox 1,20m – 1 Valvula inox de 3.1/2; 
Parafusos e buchas para fixação; Garantia: Contra 
defeito de fabricação; 

Und. 1 1 1 

30 
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PAREDE. 
Acionamento manual sob pressão e fechamento 
automático temporizado toa em metal cromado. Possui 

Und. 1 1 1 



bica móvel (giratória) proporcionando mais flexibilidade 
de uso e amplitude nos movimentos, podendo girar 
indicando o fluxo para o local mais adequado. Seu 
tempo de fechamento ocorre automaticamente dentro 
de um período de no mínimo 6 e no máximo 10 
segundos. Fabricado em metal e usinado sob processo 
forçado de extrusão (sem costuras) garantindo que 
rachaduras não se manifestem em suas extremidades. 
Bica: móvel; Tipo de mecanismo: automático; Tipo de 
arejador: fixo, com tela; Altura total máxima: 185 mm; 
Altura máxima entre a base e o arejador: 110 mm; 
Distância da parede ao arejador: 175 mm; Rosca de 
instalação: 1/2''; acompanha adaptador 3/4''; Cor: 
cromado; Posicionamento: horizontal; Aplicação: 
parede; Indicado para: banheiros, lavatórios; ambientes 
com grande circulação de pessoas; Produto com 05 
anos de garantia contra defeitos exclusivos de 
fabricação. 

31 

TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA. 
Acionamento manual sob pressão e fechamento 
automático temporizado toa em metal cromado. Possui 
bica móvel (giratória) proporcionando mais flexibilidade 
de uso e amplitude nos movimentos, podendo girar 
indicando o fluxo para o local mais adequado. Seu 
tempo de fechamento ocorre automaticamente dentro 
de um período de no mínimo 6 e no máximo 10 
segundos. Fabricado em metal e usinado sob processo 
forçado de extrusão (sem costuras) garantindo que 
rachaduras não se manifestem em suas extremidades. 
Bica: móvel; Tipo de mecanismo: automático; Tipo de 
arejador: fixo, com tela; Altura total máxima: 185 mm; 
Altura máxima entre a base e o arejador: 110 mm; 
Distância da parede ao arejador: 175 mm; Rosca de 
instalação: 1/2''; acompanha adaptador 3/4''; Cor: 
cromado; Posicionamento: horizontal; Aplicação: 
bancada; Indicado para: banheiros, lavatórios; 
ambientes com grande circulação de pessoas; Produto 
com 05 anos de garantia contra defeitos exclusivos de 
fabricação. 

Und. 10 50 50 

32 

TAPETE SANITIZANTE. 
Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 38x58cm, 
não mancha, possui borda vedante elevada que impede 
o vazamento de líquidos, espessura mínima de 10mm, 
é antiderrapante e anti-chama feito para o uso com 
solução sanitária (comportando no mínimo 500ml de 
água + 1 colher de sopa de água sanitária) no tapete. 

Und. 5 15 15 

33 BORRIFADOR DE PÁSTICO 580ml. Com válvula para 
álcool 70% líquido. 

Und. 50 100 100 

34 
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. Interfolhado, em 
polipropileno, visor frontal, capacidade de até 500 
folhas de duas dobras. 

Und. 8 20 20 

35 LAVATORIO SUSPENSO. 
Oval 56x46 louça branco. 

Und. 6 14 14 

36 SIFÃO. 
Sanfonado PVC universal. 

Und. 10 20 20 

37 PARAFUSO PARA LAVATÓRIO. 
10mm, com bucha.  

Par 14 28 28 

38 
CARREGADOR PARA PILHAS. 
Com capacidade para  4 pilhas recarregáveis mox AA 
2600 mah e mais 4 AAA palito pequena 1000 mah 

Und. 2 2 2 



carregador de pilhas e baterias mox CP 51 carrega 4 
pilhas recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 baterias de 9V; 
com luz de led indicando o processo de carga; acende 
os leds laterais ao colocar as pilhas, o leds centrais 
acendem ao colocar bateria de 9V para carregar. 
Desliga automaticamente quando a carga está 
completa. Contém três canais de carga independentes 
e é sem cabo de força; Bi-volt: 110 / 220V automático. 

39 

FILME DE PVC ESTICÁVEL; 
Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; Bobina; 
Dimensões: 38cm x 1000m (largura x comprimento); 
Com espessura de 0,01 mm (10 micras). 

Bobina 

1000 m. 
3 3 3 

40 
BARREIRA EM ACRÍLICO PURO. 
Com 4mm de espessura, com dimensões aproximadas 
75cm x 50cm para mesa ou balcão. 

M
2
 3 3 3 

41 

MÁSCARA COM UMA PARTE EM TECIDO 100% 
ALGODÃO. 
Dupla camada, lavável, para proteção do nariz, com 
elástico, em conformidade com a Norma ABNT PR 
1002:2020; Visor em plástico cristal para a proteção da 
boca, que permita a leitura labial, feito em acetato 
transparente; Tamanho único que se adapta a qualquer 
formato de rosto; Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm. 

Und. 30 80 80 

42 
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO;  
Cor amarela; Confeccionada em PVC com adesivo de 
borracha natural; Dimensão: 30mx5 cm. 

Rolo 

com 30 

m. 

8 20 20 

43 

BEBEDOURO DE TORNEIRA. Bebedouro industrial 
coluna em inox 430 ou superior, pés reguláveis, 
serpentina em aço inox, reservatório em prolipropileno 
atóxico, isolamento térmico em PS, boia de controle de 
nível de água, tomada de 03 pinos , gás ecológico 
R134A, conforme a norma da ABNT/NBR/603351 , 
refrigeração por compressor, com capacidade para 200 
litros, contendo 4 torneiras metálicas, aparador de água 
frontal em chapa de aço inox com dreno, filtro externo 
com rosca de ½” e filtragem de 120 litros por hora 
certificado pelo INMETRO e validade de no mínimo 6 
meses. Dimensões aproximadas: 1,73x0,83x0,85, 
220V. 

Und. 3 8 8 

44 

CÂMERA TÉRMICA DETECTORA DE 
TEMPERATURA. 
Solução de monitoramento de temperatura corporal. 
Descrição técnica: Faixa de temperatura 20ºC até 50ºC; 
Imagem térmica (IR); 384x288px, Imagem normal 
1920x1080px, Distância de detecção 3 a 10 metros; 
Quantidade  de medições simultâneas = 6 pessoas, 
alarme, distância focal = 18mm, exatidão ≤ ± 0,3ºC, 
funções: câmera térmica + câmera HD para medição de 
temperatura do corpo humano, exibição sincronizada, 
transmissão remota de vídeo, alarme automático de 
captura, alarme sonoro, gravação de vídeo,  entre 
outros. 

Und. 2 2 2 

45 

TOTEM ÁLCOOL GEL. 
Com acionamento por pedal (sem contato manual) com 
capacidade média de 2.500 aplicações, livre de 
qualquer contato que possa gerar contaminação, 
sistema anti-vandalismo, que possa ser fixado em 
superfícies (porque que não seja necessário instalação) 

Und. 6 18 18 



com dimensões altura: 1,00m, largura: 30cm, 
profundidade: 30cm e peso de: 10kg quando vazio. 

46 

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO ELÉTRICO;  
Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 127V/220V; 
Comprimento da mangueira: 1,2m Capacidade: 20 
Litros; Pressão: 0,2 - 0,4 Mpa. 

Und. 1 1 1 

47 

ÁLCOOL ETÍLICO 96 ºGL. 
  
Álcool etílico, líquido límpido, incolor, teor alcoólico 
mínimo de 96¨GL, fórmula química C2H5OH, peso 
molecular 46,07g/mol, grau de pureza mínimo de 
93¨INPM, Número de referência química CAS 64- 17-5 

Garrafa 

1L 
80 170 170 

48 

CARBÔMERO 
  
Polímero, tipo: polímero reticulado de ácido acrílico 
(propanoico), composição: carbômero 940 - poli(ácido 
acrílico), outros componentes: com éter alílico de 
pentaeritritol, forma física: pó branco, fino, higroscópico, 
leve odor acético, teor de pureza: teor de 56 a 68% de 
ácido carboxílico, número de referência química : CAS 
76050-42-5 

Kg. 2 4 4 

49 

NEUTRALIZANTE. 
  
(Contra tipo/substituto para trietalonamina para 
fabricação de álcool em gel)  
Neutralizante químico que é utilizado para balancear o 
pH em cosméticos, produtos de higiene e em produtos 
de limpeza. Ela é utilizada em cosméticos como loções 
para a pele, géis para olhos, hidratantes, entre outros. 

Frasco 

1L 
2 4 4 

50 

DENSÍMETRO - ALCOÔMETRO 
  
(Alcoômetro (Alcoolômetro) Gay Lussac com 
Termômetro) 
Indicado para medir o teor de álcool de uma solução 
água mais álcool na faixa de 0 a 100° GL. Com divisões 
de 1° GL 
Instrumento conforme GAY LUSSAC  
Comprimento: 350mm Escala: 0 a 100% vol. (0% = 
água pura / 100% = álcool puro), Divisão: 1° GL; Escala 
do termômetro: 0+50ºC 
Divisão: 1°C, característica adicional: calibrado, 
componentes: com termômetro. 

Und.  2 2 2 

51 

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% 
  
Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) 10 volumes 
(3%). 

Litro  5 15 15 

52 

GLICEROL 98% 
  
Glicerol, composição química: tributirato de glicerol, 
fórmula química: C15H26O6 (tributirina), aspecto físico : 
líquido límpido, incolor, Massa Molar: 302,36 g/mol, 
grau de pureza: pureza mínima de 97%, número de 
referência química : CAS 60-01-5. 

Litro  6 10 10 

53 
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4,0          
Solução Tampão, Leitura pH 4,0, Aplicação Calibragem 
de Peagâmetro. 

Frasco 

250 ml 
1 1 1 

54 
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 7,0          
Solução Tampão, Leitura pH 7,0, Aplicação Calibragem 
de Peagâmetro. 

Frasco 

250 ml 
1 1 1 



55 

SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0          
 
Solução Tampão, Leitura pH 10,0, Aplicação 
Calibragem de Peagâmetro. 

Frasco 

250 ml 
1 1 1 

56 

FRASCO PLASTICO 500 ml 
CILINDRO TP FLIP TOP 
 
Frasco plástico 500 ml. CILIND. TP FLIP TOP 
Material: PET, Cilíndrico Alto, 
Transparente, Gargalo: 28mm Capacidade: 500ml 
Dimensões: 20X6,5cm (AxL) 
Material da Tampa: Plástico 
Modelo: Flip Top 
Corda tampa: Verde ou branca 
Rosca: 28mm. 

Und.  100 200 200 

 

 

Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA/CAMPUS JEQUIÉ.  
Endereço de entrega: Rua Jean Torres de Oliveira, S/N - Bairro Kennedy - Loteamento Cidade Nova.  CEP 
45.201-767– JEQUIÉ - BA  

Item  
Descrição/  

Especificação  
Und.  

Medida  
Requisição 

Mínima  
Requisição 

Máxima  
Quantidade 

Total  

1  

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E 
INFANTIL  
Sem contato; Tela de LCD; Digital; Tempo máximo 
para medição: 5 segundos; Desligamento 
automático da bateria: 7 segundos; Alimentação: 2 
Pilha AA - (NÃO INCLUSAS); Temperatura de 
trabalho: 10 a 40ºC; Temperatura Relativa: 85%; 
Resolução mínima: 0,1 ºC; Precisão: ± 0,1 ºC; 
Faixa de medição: 32,0 a 43,0 oC (90 a 109 oF); 
Erro máximo: 0,3ºC; Distância ideal para medidas: 
5 a 15 cm.  

Unidade 04 10 10 

2  

PILHA ALCALINA AA;  
Para uso no Termômetro Digital de Infravermelho; 
Pilha alcalina AA; Recarregável de 2.500mAh; 
Duração de até 10 anos. Cartela com 4 unds.  

Cartela 5 25 25 

3  

RESPIRADOR PFF2.  
Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 
formato dobrável em dois painéis, solda 
ultrassônica em todo o seu 
perímetro; Nas presilhas está entrelaçado um 
tirante elástico branco, perfazendo duas alças. O 
tirante possui uma alça para apoio na nuca do 
usuário e outra na altura do pescoço; O respirador 
possui, para ajuste no septo nasal, uma tira de 
material metálico moldável, esse clipe nasal deve 
ser fixado na parte superior da peça e colocado 
internamente à peça ou na parte externa da 
mesma (não deve ser colado com cola quente), de 
modo que a pele do usuário não tenho contato 
com o material metálico; Respirador não valvulado 
(sem válvula de exalação); Aprovado para a 
proteção das vias respiratórias contra aerossóis de 
origem biológica (PFF2 ou N95); Deve possuir 
Certificado de Aprovação (CA), certificação do 

Und. 90 100 100 



INMETRO e registro na ANVISA (selo da 
ANVISA).  

4  

   
MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO.  
100% algodão,  camada tripla, lavável, para 
proteção da boca e do nariz, com elástico, em 
conformidade com a Norma ABNT PR 1002:2020; 
Tamanho único que se adapta a qualquer formato 
de rosto; Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm.  

Und. 400 440 440 

5  

   
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente 
a tração sem provocar estiramento; Isenta de 
Talco lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; 
Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil calçamento; 
Embalagem Resistente com Indicação de abertura 
picotada, contendo identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para uso em 
Ambiente com risco biológico; Deve Apresentar 
Certificado De Aprovação (Ca) De Proteção Das 
Mãos Contra Agentes Biológicos, Registro na 
Anvisa e selo de conformidade do INMETRO; 
Tamanho G, caixa com 100 unidades.  

CAIXA 
100,00 UN 

135 150 150 

6  

   
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente 
a tração sem provocar estiramento; Isenta de 
Talco lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; 
Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil calçamento; 
Embalagem Resistente com Indicação de abertura 
picotada, contendo identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para uso em 
Ambiente com risco biológico; Deve Apresentar 
Certificado De Aprovação (Ca) De Proteção Das 
Mãos Contra Agentes Biológicos, Registro na 
Anvisa e selo de conformidade do INMETRO; 
Tamanho M. Caixa com 100 unidades.  

