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Especificação dos itens

O que será contratado?

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Nessa licitação, nós iremos comprar materiais diversos para serem
utilizados pela Seção de Almoxarifado da CMBH. 

Serão 8 itens adquiridos individualmente.

Isso significa que não é necessário que a mesma licitante vença
todos os itens.

A adjudicação poderá ser feita de cada item separadamente a cada
vencedor.

Confira abaixo os detalhes de cada um dos itens.

Copo descartável1

Esse item é uma caixa com copos descartáveis feitos em
poliestireno, na cor branca, com capacidade para 200 ml de
líquido.

Os copos deverão atender aos requisitos na ABNT NBR 14865.

Deverá ser fornecida uma caixa contendo 25 pacotes com 100
copos cada.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22174/nbr14865-copos-plasticos-descartaveis
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90 unidades

2

(Modelo exemplificativo)

Branco

200 ml

Saboneteira

Esse item é uma saboneteira com suporte, feita em plástico, com
capacidade para 800 ml, na cor branca.

Ela deverá possuir um visor para verificação do nível do líquido
e vir acompanhada de buchas e parafusos para fixação na parede.

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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Descartável

MARCAS DE REFERÊNCIA

Cristalcopo

Kerocopo

Copomais

48 unidades

(Modelo exemplificativo)

800 ml

Branco

Própria para sabonete líqudido e não espuma.

As unidades se referem à caixa com
2.500 unidades de copos.

A proposta deve considerar o valor
da CAIXA multiplicado por 90.

Atenção!

Caixas com 25 
pacotes contendo 

100 copos cada

Visor de nível

MARCAS DE REFERÊNCIA

Premisse

Trilha

Nobre

Buchas e
parafusos para
fixação inclusos
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Sabonete líquido

Esse item é um refil contendo 800 ml de sabonete líquido, sem
essência, de aspecto físico líquido viscoso cremoso, de pH
neutro e incolor. 

O refil deverá ter bico dosador. O sabonete deverá ser próprio para
utilização em área de atendimento clínico e deverá ter registro na
ANVISA.

A validade mínima deverá ser de 18 meses, contados da data da
entrega.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

3

38 unidades

(Modelo exemplificativo)

800 ml

Prazo de validade mínimo 18 meses

Luva descartável

Esse item é uma caixa com 100 luvas  descartáveis, feitas em
látex, com pó bioabsorvível, na cor natural ou branca.

A luva deverá ser para utilização ambidestra, ser não estéril e
apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho
(válido na data da entrega).

4

Bico dosador

Incolor

PH neutro

Sem cheiro

Registro ANVISA
MARCAS DE REFERÊNCIA

Trilha

Edumax
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150 unidades

(Modelo exemplificativo)

Látex

Branca ou natural

5
Descartavel

A validade mínima deverá ser de 04 anos, contados da data da
entrega.

Confira o resumo ilustrado abaixo.

Pó bioabsorvível

MARCAS DE REFERÊNCIA

Talge

Volk

Lagrotta Azzurra

Utile NE

MB Life

Prazo de validade mínimo 04 anos

Tam. P: 100 caixas;
Tam. M: 20 caixas;
Tam. G: 30 caixas.

Quantidade de caixas de luva de
cada tamanho:

Tamanhos

Certificado de
aprovação no
Ministério do

Trabalho

Máscara cirúrgica5

Esse item é uma caixa com 50 máscaras cirúrgicas triplas, feitas
em TNT 100% polipropileno, na cor branca.

Ela deverá ter elástico para ajuste e um clipe nasal ajustável
embutido. Além disso, deverá ser hipoalergênica, atóxica, não
estéril e com formato retangular.

A máscara deverá ter registro na ANVISA e validade mínima de 04
anos, contados da data da entrega.



Esse item é um frasco  com 1.000 ml de álcool etílico absoluto PA,
com concentração mínima de 99,5%.

Ele deverá ter aspecto físico líquido, ser límpido, incolor e volátil.

O álcool deverá ter registro na ANVISA e validade mínima de 02
anos, contados da data da entrega.

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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6
Confira abaixo o resumo ilustrado.

100 unidades

(Modelo exemplificativo)
Branca

Cirúrgica tripla

Elástico

Clipe nasal MARCAS DE REFERÊNCIA

Medix

Nobre

Descarpack

Prazo de validade mínimo 04 anos

Álcool etílico absoluto PA

6

36 unidades

(Modelo exemplificativo)

Absoluto (99,5%) PA

1.000 ml

Líquido

MARCAS DE REFERÊNCIA

Synth

Neon

Qhemis

Prazo de validade mínimo 02 anos

Registro na
ANVISA

As unidades se referem à caixa com 
50 unidades de máscaras.

A proposta deve considerar o valor 
da CAIXA multiplicado por 100.

Atenção!
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Álcool etílico 70%

Esse item é um frasco com 1 L de álcool etílico 70%, hidratado e
de apreentação líquida. 

Ele devera ser próprio para utilização para desinfecção de
superfícies hospitalares, ter registro na ANVISA e validade
mínima de 02 anos, contados da entrega do material.

Confira abaixo o resumo ilustrado.
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25 unidades

(Modelo exemplificativo)

1 L

Prazo de validade mínimo 02 anos

Escova

Esse item é uma escova para limpeza geral, com corpo em
madeira e cerdas em nylon.

Ela deverá ter formato oval e comprimento mínimo de 7,5 cm.

Confira o resumo ilustrado abaixo.

4

70%

Líquido

Registro ANVISA

MARCAS DE REFERÊNCIA

Itaja

Start
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2 unidades

(Modelo exemplificativo)

COMPRIMENTO
mínimo
7,5 cm

Oval

8

Corpo em madeira

Cerdas de nylon

Esse é o catálogo de especificação de
itens desse pregão. 

Dúvidas remanescentes poderão ser
sanadas através de formulação de
pedido de esclarecimento, por e-mail
ou no nosso portal.  

CPL@CMBH.MG.GOV.BR

WWW.CMBH.MG.GOV.BR

Desejamos boa sorte!

Comissão Permanente de Licitação
(CPL)


