Papel timbrado da empresa, com logomarca, endereço e CNPJ

PESQUISA DE PREÇO Nº 01/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2019 – SMED – CECR
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
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DESCRIÇÃO
Algodão hidrófilo c/ 100% em algodão super absorvente extra macio,
acondicionado em saco plástico contendo aproximadamente 500 g, registrado na
ANVISA, 1ª qualidade
Creme dental infantil em gel, sabor tutti fruti, sem fluor, acondicionado em tubo
plástico com no mínimo 100 grs, registrado na ANVISA, 1ª quallidade
Creme para pentear e desembaraçar, infantil, perfume agradável, 300 ml,
registrado na ANVISA, 1ª qualidade
Escova dental infantil, dobrável, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos,
contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma
altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura,
embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, registrado na
ANVISA- 1ª qualidade
Esparadrapo impermeável, branco, adesivo, à base de borracha natural, 2,5cm x
4,5cm, registrado no Ministério da Saúde, 1ª qualidade
Fralda Infantil Descartável – Tamanho “M” - Diurna - constituída de 3 camadas e
4 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo
filme de polietileno. Camada intermediária com formato anatômico, composta de
polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade
longe do contato direto da pele. Camada interna confeccionada em falso tecido, a
base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo
hipoalergênico; as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas,
preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos
elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camadas interna e
externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento
da camada intermediária no uso. Embalagem individual que contenha
externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96
ou outra que a substituir, 1ª qualidade
Fralda Infantil Descartável – Tamanho “G” - Diurna - com as características iguais
às do item 6, 1ª qualidade
Haste flexível c/ ponta de algodão não estéril, medindo aproximadamente 8 cm,
pote com 150 unidades, registrado no Ministério da Saúde, 1ª qualidade
Luva de procedimento em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra,
não estéril, registrada na ANVISA, 1ª qualidade
Mamadeira uso hospitalar 150 ml, autoclavável, bico convencional de silcone
composto de um frasco, um disco de vedação em polipropileno, uma tampa em
polipropileno, um capuz em polipropileno, um bico de silicone, registrada no
INMETRO, tipo modelo Prince, 1ª qualidade
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DESCRIÇÃO
Mamadeira uso hospitalar 240 ml, autoclavável, bico convencional de silicone
composto de um frasco, um disco de vedação em polipropileno, uma tampa em
polipropileno, um capuz em polipropileno, um bico de silicone, registrada no
INMETRO, tipo modelo Prince, 1ª qualidade
Papel higiênico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensões mínimas de
10cm(largura) x 30m(comprimento), com variação em até +/- 2% (dois por cento),
100% fibras celulósicas, não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas,
fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde, na cor branca, macio,
alta absorção, solúvel em água, sem odor, 1ª qualidade
Touca (gorro) em TNT, sanfonada, 1ª qualidade
TOTAL

(Assinatura e identificação do Responsável)
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