CAIXA 
100,00 UN 

180 200 200 

7  

   
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente 
a tração sem provocar estiramento; Isenta de 
Talco lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; 
Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil calçamento; 
Embalagem Resistente com Indicação de abertura 
picotada, contendo identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para uso em 
Ambiente com risco biológico; Deve Apresentar 

CAIXA 
100,00 UN 

45 50 50 



Certificado De Aprovação (Ca) De Proteção Das 
Mãos Contra Agentes Biológicos, Registro na 
Anvisa e selo de conformidade do INMETRO; 
Tamanho P, caixa com 100 unidades.  

12  

   
ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 
fornecedora deve apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Embalagens de 5L; Indicado para 
desinfecção de Mãos.  

Galão  
5L. 

20 24 24 

13  

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; Embalagens de 
5L; A empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Indicado para desinfecção de 
objetos e superfícies.  

Galão  
5L. 

50 75 75 

14  

SANITIZANTE LÍQUIDO.  
A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 
concentração, para utilização em equipamentos, 
utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, 
com amplo espectro antibacteriano; O produto 
deverá estar disposto em embalagem tipo galão 
com 05 litros e conter todas as informações 
necessárias no rótulo como modo de usar, data de 
fabricação e validade, composição química, 
advertências e registro no Ministério da Saúde; A 
empresa fornecedora deve apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Validade mínima de 06 meses na data 
de entrega do produto.  

Galão  
5L. 

180 240 240 

16  

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-
impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 
abertura posterior com amarril nas costas, mangas 
longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos P  

Und. 90 100 100 

17  

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-
impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 
abertura posterior com amarril nas costas, mangas 
longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos M  

Und. 540 600 600 

18  

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-
impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 
abertura posterior com amarril nas costas, mangas 
longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos G.  

Und. 270 300 300 

20  

SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
Material não tecido, 100% polipropileno; Modelo 
com elástico; Cor branca; Gramatura cerca de 20 
G/M2; Tamanho Único.  

Par 900 1000 1000 

21  

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIA.  
Princípio ativo Cloreto 
de Alquil Dimetil Benzil Amônio / Cloreto 
de Didecil Dimetil Amônio – 5ª geração – em 
concentração de 4%, sem perfume, sem álcool, 
não corrosivo; A empresa fornecedora deve 
apresentar a Ficha de Informação de Segurança 
dos Produtos Químicos (FISPQ); Para a 

Galão  
5L. 

30 35 35 



desinfecção diretamente sobre as superfícies 
contaminadas como bancadas, mesas, macas, 
mobiliário hospitalar, colchões, maçanetas, 
telefones, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de 
lixo, equipamentos eletrônicos. Com registro na 
ANVISA. Galão 5 litros.  

22  

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 
SOLO;  
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com 
adesivo de borracha natural; Dimensão: 
30mx5cm.  

Rolo (30 
m). 

15 20 20 

24  

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel);  
Aplicação maca hospitalar; Material papel, 100% 
Celulose Virgem; Dimensão: largura 70 cm, 
comprimento 50 m; Apresentação em rolo.  

Rolo  
50 m. 

06 10 10 

25  

   
TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo 
com elástico em toda a volta; Cor branca; 
Gramatura cerca de 30 G/m2; Tamanho único; 
Característica adicional: Hipoalergênica, atóxica, 
inodora, unissex.  

Und. 900 1000 1000 

26  

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS;  
Adesivada e com o símbolo para resíduo 
infectante; Obedecer às normas vigentes da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA); Deve conter pedal plástico para acionar 
a tampa - C/ Pedal + Haste + Aro; Lixeira De 
Plástico 50L; Largura: 330mm Altura: 720mm 
Comprimento: 440mm Peso: 3,340Kg Material: 
PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou 
PP(polipropileno); Cor: branca.  

Und. 10 20 20 

27  

   
SACOS PARA LIXO INFECTANTE; 
Confeccionados em polietileno de alta densidade, 
de material virgem, com pigmentação branco 
leitoso; Leva o símbolo infectante obedecendo a 
norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da 
ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: Branco; 
Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem com 
100 unidades Micras 0,03.  

Pct. com 
100 unds. 

02 04 04 

28  

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA;  
Toalha de Papel Interfolhada; Material 100% 
Fibras Celulósicas; Medida Mínima: Comprimento 
23, Largura 21, Cor Branca pacote com 1000 
unidades.  

Fardo 30 50 50 

32  

TAPETE SANITIZANTE.  
Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 
38x58cm, não mancha, possui borda vedante 
elevada que impede o vazamento de líquidos, 
espessura mínima de 10mm, é antiderrapante 
e anti-chama feito para o uso com solução 
sanitária (comportando no mínimo 500ml de água 
+ 1 colher de sopa de água sanitária) no tapete.  

Und. 20 30 30 

38  

CARREGADOR PARA PILHAS.  
Com capacidade para 4 pilhas 
recarregáveis mox AA 2600 mah e mais 4 AAA 
palito pequena 1000 mah carregador de pilhas e 
baterias mox CP 51 carrega 4 pilhas recarregáveis 

Und. 04 06 06 



AA ou 4 AAA ou 2 baterias de 9V; com luz 
de led indicando o processo de carga; acende 
os leds laterais ao colocar as pilhas, 
o leds centrais acendem ao colocar bateria de 9V 
para carregar. Desliga automaticamente quando a 
carga está completa. Contém três canais de carga 
independentes e é sem cabo de força; Bi-volt: 110 
/ 220V automático.  

39  

FILME DE PVC ESTICÁVEL;  
Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; Bobina; 
Dimensões: 38cm x 1000m (largura x 
comprimento); Com espessura de 0,01 mm (10 
micras).  

Bobina 
1000 m. 

20 24 24 

41  

MÁSCARA COM UMA PARTE EM TECIDO 100% 
ALGODÃO.  
Dupla camada, lavável, para proteção do nariz, 
com elástico, em conformidade com a Norma 
ABNT PR 1002:2020; Visor em plástico cristal 
para a proteção da boca, que permita a leitura 
labial, feito em acetato transparente; Tamanho 
único que se adapta a qualquer formato de rosto; 
Embaladas individualmente em saco plástico 
transparente; Medidas: 24 x 13 cm.  

Und. 100 120 120 

45  

TOTEM ÁLCOOL GEL.  
Com acionamento por pedal (sem contato manual) 
com capacidade média de 2.500 aplicações, livre 
de qualquer contato que possa gerar 
contaminação, sistema anti-vandalismo, que 
possa ser fixado em superfícies (porque que não 
seja necessário instalação) com dimensões altura: 
1,00m, largura: 30cm, profundidade: 30cm e peso 
de: 10kg quando vazio.  

Und. 04 05 05 

46  

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 
ELÉTRICO;  
Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 127V/220V; 
Comprimento da mangueira: 1,2m Capacidade: 20 
Litros; Pressão: 0,2 - 0,4 Mpa.  

Und. 02 04 04 

 

 

Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA - CAMPUS BRUMADO  
Local de Entrega: Rua  Francisco Manoel das Cruz. S/N. Bairro São José – Brumado/Ba. CEP: 46.100-000.  
IFBA – Campus de Brumado/Ba. Telefone (77) 3441-1607 - E-mail: compras.bru@ifba.edu.br.  

Itens 
Descrição/ 

Especificação 
Unidade 

de  MedIda 
Requisiçã
o Mínima 

Requisiçã
o Máxima 

Quantidade 
Total 

 1   

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E 
INFANTIL  
Sem contato; Tela de LCD; Digital; Tempo máximo 
para medição: 5 segundos; Desligamento automático 
da bateria: 7 segundos; Alimentação: 2 Pilha AA - 
(NÃO INCLUSAS); Temperatura de trabalho: 10 a 
40ºC; Temperatura Relativa: 85%; Resolução mínima: 
0,1 ºC; Precisão: ± 0,1  
ºC; Faixa de medição: 32,0 a 43,0 oC (90 a 109 oF); 
Erro máximo: 0,3ºC; Distância ideal para medidas: 5 a 
15 cm.  

Und. 3 7 7 



 2   

PILHA ALCALINA AA;  
Para uso no Termômetro Digital de Infravermelho; 
Pilha alcalina AA; Recarregável de 2.500mAh; 
Duração de até 10 anos. Cartela com 4 unds.  

Cartela 7 15 15 

 3   

RESPIRADOR PFF2.  
Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 
formato dobrável em dois painéis, solda ultrassônica 
em todo o seu perímetro; Nas presilhas está 
entrelaçado um tirante elástico branco, perfazendo 
duas alças. O tirante possui uma alça para apoio na 
nuca do usuário e outra na altura do pescoço; O 
respirador possui, para ajuste no septo nasal, uma 
tira de material metálico moldável, esse clipe nasal 
deve ser fixado na parte superior da peça e colocado 
internamente à peça ou na parte externa da mesma 
(não deve ser colado com cola quente), de modo que 
a pele do usuário não tenho contato com o material 
metálico; Respirador não valvulado (sem válvula de 
exalação); Aprovado para a proteção das vias 
respiratórias contra aerossóis de origem biológica 
(PFF2 ou N95); Deve possuir Certificado de 
Aprovação (CA), certificação do INMETRO e registro 
na ANVISA (selo da  
ANVISA).  

Und. 100 300 300 

 4   

MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO.  
100% algodão,  camada tripla, lavável, para proteção 
da boca e do nariz, com elástico, em conformidade 
com a Norma ABNT PR 1002:2020; Tamanho único 
que se adapta a qualquer formato de 
rosto; Embaladas  
Camada Tripla  
individualmente em saco plástico transparente; 
Medidas: 24 x 13 cm.  

Und. 600 3080 3080 

 5   

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a 
tração sem provocar estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; 
Punho Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem 
Resistente com Indicação de abertura picotada, 
contendo identificação do produto, lote e validade; 
Todo o Material Deve Ser Resistente; Permitir 
manuseio e utilização segura para uso em Ambiente 
com risco biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho  G,  
caixa com 100 unidades.  

Cx. 3 7 7 

 6   

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a 
tração sem provocar estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; 
Punho Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem 
Resistente com Indicação de abertura picotada, 
contendo identificação do produto, lote e validade; 
Todo o Material Deve Ser Resistente; Permitir 

Cx. 3 7 7 



manuseio e utilização segura para uso em Ambiente 
com risco biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho  M.  
Caixa com 100 unidades.  

 7   

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a 
tração sem provocar estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; 
Punho Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem 
Resistente com Indicação de abertura picotada, 
contendo identificação do produto, lote e validade; 
Todo o Material Deve Ser Resistente; Permitir 
manuseio e utilização segura para uso em Ambiente 
com risco biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de  
conformidade do INMETRO; Tamanho  P, caixa com 
100 unidades.  

Cx. 1 2 2 

 9   

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.  
Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: 
médio, características adicionais: lubrificada com 
pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: 
atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, 
modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à 
tração; caixa com 100 unidades em envelope 
contendo um par de luvas;  
Tamanho M.  

Cx. 2 2 2 

 11   

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD).  
Destinado à proteção do profissional contra eventuais 
respingos, fluidos e partículas; 
Reutilizável; Adaptável com óculos,  
máscaras e capacetes  

Und. 50 400 400 

 12   

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 
fornecedora deve apresentar a Ficha de Informação 
de Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ); 
Embalagens de  5L;  
Indicado para desinfecção de Mãos.  

Galão 5L. 15 50 50 

 13   

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; Embalagens de 5L; 
A empresa fornecedora deve apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Indicado para desinfecção de objetos e 
superfícies.  

Galão 5L. 15 50 50 



 14   

SANITIZANTE LÍQUIDO.  
A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 
concentração, para utilização em equipamentos, 
utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, com 
amplo espectro antibacteriano; O produto deverá 
estar disposto em embalagem tipo galão com 05 litros 
e conter todas as informações necessárias no rótulo 
como modo de usar, data de fabricação e validade, 
composição química, advertências e registro no 
Ministério da Saúde; A empresa fornecedora deve 
apresentar a Ficha de Informação de Segurança dos 
Produtos Químicos (FISPQ); Validade mínima de 06 
meses na data de  
entrega do produto.  

Galão 5 L. 15 50 50 

 15   

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL.  
Com reservatório de 400ml; Dimensões: - Largura: 
85mm; - Altura: 190mm; - Profundidade: 87mm Cor: 
branca.  

Und. 10 20 20 

 17   

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-
impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 
abertura posterior com amarril  
nas costas, mangas longas, punho elástico; Cor 
branca, Tamanhos M  

Und. 50 100 100 

 20   

SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
Material não tecido, 100% polipropileno; Modelo com 
elástico; Cor branca; Gramatura cerca de 20 G/M2; 
Tamanho Único.  

Par 25 50 50 

 21   

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIA.  
Princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 
/ Cloreto de Didecil Dimetil Amônio – 5ª geração – em 
concentração de 4%, sem perfume, sem álcool, não 
corrosivo; A empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Para a desinfecção diretamente 
sobre as superfícies contaminadas como bancadas, 
mesas, macas, mobiliário hospitalar, colchões, 
maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, 
cestos de lixo, equipamentos eletrônicos. Com 
registro na ANVISA. Galão  
5 litros.  

Galão 5 L. 10 40 40 

 22   
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO;  
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com  
adesivo de borracha natural; Dimensão: 30mx5cm.  

Rolo (30 m). 5 10 10 

 23   

FITA DE SEGURANÇA/ISOLAMENTO  
AMARELO/PRETA Fita Zebrada de  
sinalização e segurança produzida em filme  
de polietileno de baixa densidade sem  
adesivo, impresso em duas cores preto e  
amarelo, com espessura de 3 micras e  
colocada num tubete de papelão com largura  
de 70mm. Metragem 200m.  

Rolo (200 
m). 

7 10 10 

 24   

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel);  
Aplicação maca hospitalar; Material papel, 100% 
Celulose Virgem; Dimensão: largura 70 cm, 
comprimento 50 m; Apresentação em rolo.  

Rolo 50 m. 3 5 5 



 25   

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo com 
elástico em toda a volta; Cor branca; Gramatura cerca 
de 30 G/m

2
; Tamanho único; Característica adicional: 

Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.  

Und. 500 1000 1000 

 26   

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS;  
Adesivada e com o símbolo para resíduo infectante; 
Obedecer às normas vigentes da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA); Deve conter pedal 
plástico para acionar a tampa - C/ Pedal + Haste + 
Aro; Lixeira De Plástico 50L; Largura: 330mm Altura: 
720mm Comprimento: 440mm Peso: 3,340Kg 
Material: PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou 
PP(polipropileno); Cor:  
branca.  

Und. 20 40 40 

 27   

SACOS PARA LIXO INFECTANTE;  
Confeccionados em polietileno de alta densidade, de 
material virgem, com pigmentação branco 
leitoso; Leva o símbolo infectante obedecendo a 
norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT 
e a resolução da ANVISA; Cor: Branco;  
Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem com 100 
unidades Micras 0,03.  

Pct. com 
100 unds. 

15 30 30 

 28   

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA;  
Toalha de Papel Interfolhada; Material 100% Fibras 
Celulósicas; Medida Mínima:  
Comprimento 23, Largura 21, Cor Branca pacote com 
1000 unidades.  

Fardo 36 72 72 

 32   

TAPETE SANITIZANTE.  
Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 38x58cm, 
não mancha, possui borda vedante elevada que 
impede o vazamento de líquidos, espessura mínima 
de 10mm, é antiderrapante e anti-chama feito para o 
uso com solução sanitária (comportando no mínimo 
500ml de água + 1 colher de sopa de  
água sanitária) no tapete.  

Und. 10 20 20 

 33   
BORRIFADOR DE PÁSTICO 580ml. Com  
válvula para álcool 70% líquido.  

Und. 15 30 30 

 34   

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.  
Interfolhado, em polipropileno, visor frontal, 
capacidade de até 500 folhas de duas  
dobras.  

Und. 15 30 30 

 38   

CARREGADOR PARA PILHAS.  
Com capacidade para  4 pilhas recarregáveis mox AA 
2600 mah e mais 4 AAA palito pequena 
1000 mah carregador de pilhas e baterias mox CP 51 
carrega 4 pilhas recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 
baterias de 9V; com luz de led indicando o processo 
de carga; acende os leds laterais ao colocar as pilhas, 
o leds centrais acendem ao colocar bateria de 9V 
para carregar. Desliga automaticamente quando a 
carga está completa. Contém três canais de carga 
independentes e é sem cabo de força; Bi-  
volt: 110 / 220V automático.  

Und. 5 10 10 



 39   

FILME DE PVC ESTICÁVEL;  
Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; Bobina; 
Dimensões: 38cm x 1000m (largura  
x comprimento); Com espessura de 0,01 mm (10 
micras).  

Bobina 
1000 m. 

2 2 2 

 40   

BARREIRA EM ACRÍLICO PURO.  
Com 4mm de espessura, com dimensões  
aproximadas 75cm x 50cm para mesa ou  
balcão.  

M2 15 30 30 

 41   

MÁSCARA COM UMA PARTE EM TECIDO 100% 
ALGODÃO.  
Dupla camada, lavável, para proteção do nariz, com 
elástico, em conformidade com a Norma ABNT PR 
1002:2020; Visor em plástico cristal para a proteção 
da boca, que permita a leitura labial, feito em acetato 
transparente; Tamanho único que se adapta a 
qualquer formato de rosto; Embaladas 
individualmente em saco plástico  
transparente; Medidas: 24 x 13 cm.  

Und. 10 20 20 

 42   
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO;  
Cor amarela; Confeccionada em PVC com  
adesivo de borracha natural; Dimensão: 30mx5 cm.  

Rolo com 
30 m. 

5 10 10 

 43   

BEBEDOURO DE TORNEIRA. Bebedouro  
industrial coluna em inox 430 ou superior, pés 
reguláveis, serpentina em aço inox, reservatório 
em prolipropileno atóxico, isolamento térmico em PS, 
boia de controle de nível de água, tomada de 03 
pinos , gás ecológico R134A, conforme a norma da 
ABNT/NBR/603351 , refrigeração por compressor, 
com capacidade para 200 litros, contendo 4 torneiras 
metálicas, aparador de água frontal em chapa de aço 
inox com dreno, filtro externo com rosca de ½” e 
filtragem de 120 litros por hora certificado pelo 
INMETRO e validade de no mínimo 6 meses. 
Dimensões aproximadas:  
1,73x0,83x0,85, 220V.  

Und. 1 2 2 

 45   

TOTEM ÁLCOOL GEL.  
Com acionamento por pedal (sem contato manual) 
com capacidade média de 2.500 aplicações, livre de 
qualquer contato que possa gerar contaminação, 
sistema anti- vandalismo, que possa ser fixado em 
superfícies (porque que não seja necessário 
instalação) com dimensões altura: 1,00m, largura: 
30cm, profundidade: 30cm e peso  
de: 10kg quando vazio.  

Und. 4 8 8 

 46   

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 
ELÉTRICO;  
Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 127V/220V; 
Comprimento da mangueira: 1,2m Capacidade: 20 
Litros; Pressão: 0,2 - 0,4 Mpa.  

Und. 1 2 2 

 

 

 



Órgão participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/IFBA - Campus Vitória da Conquista - UASG 
158409 
End. entrega: Av. Sérgio Vieira de Mello, 3150 - Bairro Zabelê - CEP 45078-900 - Vitória da Conquista – 
BA. 

Item 
Descrição/ 

Especificação 
Und. 

Medida 
Requis. 
Mínima 

Requis. 
Máxima 

Quant. 
Total 

1 

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E 
INFANTIL 
 Sem contato; Tela de LCD; Digital; Tempo 
máximo para medição: 5 segundos; Desligamento 
automático da bateria: 7 segundos; Alimentação: 
2 Pilha AA - (NÃO INCLUSAS); Temperatura de 
trabalho: 10 a 40ºC; Temperatura Relativa: 85%; 
Resolução mínima: 0,1 ºC; Precisão: ± 0,1 ºC; 
Faixa de medição: 32,0 a 43,0 oC (90 a 109 oF); 
Erro máximo: 0,3ºC; Distância ideal para 
medidas: 5 a 15 cm. 

Unidade 3 3 3 

2 

PILHA ALCALINA AA; 
 Para uso no Termômetro Digital de 
Infravermelho; Pilha alcalina AA; Recarregável de 
2.500mAh; Duração de até 10 anos. Cartela com 
4 unds. 

Cartela 20 20 20 

3 

RESPIRADOR PFF2. 
 Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 
formato dobrável em dois painéis, solda 
ultrassônica em todo o seu perímetro; Nas 
presilhas está entrelaçado um tirante elástico 
branco, perfazendo duas alças. O tirante possui 
uma alça para apoio na nuca do usuário e outra 
na altura do pescoço; O respirador possui, para 
ajuste no septo nasal, uma tira de material 
metálico moldável, esse clipe nasal deve ser 
fixado na parte superior da peça e colocado 
internamente à peça ou na parte externa da 
mesma (não deve ser colado com cola quente), 
de modo que a pele do usuário não tenho contato 
com o material metálico; Respirador não 
valvulado (sem válvula de exalação); Aprovado 
para a proteção das vias respiratórias contra 
aerossóis de origem biológica (PFF2 ou N95); 
Deve possuir Certificado de Aprovação (CA), 
certificação do INMETRO e registro na ANVISA 
(selo da ANVISA). 

Und. 200 200 200 

4 

  
MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO. 
 100% algodão, dupla camada, lavável, para 
proteção da boca e do nariz, com elástico, em 
conformidade com a Norma ABNT PR 1002:2020; 
Tamanho único que se adapta a qualquer formato 
de rosto; Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm. 

Und. 250 2000 2000 

5 

  
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO; 
 Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura uniforme; 
Resistente a tração sem provocar estiramento; 
Isenta de Talco lubrificante; Isenta de Irritantes 
Dérmicos; Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo 

CAIXA 
100,00 

UN 
10 30 30 



em Formato Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; Todo o 
Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio 
e utilização segura para uso em Ambiente com 
risco biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho G, caixa 
com 100 unidades. 

6 

  
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO; 
 Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura uniforme; 
Resistente a tração sem provocar estiramento; 
Isenta de Talco lubrificante; Isenta de Irritantes 
Dérmicos; Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo 
em Formato Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; Todo o 
Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio 
e utilização segura para uso em Ambiente com 
risco biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho M. Caixa 
com 100 unidades. 

CAIXA 
100,00 

UN 
10 10 10 

7 

  
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO; 
 Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura uniforme; 
Resistente a tração sem provocar estiramento; 
Isenta de Talco lubrificante; Isenta de Irritantes 
Dérmicos; Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo 
em Formato Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; Todo o 
Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio 
e utilização segura para uso em Ambiente com 
risco biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho P, caixa 
com 100 unidades. 

CAIXA 
100,00 

UN 
5 5 5 

 11   

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD).  
Destinado à proteção do profissional contra 
eventuais respingos, fluidos e partículas; 
Reutilizável; Adaptável com óculos,  
máscaras e capacetes  

Und.  50  300 300  

12 

  
ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL; 
 Com Registro válido na ANVISA; A empresa 
fornecedora deve apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança dos Produtos Químicos 

Galão 
 5L. 

20 100 100 



(FISPQ); Embalagens de 5L; Indicado para 
desinfecção de Mãos. 

13 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL; 
 Com Registro válido na ANVISA; Embalagens de 
5L; A empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Indicado para desinfecção de 
objetos e superfícies. 

Galão 
 5L. 

10 10 10 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 
 A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 
concentração, para utilização em equipamentos, 
utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, 
com amplo espectro antibacteriano; O produto 
deverá estar disposto em embalagem tipo galão 
com 05 litros e conter todas as informações 
necessárias no rótulo como modo de usar, data 
de fabricação e validade, composição química, 
advertências e registro no Ministério da Saúde; A 
empresa fornecedora deve apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Validade mínima de 06 meses na data 
de entrega do produto. 

Galão 
 5L. 

20 100 100 

19 

AVENTAL DESCARTÁVEL; 
 Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-
impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 
abertura posterior com amarril nas costas, 
mangas longas, punho elástico; Cor branca, 
Tamanhos M 

Und. 50 50 50 

20 

SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 
 Material não tecido, 100% polipropileno; Modelo 
com elástico; Cor branca; Gramatura cerca de 20 
G/M2; Tamanho Único. 

Par 20 20 20 

22 

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 
SOLO; 
 Cor vermelha; Confeccionada em PVC com 
adesivo de borracha natural; Dimensão: 
30mx5cm. 

Rolo (30 
m). 

50 50 50 

 23   

FITA DE SEGURANÇA/ISOLAMENTO  
AMARELO/PRETA Fita Zebrada de  
sinalização e segurança produzida em filme  
de polietileno de baixa densidade sem  
adesivo, impresso em duas cores preto e  
amarelo, com espessura de 3 micras e  
colocada num tubete de papelão com largura  
de 70mm. Metragem 200m.  

Rolo (200 
m).  

10 10  10  

24 

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel); 
 Aplicação maca hospitalar; Material papel, 100% 
Celulose Virgem; Dimensão: largura 70 cm, 
comprimento 50 m; Apresentação em rolo. 

Rolo 
 50 m. 

5 5 5 

25 

  
TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 
 Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo 
com elástico em toda a volta; Cor branca; 
Gramatura cerca de 30 G/m2; Tamanho único; 
Característica adicional: Hipoalergênica, atóxica, 
inodora, unissex. 

Und. 1000 1000 1000 



26 

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS; 
 Adesivada e com o símbolo para resíduo 
infectante; Obedecer às normas vigentes da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA); Deve conter pedal plástico para 
acionar a tampa - C/ Pedal + Haste + Aro; Lixeira 
De Plástico 50L; Largura: 330mm Altura: 720mm 
Comprimento: 440mm Peso: 3,340Kg Material: 
PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou 
PP(polipropileno); Cor: branca. 

Und. 40 40 40 

27 

 
SACOS PARA LIXO INFECTANTE; 
Confeccionados em polietileno de alta densidade, 
de material virgem, com pigmentação branco 
leitoso; Leva o símbolo infectante obedecendo a 
norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da 
ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: Branco; 
Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem com 
100 unidades Micras 0,03. 

Pct. com 
100 unds. 

20 80 80 

28 

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA; 
 Toalha de Papel Interfolhada; Material 100% 
Fibras Celulósicas; Medida Mínima: Comprimento 
23, Largura 21, Cor Branca pacote com 1000 
unidades. 

Fardo 50 200 200 

 29   

LAVATÓRIO.  
Material: Aço inox Aisi 304; Acabamento: 
Escovado; Saída de água central; Acompanha 
Válvula tipo americana 3.1/2 Medidas: 
120x37x27cm (CompxLargxAlt); Fácil Instalação; 
Contendo: 1 lavatório. coletivo inox 1,20m – 
1 Valvula inox de 3.1/2; Parafusos e buchas para 
fixação; Garantia:  
Contra defeito de fabricação;  

Und.   3 8  8  

 30   

TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PAREDE.  
Acionamento manual sob pressão e fechamento 
automático temporizado toa em metal cromado. 
Possui bica móvel (giratória) proporcionando mais 
flexibilidade de uso e amplitude nos movimentos, 
podendo girar indicando o fluxo para o local mais 
adequado. Seu tempo de fechamento ocorre 
automaticamente dentro de um período de no 
mínimo 6 e no máximo 10 segundos.  
Fabricado em metal e usinado sob processo 
forçado de extrusão (sem costuras) garantindo 
que rachaduras não se manifestem em suas 
extremidades. Bica: móvel; Tipo de mecanismo: 
automático; Tipo de arejador: fixo, com tela; 
Altura total máxima: 185 mm; Altura máxima entre 
a base e o arejador: 110 mm; Distância da parede 
ao arejador: 175 mm; Rosca de instalação: 1/2''; 
acompanha adaptador 3/4''; Cor: cromado; 
Posicionamento: horizontal; Aplicação: parede; 
Indicado para: banheiros, lavatórios; ambientes 
com grande circulação de pessoas; Produto com 
05 anos de garantia contra defeitos exclusivos de  
fabricação.  

Und.   10 20  20  



 31   

TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA.  
Acionamento manual sob pressão e fechamento 
automático temporizado toa em metal cromado. 
Possui bica móvel (giratória) proporcionando mais 
flexibilidade de uso e amplitude nos movimentos, 
podendo girar indicando o fluxo para o local mais 
adequado. Seu tempo de fechamento ocorre 
automaticamente dentro de um período de no 
mínimo 6 e no máximo 10 segundos.  
Fabricado em metal e usinado sob processo 
forçado de extrusão (sem costuras) garantindo 
que rachaduras não se manifestem em suas 
extremidades. Bica: móvel; Tipo de mecanismo: 
automático; Tipo de arejador: fixo, com tela; 
Altura total  
máxima: 185 mm; Altura máxima entre a base e o 
arejador: 110 mm; Distância da parede ao 
arejador: 175 mm; Rosca de instalação: 1/2''; 
acompanha adaptador 3/4''; Cor: cromado; 
Posicionamento: horizontal; Aplicação: bancada; 
Indicado para: banheiros, lavatórios; ambientes 
com grande circulação de pessoas; Produto com 
05 anos de garantia contra defeitos exclusivos de  
fabricação.  

Und.  20 50  50  

32 

TAPETE SANITIZANTE. 
 Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 
38x58cm, não mancha, possui borda vedante 
elevada que impede o vazamento de líquidos, 
espessura mínima de 10mm, é antiderrapante e 
anti-chama feito para o uso com solução sanitária 
(comportando no mínimo 500ml de água + 1 
colher de sopa de água sanitária) no tapete. 

Und. 10 40 40 

 33   
BORRIFADOR DE PÁSTICO 580ml. Com  
válvula para álcool 70% líquido.  

Und.  20  100  100  

 34   

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.  
Interfolhado, em polipropileno, visor frontal, 
capacidade de até 500 folhas de duas  
dobras.  

Und.  20  50  50  

 36   
SIFÃO.  
Sanfonado PVC universal.  

Und.  30  30  30  

 37   
PARAFUSO PARA LAVATÓRIO.  
10mm, com bucha.  

Par  50  50  50  

38 

CARREGADOR PARA PILHAS. 
 Com capacidade para 4 pilhas recarregáveis mox 
AA 2600 mah e mais 4 AAA palito pequena 1000 
mah carregador de pilhas e baterias mox CP 51 
carrega 4 pilhas recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 
baterias de 9V; com luz de led indicando o 
processo de carga; acende os leds laterais ao 
colocar as pilhas, o leds centrais acendem ao 
colocar bateria de 9V para carregar. Desliga 

Und. 5 5 5 



automaticamente quando a carga está completa. 
Contém três canais de carga independentes e é 
sem cabo de força; Bi-volt: 110 / 220V 
automático. 

39 

FILME DE PVC ESTICÁVEL; 
 Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; 
Bobina; Dimensões: 38cm x 1000m (largura x 
comprimento); Com espessura de 0,01 mm (10 
micras). 

Bobina 
1000 m. 

10 20 20 

 40   

BARREIRA EM ACRÍLICO PURO.  
Com 4mm de espessura, com dimensões  
aproximadas 75cm x 50cm para mesa ou  
balcão.  

M2  10 50  50  

41 

MÁSCARA COM UMA PARTE EM TECIDO 
100% ALGODÃO. 
 Dupla camada, lavável, para proteção do nariz, 
com elástico, em conformidade com a Norma 
ABNT PR 1002:2020; Visor em plástico cristal 
para a proteção da boca, que permita a leitura 
labial, feito em acetato transparente; Tamanho 
único que se adapta a qualquer formato de rosto; 
Embaladas individualmente em saco plástico 
transparente; Medidas: 24 x 13 cm. 

Und. 20 20 20 

 42   

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 
SOLO;  
Cor amarela; Confeccionada em PVC com  
adesivo de borracha natural; Dimensão: 30mx5 
cm.  

Rolo com 
30 m.  

10  10  10  

 43   

BEBEDOURO DE TORNEIRA. Bebedouro  
industrial coluna em inox 430 ou superior, pés 
reguláveis, serpentina em aço inox, reservatório 
em prolipropileno atóxico, isolamento térmico em 
PS, boia de controle de nível de água, tomada de 
03 pinos , gás ecológico R134A, conforme a 
norma da ABNT/NBR/603351 , refrigeração por 
compressor, com capacidade para 200 litros, 
contendo 4 torneiras metálicas, aparador de água 
frontal em chapa de aço inox com dreno, filtro 
externo com rosca de ½” e filtragem de 120 litros 
por hora certificado pelo INMETRO e validade de 
no mínimo 6 meses. Dimensões aproximadas:  
1,73x0,83x0,85, 220V.  

Und.  1  11 11 

 44   

CÂMERA TÉRMICA DETECTORA DE 
TEMPERATURA.  
Full HD 1080p, Lente: 6mm- Resolução: 2.0MP 
Full HD 1080P- Potência: 12V / 1A- Sistema: 
Sistema Linux Embutido, Estrutura ARM Chip, 
armazenamento: cartão TF (máximo de 
64G),resolução do sensor: 1/2,9 "COMS 
SC2232H/GC2063 1902 * 1080,  
ângulo de visão: 75 ° (6MM len) 33 ° (termovisor), 
codificação de Vídeo: H.265 / 20FPS, luz 
indicadora: um LED vermelho + um 
azul, prrecisão: 0,3° C, sensor térmico: 32 * 32_ 
90um, Iluminação mínima: 0,01 LUX, nível de 
proteção: IP65, ambiente de trabalho: 
temperatura de trabalho: -10° C ~ + 50° C 

Und.  1 2 2 



Umidade operacional: <95% RH, porta: 
transmissão sem fio Wi-Fi) suporta protocolo 
IEEE802.11b / g / n), interface adaptável de 10 
Mbps / RJ45, distância: A distância recomendada 
é de 75 cm - 1 m, protocolo de rede TCP / IP, 
UDP, http, DDNS, DHCP, FTP, NTP, alarme: 
alarme de  
detecção de rosto; Alarme anormal de 
temperatura alta e baixa.  

45 

TOTEM ÁLCOOL GEL. 
 Com acionamento por pedal (sem contato 
manual) com capacidade média de 2.500 
aplicações, livre de qualquer contato que possa 
gerar contaminação, sistema anti-vandalismo, 
que possa ser fixado em superfícies (porque que 
não seja necessário instalação) com dimensões 
altura: 1,00m, largura: 30cm, profundidade: 30cm 
e peso de: 10kg quando vazio. 

Und. 05 05 05 

46 

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 
ELÉTRICO; 
 Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 127V/220V; 
Comprimento da mangueira: 1,2m Capacidade: 
20 Litros; Pressão: 0,2 - 0,4 Mpa. 

Und. 01 3 3 

 

 

Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS JACOBINA. 

End. de entrega: Avenida Centenário – 500 – Bairro Nazaré – CEP.: 44.700-000 – Jacobina-Ba. 

Item Descrição/especif. 
Unid./ 

Medida 

Requis. 

Mínima. 

Requis. 

Máxima 

Quant. 

Total 

 

 

 

 

1 

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E 

INFANTIL 

Sem contato; Tela de LCD;  Digital; Tempo 

máximo para medição: 5 segundos; 

Desligamento automático da bateria: 7 

segundos; Alimentação: 2 Pilha AA - (NÃO 

INCLUSAS); 

Temperatura de trabalho: 10 a 40ºC; 

Temperatura Relativa: 85%; Resolução mínima: 

0,1 ºC; Precisão: ± 0,1 

Und. 03 03 06 

 

 

2 

PILHA ALCALINA AA; 

Para uso no Termômetro Digital de 

Infravermelho; Pilha alcalina AA; Recarregável 

de 2.500mAh; Duração de 

Cartela 06 06 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

RESPIRADOR PFF2. 

Tipo peça semifacial filtrante para partículas, 

com formato dobrável em dois painéis, solda 

ultrassônica em todo o seu perímetro; Nas 

presilhas está entrelaçado um tirante elástico 

branco, perfazendo duas alças. O tirante possui 

uma alça para apoio na nuca do usuário e outra 

na altura do pescoço; O respirador possui, para 

ajuste no septo nasal, uma tira  de material 

metálico moldável, esse clipe nasal deve ser 

fixado na parte superior da peça e colocado 

internamente à peça ou na parte externa da 

mesma (não deve ser colado com cola quente), 

de modo que a pele do usuário não tenho 

contato com o material metálico; Respirador não 

valvulado (sem válvula de exalação); Aprovado 

para a proteção das vias 

Und. 05 15 20 

 

 

4 

MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO. 

100% algodão, camada tripla, lavável, para 

proteção da boca e do nariz, com elástico, em 

conformidade com a Norma ABNT PR 

1002:2020; Tamanho único que  se  adapta   a   

qualquer  formato  de rosto;   Embaladas    

individualmente  em 

Und. 50 100 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO; 

Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 

Plastisol), látex free; Uso único; Textura 

uniforme; Resistente a tração sem provocar 

estiramento; Isenta de Talco lubrificante; Isenta 

de Irritantes Dérmicos;          Atóxica;

 Formato Ambidestro; Modelo em 

Formato Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 

calçamento; Embalagem Resistente com 

Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir 

manuseio e utilização segura para    uso    em    

Ambiente    com risco 

biológico;  Deve  Apresentar Certificado 

Cx. 02 03 05 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO; 

Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 

Plastisol), látex free; Uso único; Textura 

uniforme; Resistente a tração sem provocar 

estiramento; Isenta de Talco lubrificante; Isenta 

de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; 

Punho Ajustado e de fácil calçamento; 

Embalagem Resistente com Indicação de 

abertura picotada, contendo identificação do 

produto, lote e validade; Todo o Material Deve 

Ser Resistente; Permitir manuseio e utilização 

segura para    uso    em    Ambiente    com risco 

biológico;  Deve  Apresentar Certificado 

Cx. 02 03 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO; 

Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 

Plastisol), látex free; Uso único; Textura 

uniforme; Resistente a tração sem provocar 

estiramento; Isenta de Talco lubrificante; Isenta 

de Irritantes Dérmicos; Atóxica;Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; 

Punho Ajustado e de fácil calçamento; 

Embalagem Resistente com Indicação de 

abertura picotada, contendo identificação do 

produto, lote e validade; Todo o Material Deve 

Ser Resistente; Permitir manuseio e utilização 

segura para    uso    em    Ambiente    com risco 

biológico;  Deve  Apresentar Certificado. 

Cx. 02 03 05 

 

 

 

8 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO. 

Material: látex natural íntegro e uniforme 

tamanho: Pequeno, características adicionais: 

lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: 

estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 

tipo uso: descartável, modelo: formato 

anatômico, finalidade: resistente à tração;caixa 

com 100 unidades. 

Tamanho P. 

Cx. 02 03 05 



 

 

 

 

9 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO. 

Material: látex natural íntegro e uniforme, 

tamanho: médio, características adicionais: 

lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: 

estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 

tipo uso: descartável, modelo: formato 

anatômico, finalidade: 

Cx. 02 03 05 

 

 

 

10 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 

CIRÚRGICO. 

Material: látex natural íntegro  e uniforme, 

tamanho: grande; características 

adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, 

esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: 

ambidestra, tipo uso: descartável, 

Cx. 02 03 05 

 

 

11 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD). 

Destinado à proteção do profissional contra 

eventuais respingos, fluidos e partículas; 

Reutilizável; Adaptável com 

Und. 50 100 150 

 

 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL; 

Com Registro válido na ANVISA; A empresa 

fornecedora deve apresentar a Ficha de 

Informação de Segurança dos Produtos 

Químicos (FISPQ); 

 

 

Galão 5L. 

17 33 50 

 

 

13 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL; 

Com Registro válido na ANVISA; Embalagens 

de 5L; A empresa fornecedora deve apresentar 

a Ficha de Informação  de  Segurança  dos 

Produtos Químicos     (FISPQ);      Indicado   

para 

Galão 5L. 17 33 50 

 

 

 

 

 

 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 

A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 

concentração, para utilização em equipamentos, 

utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, 

com amplo espectro antibacteriano; O produto 

deverá estar disposto em embalagem tipo galão  

com 05 litros e conter todas as informações 

necessárias no rótulo como modo de usar, data 

de fabricação e validade, composição química, 

advertências e registro no Ministério da Saúde; 

A empresa fornecedora  deve   apresentar  a  

Ficha de Informação  de   Segurança  dos 

Galão 

5 L. 
20 33 100 



Produtos 

 

 

15 

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL 

EM GEL. 

Com reservatório de  400ml; 

Dimensões: - Largura: 85mm; - 

Und. 08 12 20 

 

 

16 

AVENTAL DESCARTÁVEL; 

Não estéril; Confeccionado em não- tecido, 

semi-impermeável, com gramatura mínima de 

30g/m2, abertura posterior com amarril nas 

costas, mangas longas, punho elástico; Cor 

branca, Tamanhos P 

Und. 10 15 25 

 

17 

AVENTAL DESCARTÁVEL; 

Não estéril; Confeccionado em não- tecido, 

semi-impermeável, com gramatura mínima de 

30g/m2, abertura posterior com amarril nas 

costas, mangas longas, punho elástico; Cor 

branca, Tamanhos M 

 

Und. 
10 15 25 

 

 

18 

AVENTAL DESCARTÁVEL; 

Não estéril; Confeccionado em não- tecido, 

semi-impermeável, com gramatura mínima de 

30g/m2, abertura posterior com amarril nas  

costas, mangas longas, punho elástico; Cor 

branca, Tamanhos G. 

Und. 10 15 25 

 

 

19 

AVENTAL DESCARTÁVEL; 

Não estéril; Confeccionado em não- tecido, 

semi-impermeável, com gramatura mínima de 

30g/m2, abertura posterior com amarril nas  

costas, mangas longas, punho elástico; Cor 

branca, Tamanhos GG. 

Und. 10 15 25 

 

20 

SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 

Material não tecido, 100% polipropileno; Modelo 

com elástico; Cor branca; Gramatura cerca de 

20 G/M2; Tamanho Único. 

Par 10 40 50 



 

 

 

 

 

 

21 

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO 

DE AMÔNIA. 

Princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil 

Amônio / Cloreto de Didecil Dimetil Amônio – 5ª 

geração – em concentração de 4%, sem 

perfume, sem álcool, não corrosivo; A empresa 

fornecedora deve apresentar a Ficha de 

Informação de Segurança dos Produtos 

Químicos (FISPQ); Para a desinfecção 

diretamente sobre as superfícies contaminadas 

como bancadas, mesas, macas, mobiliário 

hospitalar, colchões, maçanetas, telefones, 

pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, 

equipamentos eletrônicos. Com registro na 

ANVISA. Galão 5 litros. 

 

Galão 

5 L. 

01 01 02 

 

 

22 

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 

SOLO; 

Cor vermelha; Confeccionada em PVC com 

adesivo de borracha natural; 

Dimensão: 30mx5cm. 

Rolo 

(30m). 
25 100 150 

 

 

23 

FITA DE SEGURANÇA/ISOLAMENTO 

AMARELO/PRETA Fita Zebrada de sinalização 

e segurança produzida em filme de polietileno 

de baixa densidade sem adesivo, impresso em 

duas cores preto e amarelo, com espessura de 

3 micras e colocada num tubete de papelão 

com largura de 70mm. Metragem 200m. 

Rolo (200 

m). 
02 02 04 

 

 

24 

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel); 

Aplicação maca hospitalar; Material papel, 

100% Celulose Virgem; Dimensão: largura 70 

cm, comprimento 50 m; Apresentação em rolo. 

 

Rolo 

50m. 

25 25 50 

 

 

25 

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 

Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo 

com elástico em    toda    a    volta;    Cor     

branc2a; 

Gramatura     cerca     de     30     G/m ; 

Tamanho único; Característica adicional: 

Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. 

Und. 100 400 500 



 

 

 

 

26 

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS; 

Adesivada e com o símbolo para resíduo 

infectante; Obedecer às normas vigentes da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA); Deve conter pedal plástico para 

acionar a tampa - C/ Pedal 

+ Haste + Aro; Lixeira De Plástico 50L; Largura: 

330mm Altura: 720mm Comprimento: 440mm 

Peso: 3,340Kg Material: PEAD (Polietileno de 

Alta Densidade) ou PP(polipropileno); Cor: 

branca. 

 

 

 

 

 

Und. 

08 12 20 

 

 

 

27 

SACOS PARA LIXO INFECTANTE; 

Confeccionados em polietileno de alta 

densidade, de material virgem, com 

pigmentação branco leitoso; Leva o símbolo 

infectante obedecendo a norma NBR 7500, 

seguem as normas 9191 da ABNT e a 

resolução da ANVISA; Cor: Branco; Capacidade 

Nominal: 50 Litros; Embalagem com 100 

unidades Micras 0,03. 

 

Pct. com 

100 unds. 

16 34 50 

 

 

28 

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA; 

Toalha de Papel Interfolhada; Material 100% 

Fibras Celulósicas; Medida Mínima: 

Comprimento 23, Largura 21, Cor Branca 

pacote com 1000 unidades. 

Fardo 50 150 200 

 

 

 

29 

LAVATÓRIO. 

Material: Aço inox Aisi 304; Acabamento: 

Escovado; Saída de água central; Acompanha 

Válvula tipo americana 3.1/2 Medidas: 

120x37x27cm (CompxLargxAlt); Fácil 

Instalação; Contendo: 1 lavatório. coletivo inox 

1,20m – 1 Valvula inox de 3.1/2; Parafusos e 

buchas para fixação; Garantia: Contra defeito 

de fabricação; 

Und. 01 01 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

TORNEIRA AUTOMÁTICA DE 

PAREDE. 

Acionamento manual sob pressão e fechamento 

automático temporizado toa em metal cromado. 

Possui bica móvel (giratória) proporcionando 

mais flexibilidade de uso e amplitude nos 

movimentos, podendo girar indicando o fluxo 

para o local mais adequado. Seu tempo de 

fechamento ocorre automaticamente dentro de 

um período de no mínimo 6 e no máximo 10 

segundos. 

Fabricado em metal e usinado sob processo 

forçado de extrusão (sem costuras) garantindo 

que rachaduras não se manifestem em suas 

extremidades. Bica: móvel; Tipo de mecanismo: 

automático; Tipo de arejador: fixo, com tela; 

Altura total máxima: 185 mm; Altura máxima 

entre a base e o arejador: 

110 mm; Distância da parede  ao arejador: 175 

mm; Rosca de instalação: 1/2''; acompanha 

adaptador 3/4''; Cor: cromado; Posicionamento: 

horizontal; Aplicação: parede; Indicado para: 

banheiros, lavatórios; ambientes com grande 

circulação de pessoas; Produto com 05 anos de 

garantia contra defeitos exclusivos de 

fabricação. 

Und. 10 10 20 



 

 

 

 

31 

TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA. 

Acionamento manual sob pressão e fechamento 

automático temporizado toa em metal cromado. 

Possui bica móvel (giratória) proporcionando 

mais flexibilidade de uso e amplitude nos 

movimentos, podendo girar indicando o fluxo 

para o local mais adequado. Seu tempo de 

fechamento ocorre automaticamente dentro de 

um período de no mínimo 6 e no máximo 10 

segundos. Fabricado em metal e usinado sob 

processo forçado de extrusão (sem costuras) 

garantindo que rachaduras não se manifestem 

em suas extremidades. Bica: móvel; Tipo de 

mecanismo: automático; Tipo de arejador: fixo, 

com tela; Altura total máxima: 185 mm; Altura 

máxima entre a base e o arejador: 

110 mm; Distância da parede ao arejador: 175 

mm; Rosca de instalação: 1/2''; acompanha 

adaptador 3/4''; Cor: cromado; Posicionamento: 

horizontal; Aplicação: bancada; Indicado para: 

banheiros, lavatórios; ambientes com grande 

circulação de pessoas;  Produto com 05 anos 

de garantia contra defeitos exclusivos de 

fabricação. 

Und. 05 20 25 

 

 

 

32 

TAPETE SANITIZANTE. 

Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 

38x58cm, não mancha, possui borda vedante 

elevada que impede o vazamento de  líquidos,  

espessura mínima de 10mm, é antiderrapante e 

anti- chama feito para o uso com solução 

sanitária (comportando no mínimo 500ml de 

água + 1 colher de sopa de água 

sanitária) no tapete. 

 

 

 

Und. 05 05 10 

33 BORRIFADOR DE PÁSTICO 580ml. 

Com válvula para álcool 70% líquido. 
Und. 50 100 150 

 

34 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. 

Interfolhado, em polipropileno, visor frontal, 

capacidade de até 500 folhas de duas dobras. 

 

Und. 
25 25 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

CARREGADOR PARA PILHAS. 

Com capacidade para 4 pilhas recarregáveis  

mox  AA 2600 mah e mais 

4 AAA palito pequena 1000 mah carregador de 

pilhas e baterias mox  CP 51 carrega 4 pilhas 

recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 baterias de 9V; 

com luz de led indicando o processo de carga; 

acende os leds laterais ao colocar as pilhas, o 

leds centrais acendem ao colocar bateria de 9V 

para carregar. Desliga automaticamente   

quando   a   carga  está 

Und. 02 02 02 

 

39 

FILME DE PVC ESTICÁVEL; 

Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; 

Bobina; Dimensões: 38cm x 1000m (largura x 

comprimento); Com 

Bobina 

1000 m. 
08 12 20 

 

40 

BARREIRA EM ACRÍLICO PURO. 

Com 4mm de espessura, com 

dimensões aproximadas 75cm x 50cm para 

mesa ou balcão. 

M2 02 03 05 

 

 

 

 

41 

MÁSCARA COM UMA PARTE EM 

TECIDO 100% ALGODÃO. 

Dupla camada, lavável, para proteção do nariz, 

com elástico, em conformidade com a Norma 

ABNT PR 1002:2020; Visor em plástico cristal 

para a proteção da boca, que permita a leitura 

labial, feito em acetato transparente; Tamanho 

único que se adapta a qualquer formato 

 

 

 

Und. 10 70 80 

 

 

42 

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE 

SOLO; 

Cor amarela; Confeccionada em PVC  com 

adesivo de borracha natural; 

 

Rolo com 

30 m. 

02 03 05 

 

 

46 

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO 

ELÉTRICO; 

Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 127V/220V; 

Comprimento da mangueira: 1,2m Capacidade: 

20 Litros; Pressão: 0,2 - 0,4 Mpa. 

 

 

Und. 
01 01 01 



Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA) – CAMPUS JUAZEIRO. 

End. de Entrega: IFBA campus de Juazeiro/Ba 

Item Descrição/ Especif. 
Unid./M
edida 

Requis. 
Mínima 

Requis. 
Máxima 

Quant. 
Total 

30 

RESPIRADOR PFF2 ou  N95  
 
Descrição Detalhada: Respirador, tipo peça 
semifacial filtrante para partículas, com formato 
dobrável em dois painéis, solda ultrassônica em 
todo o seu perímetro; 
Nas presilhas está entrelaçado um tirante elástico 
branco, perfazendo duas alças. O tirante possui 
uma alça para apoio na nuca do usuário e outra 
na altura do pescoço; O respirador possui, para 
ajuste no septo nasal, uma tira de material 
metálico moldável, esse clipe nasal deve ser 
fixado na parte superior da peça e colocado 
internamente à peça ou na parte externa da 
mesma (não deve ser colado com cola quente), 
de modo que a pele do usuário não tenho contato 
com o material metálico; Respirador não valvulado 
(sem válvula de exalação); 
Aprovado para a proteção das vias respiratórias 
contra aerossóis de origem biológica (PFF2 ou 
N95); 
Deve possuir Certificado de Aprovação (CA), 
certificação do INMETRO e registro na ANVISA 
(selo da ANVISA) 

Unidade 30 30 30 

04 

MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO. 
  
100% algodão, camada tripla, lavável, 
para proteção da boca e do nariz, com 
elástico, em conformidade com a Norma ABNT 
PR 1002:2020; Tamanho único que se adapta 
a qualquer formato de rosto; 
Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm 

Unidade 4200 4200 4200 

05 

LUVA PARA PROCEDIMENTO 
NÃO CIRÚRGICO;  
  
Confeccionada em Vinil (polivinil 
Cloreto Plastisol), látex free; Uso único; 
Textura uniforme; Resistente a tração sem 
provocar estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; 
Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo em 
Formato Anatômico; Punho Ajustado e de 
fácil calçamento; Embalagem Resistente 
com Indicação de abertura picotada, 
contendo identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve Ser 
Resistente; Permitir manuseio e utilização 
segura para uso em Ambiente com risco 
biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo 
de conformidade do INMETRO; Tamanho 
G, caixa com 100 unidades 

Caixa 3 3 3 

06 LUVA PARA PROCEDIMENTO Caixa 3 3 3 



NÃO CIRÚRGICO; 
  
Confeccionada em Vinil (polivinil 
Cloreto Plastisol), látex free; Uso único; 
Textura uniforme; Resistente a tração sem 
provocar estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; 
Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo em 
Formato Anatômico; Punho Ajustado e de 
fácil calçamento; Embalagem Resistente 
com Indicação de abertura picotada, 
contendo identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve Ser 
Resistente; Permitir manuseio e utilização 
segura para uso em Ambiente com risco 
biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo 
de conformidade do INMETRO; Tamanho 
M. Caixa com 100 unidades 

09 

LUVA PARA PROCEDIMENTO 
NÃO CIRÚRGICO. 
  
Material: látex natural íntegro e 
uniforme, tamanho: Pequeno, 
características adicionais: lubrificada com pó 
bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: 
atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: 
descartável, modelo: formato anatômico, 
finalidade: resistente à tração; caixa com 100 
unidades. Tamanho M 

Caixa 2 2 2 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL; 
  
Com Registro válido na ANVISA; A 
empresa fornecedora deve apresentar a Ficha 
de Informação de Segurança dos 
Produtos Químicos (FISPQ); Embalagens de 
5L; Indicado para desinfecção de Mãos. 

 

Galão 5 
L 

30 50 150 

13 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL;  
 
Com Registro válido na ANVISA; Embalagens de 
5L; A empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Indicado para desinfecção de 
objetos e superfícies. 

Galão 5 
L 

25 40 77 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 
  
A base de hipoclorito de sódio, com 2% 
de concentração, para utilização 
em equipamentos, utensílios, pisos, 
paredes, balcões climatizados, com amplo 
espectro antibacteriano; O produto deverá 
estar disposto em embalagem tipo galão com 
05 litros e conter todas as 
informações necessárias no rótulo como modo 
de usar, data de fabricação e validade, 
composição química, advertências e registro no 
Ministério da Saúde; A empresa fornecedora 
deve apresentar a Ficha de Informação 

Galão 5 
L 

40 40 40 



de Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Validade mínima de 06 meses na data 
de entrega do produto. 

 

15 

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL 
EM GEL. 
  
Com reservatório de 400ml; Dimensões: -
Largura: 85mm; -Altura: 190mm; -Profundidade: 
87mm Cor: branca 

Unidade 12 12 12 

18 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
 
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-
impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 
abertura posterior com amarril nas costas, 
mangas longas, punho elástico; Cor branca, 
Tamanhos G 

Unidade 20 20 20 

22 

ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO; 

Cor vermelha; Confeccionada em PVC 
com adesivo de borracha natural; 
Dimensão: 30mx5cm 

Rolo 
200m 

5 5 5 

24 

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel);  
 
Aplicação maca hospitalar; Material papel, 100% 
Celulose Virgem; Dimensão: largura 70 cm, 
comprimento 50 m; Apresentação em rolo. 

Rolo 
50m 

5 5 5 

25 

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
 
Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo 
com elástico em toda a volta; Cor branca; 
Gramatura cerca de 30 G/m

2
; Tamanho único; 

Característica adicional: Hipoalergênica, atóxica, 
inodora, unissex. 

Unidade 200 200 200 

26 

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS;  
 
Adesivada e com o símbolo para resíduo 
infectante; Obedecer às normas vigentes da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA); Deve conter pedal plástico para 
acionar a tampa - C/ Pedal + Haste + Aro; Lixeira 
De Plástico 50L; Largura: 330mm  Altura: 720mm 
Comprimento: 440mm Peso: 3,340Kg Material: 
PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou 
PP(polipropileno); Cor: branca 

Unidade 10 10 10 

27 

SACOS PARA LIXO INFECTANTE;  
 
Confeccionados em polietileno de alta densidade, 
de material virgem, com pigmentação branco 
leitoso; Leva o símbolo infectante obedecendo a 
norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da 
ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: Branco; 
Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem com 
100 unidades Micras 0,03. 

Pacote 
c/100 

20 20 20 

28 

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA;  
 
Toalha de Papel Interfolhada; Material 100% 
Fibras Celulósicas; Medida Mínima: Comprimento 
23, Largura 21, Cor Branca pacote com 1000 
unidades 

Fardo 30 30 30 



39 

FILME DE PVC ESTICÁVEL;  
 
Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; Bobina; 
Dimensões: 38cm x 1000m (largura x 
comprimento); Com espessura de 0,01 mm (10 
micras). 

Bobina 
1000m 

3 3 3 

40 

BARREIRA EM ACRÍLICO PURO.  
 
Com 4mm de espessura, com dimensões 
aproximadas 75cm x 50cm para mesa ou balcão. 

M² 10 10 10 

41 

MÁSCARA COM UMA PARTE EM TECIDO 100% 
ALGODÃO.  
 
Dupla camada, lavável, para proteção do nariz, 
com elástico, em conformidade com a Norma 
ABNT PR 1002:2020; Visor em plástico cristal 
para a proteção da boca, que permita a leitura 
labial, feito em acetato transparente; Tamanho 
único que se adapta a qualquer formato de rosto; 
Embaladas individualmente em saco plástico 
transparente; Medidas: 24 x 13 cm 

Unidade 58 58 58 

45 

TOTEM ÁLCOOL GEL. 
 
 Com acionamento por pedal (sem contato 
manual) com capacidade média de 2.500 
aplicações, livre de qualquer contato que possa 
gerar contaminação, sistema antivandalismo, que 
possa ser fixado em superfícies (porque que não 
seja necessária instalação) com dimensões altura: 
1,00m, largura: 30cm, profundidade: 30cm e peso 
de: 10kg quando vazio 

Unidade 5 5 5 

 

 
 Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA) – Campus Feira de Santana.  
End. de Entrega: Rua Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães, 11, BR 324, Km 102, Bairro: Aviário – Feira de 
Santana/BA - CEP: 44.096-486/BA.  
ITE
M 

DESCRIÇÃO UND 
REQ. 

MÍNIMA 
REQ. 

MÁXIMA 
QUANT. 
TOTAL 

1  TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E 
INFANTIL,  
Sem contato; Tela de LCD; Digital; Tempo 
máximo para medição: 5 segundos; Desligamento 
automático da bateria: 7 segundos; Alimentação: 
2 Pilha AA - (NÃO INCLUSAS); Temperatura de 
trabalho: 10 a 40 ºC; Temperatura Relativa: 85%; 
Resolução mínima: 0,1 ºC; Precisão: ± 0,1 ºC; 
Faixa de medição: 32,0 a 43,0 

o
C (90 a 109 

o
F); 

Erro máximo: 0,3 ºC; Distância ideal para 
medidas: 5 a 15 cm.  

un 04 04 04 

2  PILHA ALCALINA AA;  
Para uso no Termômetro Digital de Infravermelho; 
Pilha alcalina AA; Recarregável de 2.500mAh; 
Duração de até 10 anos. Cartela com 4 unds.  
 

Cartela 05 05 05 



3  RESPIRADOR PFF2.  
Tipo peça semifacial  filtrante para partículas, com 
formato dobrável em dois painéis, solda 
ultrassônica em todo o seu perímetro; Nas 
presilhas está entrelaçado um tirante elástico 
branco, perfazendo duas alças. O tirante possui 
uma alça para apoio na nuca do usuário e outra 
na altura do pescoço; O respirador possui, para 
ajuste no septo nasal, uma tira de material 
metálico moldável, esse clipe nasal deve ser 
fixado na parte superior da peça e colocado 
internamente à peça ou na parte externa da 
mesma (não deve ser colado com cola quente), 
de modo que a pele do usuário não tenho contato 
com o material metálico; Respirador não valvulado 
(sem válvula de exalação); Aprovado para a 
proteção das vias respiratórias contra aerossóis 
de origem biológica (PFF2 ou N95); Deve possuir 
Certificado de Aprovação (CA), certificação do 
INMETRO e registro na ANVISA (selo da 
ANVISA).  
 

Und 120 120 120 

4  MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO.  
100% algodão, camada tripla, lavável, para 
proteção da boca e do nariz, com elástico, em 
conformidade com a Norma ABNT PR 1002:2020; 
Tamanho único que se adapta a qualquer formato 
de rosto; Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm.  
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de 
Santana. Setor: Almoxarifado  

Und  1000  2000  3000  

5  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura uniforme; 
Resistente a tração sem provocar estira-mento; 
Isenta de Talco lubrificante; Isenta de Irritantes 
Dérmicos; Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo 
em Formato Anatômico; Pu-nho Ajustado e de 
fácil calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; Todo o 
Material Deve Ser Resistente; Permitir ma-nuseio 
e utilização segura para uso em Ambiente com 
risco bioló-gico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho G, caixa 
com 100 unidades..  

Und  50  50  100  

6  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura uniforme; 
Resistente a tração sem provocar estiramento; 
Isenta de Talco lubrificante; Isenta de Irritantes 
Dérmicos; Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo 
em Formato Anatômico; Punho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com 
Indicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Und  50  50  100  



Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 
utilização segura para uso em Ambiente com risco 
biológico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho M. Caixa 
com 100 unidades  

7  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto 
Plastisol), látex free; Uso único; Textura uniforme; 
Resistente a tração sem provocar estira-mento; 
Isenta de Talco lubrificante; Isenta de Irritantes 
Dérmicos;  
Atóxica; Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Pu-nho Ajustado e de fácil 
calçamento; Embalagem Resistente com In-
dicação de abertura picotada, contendo 
identificação do produto, lote e validade; Todo o 
Material Deve Ser Resistente; Permitir ma-nuseio 
e utilização segura para uso em Ambiente com 
risco bioló-gico; Deve Apresentar Certificado De 
Aprovação (Ca) De Proteção Das Mãos Contra 
Agentes Biológicos, Registro na Anvisa e selo de 
conformidade do INMETRO; Tamanho P, caixa 
com 100 unidades.  

Und  50  50  100  

12  ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 
fornecedora deve apresentar a Ficha de 
Informação de Segurança dos Produtos Químicos 
(FISPQ); Embalagens de 5L; Indicado para 
desinfecção de Mãos.  

Und  20  20  50  

15  DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM 
GEL.  
Com reservatório de 400ml; Dimensões: - 
Largura: 85mm; - Altura: 190mm; - Profundidade: 
87mm Cor: branca.  

Und  08  08  08  

22  ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO;  
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com 
adesivo de borracha natural; Dimensão: 
30mx5cm.  

Rolo 
30m  

12  12  12  

25  TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL;  
Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo 
com elástico em toda a volta; Cor branca; 
Gramatura cerca de 30 G/m2; Tamanho único; 
Característica adicional: Hipoalergênica, atóxica, 
inodora, unissex. 

Und  2000  2000  2000  

45  TOTEM ÁLCOOL GEL.  
Com acionamento por pedal (sem contato 
manual) com capacidade média de 2.500 
aplicações, livre de qualquer contato que possa 
gerar contaminação, sistema anti-vandalismo, que 
possa ser fixado em superfícies (porque que não 
seja necessário instalação) com dimensões altura: 
1,00m, largura: 30 cm, profundidade: 30cm e peso 
de: 10kg quando vazio. 

Und  05  10  10  

 

 

 



Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA - CAMPUS IRECÊ.  

End. de entrega: Rodovia BA 148, km 4, Bairro Vila Esperança, CEP 44.900-000, 
Irecê-BA.. 

Item Descrição/ especif. 
Unid./ 

Medida 
Requis. 
Mínima 

Requis. 
Máxima 

Quant. 
Total 

2 

PILHA ALCALINA AA;  
Para uso no Termômetro Digital de Infravermelho; Pilha 

alcalina AA; 

Recarregável de 2.500mAh; Duração de até 10 anos. 

Cartela com 4 unds. 

Cartela 10 10 10 

3 

RESPIRADOR PFF2. 
Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 

formato dobrável em dois painéis, solda ultrassônica 

em todo o seu perímetro; Nas presilhas está 

entrelaçado um tirante elástico branco, perfazendo 

duas alças. O tirante possui uma alça para apoio na 

nuca do usuário e outra na altura do pescoço; O 

respirador possui, para ajuste no septo nasal, uma tira 

de material metálico moldável, esse clipe nasal deve 

ser fixado na parte superior da peça e colocado 

internamente à peça ou na parte externa da mesma 

(não deve ser colado com cola quente), de modo que a 

pele do usuário não tenho contato com o material 

metálico; Respirador não valvulado (sem válvula de 

exalação); Aprovado para a proteção das vias 

respiratórias contra aerossóis de origem biológica 

(PFF2 ou N95); Deve possuir Certificado de Aprovação 

(CA), certificação do INMETRO e registro na ANVISA 

(selo da ANVISA). 

Und. 100 100 100 

5 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  G, caixa com 100 unidades. 

Cx. 05 05 05 

9 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: 

médio, características adicionais: lubrificada com pó 

bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: 

atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à tração; caixa 

Cx. 20 40 40 



com 100 unidades em envelope contendo um par de 

luvas; Tamanho M. 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 

fornecedora deve apresentar a Ficha de Informação de 

Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ); 

Embalagens de  5L; Indicado para desinfecção de 

Mãos. 

Galão 
5L. 

30 70 70 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 
A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 

concentração, para utilização em equipamentos, 

utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, com 

amplo espectro antibacteriano; O produto deverá estar 

disposto em embalagem tipo galão com 05 litros e 

conter todas as informações necessárias no rótulo 

como modo de usar, data de fabricação e validade, 

composição química, advertências e registro no 

Ministério da Saúde; A empresa fornecedora deve 

apresentar a Ficha de Informação de Segurança dos 

Produtos Químicos (FISPQ); Validade mínima de 06 

meses na data de entrega do produto. 

Galão 5 

L. 
25 100 100 

15 

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL. 
Com reservatório de 400ml; Dimensões: - Largura: 

85mm; - Altura: 190mm; - Profundidade: 87mm Cor: 

branca. 

Und. 50 50 50 

22 
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO;  
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com adesivo de 
borracha natural; Dimensão: 30mx5cm. 

Rolo  

(30 m). 
50 50 50 

26 

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS;  
Adesivada e com o símbolo para resíduo infectante; 
Obedecer às normas vigentes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA); Deve conter pedal 
plástico para acionar a tampa - C/ Pedal + Haste + Aro; 
Lixeira De Plástico 50L; Largura: 330mm Altura: 720mm 
Comprimento: 440mm Peso: 3,340Kg Material: PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade) ou PP(polipropileno); 
Cor: branca. 

Und. 20 20 20 

27 

SACOS PARA LIXO INFECTANTE; Confeccionados 
em polietileno de alta densidade, de material virgem, 
com pigmentação branco leitoso; Leva o símbolo 
infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as 
normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: 
Branco; Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem 
com 100 unidades Micras 0,03. 

Pct. 

com 100 

unds.  

40 40 40 

38 

CARREGADOR PARA PILHAS. 
Com capacidade para  4 pilhas recarregáveis mox AA 
2600 mah e mais 4 AAA palito pequena 1000 mah 
carregador de pilhas e baterias mox CP 51 carrega 4 
pilhas recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 baterias de 9V; 
com luz de led indicando o processo de carga; acende 
os leds laterais ao colocar as pilhas, o leds centrais 
acendem ao colocar bateria de 9V para carregar. 
Desliga automaticamente quando a carga está 
completa. Contém três canais de carga independentes 
e é sem cabo de força; Bi-volt: 110 / 220V automático. 

Und. 2 2 2 



40 
BARREIRA EM ACRÍLICO PURO. 
Com 4mm de espessura, com dimensões aproximadas 
75cm x 50cm para mesa ou balcão. 

M
2
 13 15 15 

41 

MÁSCARA COM UMA PARTE EM TECIDO 100% 
ALGODÃO. 
Dupla camada, lavável, para proteção do nariz, com 
elástico, em conformidade com a Norma ABNT PR 
1002:2020; Visor em plástico cristal para a proteção da 
boca, que permita a leitura labial, feito em acetato 
transparente; Tamanho único que se adapta a qualquer 
formato de rosto; Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm. 

Und. 60 120 120 

45 

TOTEM ÁLCOOL GEL. 
Com acionamento por pedal (sem contato manual) com 
capacidade média de 2.500 aplicações, livre de 
qualquer contato que possa gerar contaminação, 
sistema anti-vandalismo, que possa ser fixado em 
superfícies (porque que não seja necessário instalação) 
com dimensões altura: 1,00m, largura: 30cm, 
profundidade: 30cm e peso de: 10kg quando vazio. 

Und. 6 18 18 

46 

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO ELÉTRICO;  
Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 127V/220V; 
Comprimento da mangueira: 1,2m Capacidade: 20 
Litros; Pressão: 0,2 - 0,4 Mpa. 

Und. 1 1 1 

47 

ÁLCOOL ETÍLICO 96 ºGL. 
  
Álcool etílico, líquido límpido, incolor, teor alcoólico 
mínimo de 96¨GL, fórmula química C2H5OH, peso 
molecular 46,07g/mol, grau de pureza mínimo de 
93¨INPM, Número de referência química CAS 64- 17-5 

Garrafa 

1L 
40 96 96 

56 

FRASCO PLASTICO 500 ml 
CILINDRO TP FLIP TOP 
 
Frasco plástico 500 ml. CILIND. TP FLIP TOP 
Material: PET, Cilíndrico Alto, 
Transparente, Gargalo: 28mm Capacidade: 500ml 
Dimensões: 20X6,5cm (AxL) 
Material da Tampa: Plástico 
Modelo: Flip Top 
Corda tampa: Verde ou branca 
Rosca: 28mm. 

Und.  200 200 200 

 

 

Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/IFBA - Campus Santo Antônio de Jesus 

End. de entrega: IFBA SAJ, Rua Viriato Lobo, SN, Bairro Campo do Governo CEP: 44431-218 

Item Descrição/ Especificação 
Und. 
Med. 

Requis. 
Mínima 

Requis. 
Máxima 

Quant. 
Total 

1 

TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E 
INFANTIL 
Sem contato; Tela de LCD; Digital; Tempo máximo 
para medição: 5 segundos; Desligamento 
automático da bateria: 7 segundos; Alimentação: 2 
Pilha AA - (NÃO INCLUSAS); Temperatura de 
trabalho: 10 a 40ºC; Temperatura Relativa: 85%; 
Resolução mínima: 0,1 ºC; Precisão: ± 0,1 ºC; 
Faixa de medição: 32,0 a 43,0 oC (90 a 109 oF); 

Und. 3 3 3 



Erro máximo: 0,3ºC; Distância ideal para medidas: 
5 a 15 cm. 

2 

PILHA ALCALINA AA; 
Para uso no Termômetro Digital de Infravermelho; 
Pilha alcalina AA; Recarregável de 2.500mAh; 
Duração de até 10 anos. Cartela com 4 unds. 

Cartela 8 8 8 

3 

RESPIRADOR PFF2. 
Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 
formato dobrável em dois painéis, solda 
ultrassônica em todo o seu perímetro; Nas 
presilhas está entrelaçado um tirante elástico 
branco, perfazendo duas alças. O tirante possui 
uma alça para apoio na nuca do usuário e outra na 
altura do pescoço; O respirador possui, para ajuste 
no septo nasal, uma tira de material metálico 
moldável, esse clipe nasal deve ser fixado na parte 
superior da peça e colocado internamente à peça 
ou na parte externa da mesma (não deve ser 
colado com cola quente), de modo que a pele do 
usuário não tenho contato com o material metálico; 
Respirador não valvulado (sem válvula de 
exalação); Aprovado para a proteção das vias 
respiratórias contra aerossóis de origem biológica 
(PFF2 ou N95); Deve possuir Certificado de 
Aprovação (CA), certificação do INMETRO e 
registro na ANVISA (selo da ANVISA). 

Und. 5 5 5 

4 

MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO. 
100% algodão, dupla camada, lavável, para 
proteção da boca e do nariz, com elástico, em 
conformidade com a Norma ABNT PR 1002:2020; 
Tamanho único que se adapta a qualquer formato 
de rosto; Embaladas individualmente em saco 
plástico transparente; Medidas: 24 x 13 cm. 

Und. 400 1672 1672 



5 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; 
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente 
a tração sem provocar estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil calçamento; 
Embalagem Resistente com Indicação de abertura 
picotada, contendo identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para uso em 
Ambiente com risco biológico; Deve Apresentar 
Certificado De Aprovação (Ca) De Proteção Das 
Mãos Contra Agentes Biológicos, Registro na 
Anvisa e selo de conformidade do INMETRO; 
Tamanho G, caixa com 100 unidades. 

Cx. 10 20 20 

6 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; 
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), 
látex free; Uso único; Textura uniforme; Resistente 
a tração sem provocar estiramento; Isenta de Talco 
lubrificante; Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; 
Formato Ambidestro; Modelo em Formato 
Anatômico; Punho Ajustado e de fácil calçamento; 
Embalagem Resistente com Indicação de abertura 
picotada, contendo identificação do produto, lote e 
validade; Todo o Material Deve Ser Resistente; 
Permitir manuseio e utilização segura para uso em 
Ambiente com risco biológico; Deve Apresentar 
Certificado De Aprovação (Ca) De Proteção Das 
Mãos Contra Agentes Biológicos, Registro na 
Anvisa e selo de conformidade do INMETRO; 
Tamanho M. Caixa com 100 unidades. 

Cx. 10 20 20 

11 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD). 
Destinado à proteção do profissional contra 
eventuais respingos, fluidos e partículas; 
Reutilizável; Adaptável com óculos, máscaras e 
capacetes 

Und. 65 65 65 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL; 
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 
fornecedora deve apresentar a Ficha de Informação 
de Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ); 
Embalagens de 5L; Indicado para desinfecção de 
Mãos. 

Galão 
5L. 

15 50 50 

13 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL; 
Com Registro válido na ANVISA; Embalagens de 
5L; A empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Indicado para desinfecção de 
objetos e superfícies. 

Galão 
5L. 

5 10 10 

15 

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL. 
Com reservatório de 400ml; Dimensões: - Largura: 
85mm; - Altura: 190mm; - Profundidade: 87mm Cor: 
branca. 

Und. 12 24 24 



18 

AVENTAL DESCARTÁVEL; 
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-
impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 
abertura posterior com amarril nas costas, mangas 
longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos G. 

Und. 30 60 60 

20 

SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 
Material não tecido, 100% polipropileno; Modelo 
com elástico; Cor branca; Gramatura cerca de 20 
G/M2; Tamanho Único. 

Par 30 60 60 

21 

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIA. 
Princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil 
Amônio / Cloreto de Didecil Dimetil Amônio – 5ª 
geração – em concentração de 4%, sem perfume, 
sem álcool, não corrosivo; A empresa fornecedora 
deve apresentar a Ficha de Informação de 
Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ); Para a 
desinfecção diretamente sobre as superfícies 
contaminadas como bancadas, mesas, macas, 
mobiliário hospitalar, colchões, maçanetas, 
telefones, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de 
lixo, equipamentos eletrônicos. Com registro na 
ANVISA. Galão 5 litros. 

Galão 5 
L. 

5 15 15 

22 
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO; 
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com 
adesivo de borracha natural; Dimensão: 30mx5cm. 

Rolo (30 
m). 

5 10 10 

23 

FITA DE SEGURANÇA/ISOLAMENTO 
AMARELO/PRETA Fita Zebrada de sinalização e 
segurança produzida em filme de polietileno de 
baixa densidade sem adesivo, impresso em duas 
cores preto e amarelo, com espessura de 3 micras 
e colocada num tubete de papelão com largura de 
70mm. Metragem 200m. 

Rolo 
(200 m). 

2 5 5 

24 

LENÇOL DESCARTÁVEL (papel); 
Aplicação maca hospitalar; Material papel, 100% 
Celulose Virgem; Dimensão: largura 70 cm, 
comprimento 50 m; Apresentação em rolo. 

Rolo 
50 m. 

3 8 8 

25 

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 
Material não tecido 100% Polipropileno; Modelo 
com elástico em toda a volta; Cor branca; 
Gramatura cerca de 30 G/m2; Tamanho único; 
Característica adicional: Hipoalergênica, atóxica, 
inodora, unissex. 

Und. 200 400 400 



38 

CARREGADOR PARA PILHAS. 
Com capacidade para 4 pilhas recarregáveis mox 
AA 2600 mah e mais 4 AAA palito pequena 1000 
mah carregador de pilhas e baterias mox CP 51 
carrega 4 pilhas recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 
baterias de 9V; com luz de led indicando o 
processo de carga; acende os leds laterais ao 
colocar as pilhas, o leds centrais acendem ao 
colocar bateria de 9V para carregar. Desliga 
automaticamente quando a carga está completa. 
Contém três canais de carga independentes e é 
sem cabo de força; Bi-volt: 110 / 220V automático. 

Und. 4 4 4 

39 

FILME DE PVC ESTICÁVEL; 
Atóxico, inodoro, transparente e brilhante; Bobina; 
Dimensões: 38cm x 1000m (largura x 
comprimento); Com espessura de 0,01 mm (10 
micras). 

Bobina 
1000 m. 

5 20 20 

42 
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO; 
Cor amarela; Confeccionada em PVC com adesivo 
de borracha natural; Dimensão: 30mx5 cm. 

Rolo 
com 30 

m. 
2 5 5 

45 

TOTEM ÁLCOOL GEL. 
Com acionamento por pedal (sem contato manual) 
com capacidade média de 2.500 aplicações, livre 
de qualquer contato que possa gerar 
contaminação, sistema anti-vandalismo, que possa 
ser fixado em superfícies (porque que não seja 
necessário instalação) com dimensões altura: 
1,00m, largura: 30cm, profundidade: 30cm e peso 
de: 10kg quando vazio. 

Und. 4 4 4 

 

 

Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL BAIANO - IF Baiano - Campus Valença  
End. de entrega: Município de Valença – Bahia. 

Item Descrição/ especif. 
Unid./ 

Medida 
Requis. 
Mínima 

Requis. 
Máxima 

Quant. 
Total 

2 

PILHA ALCALINA AA;  
Para uso no Termômetro Digital de Infravermelho; Pilha 

alcalina AA; Recarregável de 2.500mAh; Duração de 

até 10 anos. Cartela com 4 unds. 

Cartela 
1  
 

5  
 

5  
 

6 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

Cx. 
5  
 

20  
 

20  
 



(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  M. Caixa com 100 unidades. 

7 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; 
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  P, caixa com 100 unidades. 

Cx. 1 2 2 

8 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. 
Material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: 

Pequeno, características adicionais: lubrificada com pó 

bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: 

atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à tração; caixa 

com 100 unidades. Tamanho P. 

Cx. 1 5 5 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 

fornecedora deve apresentar a Ficha de Informação de 

Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ); 

Embalagens de  5L; Indicado para desinfecção de 

Mãos. 

Galão 
5L. 

20 200 200 

13 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL; 
Com Registro válido na ANVISA; Embalagens de 5L; A 

empresa fornecedora deve apresentar a Ficha de 

Informação de Segurança dos Produtos Químicos 

(FISPQ); Indicado para desinfecção de objetos e 

superfícies. 

Galão 

5L. 10  100 100 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 
A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 

concentração, para utilização em equipamentos, 

utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, com 

amplo espectro antibacteriano; O produto deverá estar 

disposto em embalagem tipo galão com 05 litros e 

conter todas as informações necessárias no rótulo 

como modo de usar, data de fabricação e validade, 

composição química, advertências e registro no 

Ministério da Saúde; A empresa fornecedora deve 

apresentar a Ficha de Informação de Segurança dos 

Produtos Químicos (FISPQ); Validade mínima de 06 

meses na data de entrega do produto. 

Galão 5 

L. 25  250  250  



15 

DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL EM GEL. 
Com reservatório de 400ml; Dimensões: - Largura: 

85mm; - Altura: 190mm; - Profundidade: 87mm Cor: 

branca. 

Und. 5 50 50 

21 

DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIA. 
Princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio / 
Cloreto de Didecil Dimetil Amônio – 5ª geração – em 
concentração de 4%, sem perfume, sem álcool, não 
corrosivo; A empresa fornecedora deve apresentar a 
Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 
Químicos (FISPQ); Para a desinfecção diretamente 
sobre as superfícies contaminadas como bancadas, 
mesas, macas, mobiliário hospitalar, colchões, 
maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, 
cestos de lixo, equipamentos eletrônicos. Com registro 
na ANVISA. Galão 5 litros. 

Galão 5 

L. 
1 10 10 

22 
ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO;  
Cor vermelha; Confeccionada em PVC com adesivo de 
borracha natural; Dimensão: 30mx5cm. 

Rolo  

(30 m). 
3 30 30 

23 

FITA DE SEGURANÇA/ISOLAMENTO 
AMARELO/PRETA Fita Zebrada de sinalização e 
segurança produzida em filme de polietileno de baixa 
densidade sem adesivo, impresso em duas cores preto 
e amarelo, com espessura de 3 micras e colocada num 
tubete de papelão com largura de 70mm. Metragem 
200m. 

Rolo 

(200 m). 
2 20 20 

26 

LIXEIRA PARA AMBIENTES EXTERNOS;  
Adesivada e com o símbolo para resíduo infectante; 
Obedecer às normas vigentes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA); Deve conter pedal 
plástico para acionar a tampa - C/ Pedal + Haste + Aro; 
Lixeira De Plástico 50L; Largura: 330 mm Altura: 
720mm Comprimento: 440mm Peso: 3,340Kg Material: 
PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou 
PP(polipropileno); Cor: branca. 

Und. 1 10 10 

27 

SACOS PARA LIXO INFECTANTE; Confeccionados 
em polietileno de alta densidade, de material virgem, 
com pigmentação branco leitoso; Leva o símbolo 
infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as 
normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: 
Branco; Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem 
com 100 unidades Micras 0,03. 

Pct. 

com 100 

unds. 

1 10 10 

29 

LAVATÓRIO.                                                                                        
 
Material: Aço inox Aisi 304; Acabamento: Escovado; 
Saída de água central; Acompanha Válvula tipo 
americana 3.1/2 Medidas: 120x37x27cm (Comp. X 
LargxAlt); Fácil Instalação; Contendo: 1 lavatório. 
coletivo inox 1,20m – 1 Valvula inox de 3.1/2; Parafusos 
e buchas para fixação; Garantia: Contra defeito de 
fabricação; 

Und. 1 5 5 

30 

TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PAREDE. 
Acionamento manual sob pressão e fechamento 
automático temporizado toa em metal cromado. Possui 
bica móvel (giratória) proporcionando mais flexibilidade 
de uso e amplitude nos movimentos, podendo girar 
indicando o fluxo para o local mais adequado. Seu 
tempo de fechamento ocorre automaticamente dentro 

Und. 1 15 15 



de um período de no mínimo 6 e no máximo 10 
segundos. Fabricado em metal e usinado sob processo 
forçado de extrusão (sem costuras) garantindo que 
rachaduras não se manifestem em suas extremidades. 
Bica: móvel; Tipo de mecanismo: automático; Tipo de 
arejador: fixo, com tela; Altura total máxima: 185 mm; 
Altura máxima entre a base e o arejador: 110 mm; 
Distância da parede ao arejador: 175 mm; Rosca de 
instalação: 1/2''; acompanha adaptador 3/4''; Cor: 
cromado; Posicionamento: horizontal; Aplicação: 
parede; Indicado para: banheiros, lavatórios; ambientes 
com grande circulação de pessoas; Produto com 05 
anos de garantia contra defeitos exclusivos de 
fabricação. 

32 

TAPETE SANITIZANTE. 
Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 38x58cm, 
não mancha, possui borda vedante elevada que impede 
o vazamento de líquidos, espessura mínima de 10 mm, 
é antiderrapante e anti-chama feito para o uso com 
solução sanitária (comportando no mínimo 500ml de 
água + 1 colher de sopa de água sanitária) no tapete. 

Und. 3 30 30 

33 BORRIFADOR DE PÁSTICO. 
 580ml. Com válvula para álcool 70% líquido. 

Und. 3 30 30 

35 

LAVATORIO SUSPENSO.  

Lavatório mãos, material: louça, comprimento: 560 
mm, largura: 460 mm, características adicionais: 
sem coluna, cor: branca  

Und. 1 10 10 

37 PARAFUSO PARA LAVATÓRIO. 
10mm, com bucha.  

Par 2 20 20 

38 

CARREGADOR PARA PILHAS. 
Com capacidade para  4 pilhas recarregáveis mox AA 
2600 mah e mais 4 AAA palito pequena 1000 mah 
carregador de pilhas e baterias mox CP 51 carrega 4 
pilhas recarregáveis AA ou 4 AAA ou 2 baterias de 9V; 
com luz de led indicando o processo de carga; acende 
os LEDs laterais ao colocar as pilhas, o leds centrais 
acendem ao colocar bateria de 9V para carregar. 
Desliga automaticamente quando a carga está 
completa. Contém três canais de carga independentes 
e é sem cabo de força; Bi-volt: 110 / 220V automático. 

Und. 1 5 5 

43 

BEBEDOURO DE TORNEIRA.  
Bebedouro industrial coluna em inox 430 ou superior, 
pés reguláveis, serpentina em aço inox, reservatório em 
polipropileno atóxico, isolamento térmico em PS, boia 
de controle de nível de água, tomada de 03 pinos , gás 
ecológico R134A, conforme a norma da 
ABNT/NBR/603351 , refrigeração por compressor, com 
capacidade para 200 litros, contendo 4 torneiras 
metálicas, aparador de água frontal em chapa de aço 
inox com dreno, filtro externo com rosca de ½” e 
filtragem de 120 litros por hora certificado pelo 
INMETRO e validade de no mínimo 6 meses. 
Dimensões aproximadas: 1,73x0,83x0,85, 220V. 

Und. 1 2 2 

44 

CÂMERA TÉRMICA DETECTORA DE 
TEMPERATURA. 
Solução de monitoramento de temperatura corporal. 
Descrição técnica: Faixa de temperatura 20ºC até 50ºC; 
Imagem térmica (IR); 384x288px, Imagem normal 
1920x1080px, Distância de detecção 3 a 10 metros; 
Quantidade  de medições simultâneas = 6 pessoas, 

Und. 1 2 2 



alarme, distância focal = 18mm, exatidão ≤ ± 0,3ºC, 
funções: câmera térmica + câmera HD para medição de 
temperatura do corpo humano, exibição sincronizada, 
transmissão remota de vídeo, alarme automático de 
captura, alarme sonoro, gravação de vídeo,  entre 
outros. 

56 

FRASCO PLASTICO 500 ml 
CILINDRO TP FLIP TOP. 
 
Frasco plástico 500 ml. CILIND. TP FLIP TOP 
Material: PET, Cilíndrico Alto, 
Transparente, Gargalo: 28 mm Capacidade: 500 ml 
Dimensões: 20X6,5cm (AxL) 
Material da Tampa: Plástico 
Modelo: Flip Top 
Corda tampa: Verde ou branca 
Rosca: 28mm. 

Und. 20 200 200 

 

 

Órgão Participante: ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO – Salvador/BA – 

UASG 160525. 

End. de entrega: Salvador/BA. 

Item Descrição/ especif. 
Unid./ 

Medida 
Requis. 
Mínima 

Requis. 
Máxima 

Quant. 
Total 

3 

RESPIRADOR PFF2. 
Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 

formato dobrável em dois painéis, solda ultrassônica 

em todo o seu perímetro; Nas presilhas está 

entrelaçado um tirante elástico branco, perfazendo 

duas alças. O tirante possui uma alça para apoio na 

nuca do usuário e outra na altura do pescoço; O 

respirador possui, para ajuste no septo nasal, uma tira 

de material metálico moldável, esse clipe nasal deve 

ser fixado na parte superior da peça e colocado 

internamente à peça ou na parte externa da mesma 

(não deve ser colado com cola quente), de modo que a 

pele do usuário não tenho contato com o material 

metálico; Respirador não valvulado (sem válvula de 

exalação); Aprovado para a proteção das vias 

respiratórias contra aerossóis de origem biológica 

(PFF2 ou N95); Deve possuir Certificado de Aprovação 

(CA), certificação do INMETRO e registro na ANVISA 

(selo da ANVISA). 

Und. 50 50 50 

4 

MÁSCARA LAVÁVEL EM TECIDO. 
100% algodão, camada tripla, lavável, para proteção da 

boca e do nariz, com elástico, em conformidade com a 

Norma ABNT PR 1002:2020; Tamanho único que se 

adapta a qualquer formato de rosto; Embaladas 

individualmente em saco plástico transparente; 

Medidas: 24 x 13 cm. 

Und. 100 100 100 

5 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

Cx. 100 100 100 



free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  G, caixa com 100 unidades. 

6 

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO;  
Confeccionada em Vinil (polivinil Cloreto Plastisol), látex 

free; Uso único; Textura uniforme; Resistente a tração 

sem provocar estiramento; Isenta de Talco lubrificante; 

Isenta de Irritantes Dérmicos; Atóxica; Formato 

Ambidestro; Modelo em Formato Anatômico; Punho 

Ajustado e de fácil calçamento; Embalagem Resistente 

com Indicação de abertura picotada, contendo 

identificação do produto, lote e validade; Todo o 

Material Deve Ser Resistente; Permitir manuseio e 

utilização segura para uso em Ambiente com risco 

biológico; Deve Apresentar Certificado De Aprovação 

(Ca) De Proteção Das Mãos Contra Agentes Biológicos, 

Registro na Anvisa e selo de conformidade do 

INMETRO; Tamanho  M. Caixa com 100 unidades. 

Cx. 100 100 100 

11 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD). 
Destinado à proteção do profissional contra eventuais 

respingos, fluidos e partículas; Reutilizável; Adaptável 

com óculos, máscaras e capacetes 

Und. 100 100 100 

12 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL;  
Com Registro válido na ANVISA; A empresa 

fornecedora deve apresentar a Ficha de Informação de 

Segurança dos Produtos Químicos (FISPQ); 

Embalagens de  5L; Indicado para desinfecção de 

Mãos. 

Galão 
5L. 

100 100 100 

14 

SANITIZANTE LÍQUIDO. 
A base de hipoclorito de sódio, com 2% de 

concentração, para utilização em equipamentos, 

utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados, com 

amplo espectro antibacteriano; O produto deverá estar 

disposto em embalagem tipo galão com 05 litros e 

conter todas as informações necessárias no rótulo 

como modo de usar, data de fabricação e validade, 

composição química, advertências e registro no 

Ministério da Saúde; A empresa fornecedora deve 

apresentar a Ficha de Informação de Segurança dos 

Produtos Químicos (FISPQ); Validade mínima de 06 

Galão 5 

L. 
200 200 200 



meses na data de entrega do produto. 

16 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-

impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 

abertura posterior com amarril nas costas, mangas 

longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos P 

Und. 400 400 400 

17 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-

impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 

abertura posterior com amarril nas costas, mangas 

longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos M 

Und. 400 400 400 

18 

AVENTAL DESCARTÁVEL;  
Não estéril; Confeccionado em não-tecido, semi-

impermeável, com gramatura mínima de 30g/m2, 

abertura posterior com amarril nas costas, mangas 

longas, punho elástico; Cor branca, Tamanhos G. 

Und. 400 400 400 

20 

SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL; 
Material não tecido, 100% polipropileno; Modelo com 
elástico; Cor branca; Gramatura cerca de 20 G/M2; 
Tamanho Único. 

Par 100 100 100 

27 

SACOS PARA LIXO INFECTANTE; Confeccionados 
em polietileno de alta densidade, de material virgem, 
com pigmentação branco leitoso; Leva o símbolo 
infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as 
normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA; Cor: 
Branco; Capacidade Nominal: 50 Litros; Embalagem 
com 100 unidades Micras 0,03. 

Pct. 

com 100 

unds.  

300 300 300 

32 

TAPETE SANITIZANTE. 
Produzido em vinil (PVC), tamanho mínimo 38x58cm, 
não mancha, possui borda vedante elevada que impede 
o vazamento de líquidos, espessura mínima de 10mm, 
é antiderrapante e anti-chama feito para o uso com 
solução sanitária (comportando no mínimo 500ml de 
água + 1 colher de sopa de água sanitária) no tapete. 

Und. 50 50 50 

40 
BARREIRA EM ACRÍLICO PURO. 
Com 4mm de espessura, com dimensões aproximadas 
75cm x 50cm para mesa ou balcão. 

M
2
 10 10 10 

46 

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO ELÉTRICO;  
Tipo: À bateria - Costal; Voltagem: 127V/220V; 
Comprimento da mangueira: 1,2m Capacidade: 20 
Litros; Pressão: 0,2 - 0,4 Mpa. 

Und. 2 2 2 

 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo período de 6 meses, prorrogável por períodos 

sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 

situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por 

meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da 

Saúde 



2. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Considerando a Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei nº 

14.035, de 11 de agosto de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 

solicitamos a aquisição desses materiais a fim de estabelecer um protocolo 

seguro de retomada das atividades presencias no âmbito do Instituto Federal da 

Bahia, prevenir contaminações e a disseminação bem como reduzir os impactos 

causados pela COVID-19 (Sars-CoV-2) na comunidade interna e externa no 

âmbito da  instituição. Todos os itens solicitados são necessários para que 

possamos colocar em prática as ações que estão sendo propostas no Plano de 

Contingenciamento Institucional, visando garantir o trabalho seguro e a proteção 

da vida de todos(as). 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1.   A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de bens de natureza 

comum para aplicação de medidas de enfrentamento e prevenção ao contágio 

pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), no âmbito do plano de contingenciamento e 

retomada segura das atividades presenciais estabelecido pelo Instituto Federal da 

Bahia (IFBA).  

3.1.1.  Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

3.1.1.1.  Atendimento integral às condições estabelecidas no edital e 

anexos; 

3.1.1.2. Atendimento integral às exigências necessárias para 

participar do certame por parte dos fornecedores licitantes; 

3.2. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições 

necessárias para a prestação do serviço. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. Trata-se de bens de natureza comum nos termos do parágrafo único, do 

art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, a ser contratado mediante licitação, na modalidade 

pregão, em sua forma eletrônica, com fulcro no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20. 



5.   SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

5.1. Com vistas a minimização dos impactos ambientais na cadeia produtiva, da 

extração ao descarte dos resíduos, recomenda-se que na formulação de suas 

propostas, os licitantes, quando couber, ofertem produtos que atendam, além do 

descrito em cada item, as seguintes práticas ambientais: 

5.1.1.  baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;  

5.1.2.  preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

5.1.3.  maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

5.1.4.  maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

5.1.5.  maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

5.1.6. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT 

5.1.7. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 

seus similares;  

5.1.8. que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 

garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;  

5.1.9. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

5.2. A proposta/lance poderá ser recusada, inclusive no ato da entrega ou dentro do 

prazo estabelecido para o recebimento definitivo, caso NÃO atenda aos critérios 

ambientais, por ventura, expressos na descrição do item. 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

A entrega deverá ser realizada nos endereços divulgados pelo órgão 

gerenciador e participantes, conforme quantidades e locais informados nas tabelas 

de estimativa de requisição mínima e máxima e constantes na lista de itens 

(divulgada junto com o edital do pregão).  

O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de 

empenho, em remessa única, no(s) endereço(s) indicados pelo gerenciador e 

participante(s).  



6.1. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo 

fabricante/produtor. 

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta.  

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 

ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos; 

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 



7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 

de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, 

com uma versão em português e da relação da rede de assistência 

técnica autorizada, nos itens em que for aplicável; 

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990); 

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 

neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 



9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento 

e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 

(três) membros, designados pela autoridade competente. 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, 

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 



12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do 

art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 



entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 

3, de 26 de abril de 2018. 

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 

a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

12.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante. 

12.11.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na 

forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de 

documentação de regularidade fiscal ou trabalhista, inclusive a comprobatória 

de regularidade com a regularidade com a Seguridade Social, nos termos da 

Emenda Constitucional nº 106/2020, de forma excepcional e justificada para 

situações urgentes, quando necessário, em contratações para combate à 

calamidade decorrente de pandemia, conforme explicitado no Parecer n. 

00012/2020/CNMLC/CGU/AGU, no caso de haver restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviços.  

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 



12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =   
( 6 / 100 ) 
________ 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                       365 

 

13. DO REAJUSTE  

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões 

abaixo justificadas: 

14.1.1. Processo de aquisição de bens de natureza comum, com entrega imediata 

e não parcelada após a emissão da nota de empenho, não sendo necessário, 

portanto, exigência de garantia de execução contratual. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 



15.1.5. cometer fraude fiscal; 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

15.2.2. multa moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) 

dias; 

15.2.3. multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total 

do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

15.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União 

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco 

anos; 

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista 

neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses 

previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste 

Termo de Referência. 

15.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, as empresas ou profissionais que: 



15.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.5.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em 

processo administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto 

perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 

2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20. 

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 



para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira 

nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 

prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

16.1. O preço estimado para cada item foi obtido da média simples dos preços 

cotados no painel de preços do governo federal e em alguns casos específicos, da 

pesquisa realizada em sítios especializados na comercialização dos produtos 

pesquisados, disponíveis em suas lojas virtuais. Nestes casos, somou-se ao valor 

do item, a estimativa de frete informado pelo próprio vendedor para o endereço 

desejado. Considerando o disposto na Instrução Normativa Nº 73, DE 5 DE 

AGOSTO DE 2020; Considerando que a quase totalidade dos preços cotados são 

oriundos do painel de preços do governo federal  e tendo em vista a modalidade do 

pregão (SRP), com validade até 12 meses para os preços registrados, no sentido 

de estabelecer o preço máximo aceitável para cada item, o mais representativo 

possível da situação real de mercado, a equipe de compras decidiu acrescentar à 

média de todos os valores obtidos o percentual de 4,12%, referente ao Índice Geral 

de Preços Médios (IGP-M), estimado pelo Banco Central do Brasil (BACEM), para o 

dia 21/08/2020, para os próximos 12 meses, conforme relatório de mercado 

FOCUS, registrado nos autos do processo. 

O custo estimado da contratação é de R$ 707.250,55. 
 

Barreiras, 28 de setembro de 2020.  

__________________________________ 

Darlan Cavalcante de Almeida 

Membro Comitê Local COVID-19 

Portaria 1.213 de 16/03/2020 

IFBA - Campus de Barreiras  


