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15 / 2020

Processo / Ano:
1

150120027

Descrição do Material

Licitação:

Un.Med.

Qtde do Item

Preço Unit. Máximo

Preço Total

1.356,0000

20.340,00

12/2020- PR

Desinfetante contendo composição equilibrada de PHMB (mínimo 3%) e cloreto de
alquil dimetil benzil amônio (máximo 6%) devendo o produto estar de acordo com a
ANVISA/RDC nº 14 de 28.02.2007 e RDC nº 35 de 16.08.2010. O produto deverá
apresentar diluição de uso entre 0,5% (5ml / Litro) a 2% (20 ml / Litro). O produto
deve apresentar laudos de atividade antimicrobiana emitidos por Laboratórios
REBLAS/ANVISA-MS comprovando, entre outros, a atividade tuberculicida pelo teste
confirmatório entre 5 a 10 minutos de contato, através da eliminação de
Mycobacterium Bovis, conforme RDC nº 35 de 16.08.2010 - ANVISA/MS na
metodologia oficial referência: AOAC 19ª Ed./2012 - método 965.12 para
Micobactéria (ação tuberculicida). Bombona de 1 a 5 litros. O produto deve possuir
Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisão
de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de
produto gerado para uso. Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento
automático para
preenchimento de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume. Certificado
de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso
precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS,
ou de qualidade superior.

UN

15,000

Incluso fita para aferição de atividade do produto, estampada com grade degradê,
para verificação de medida indicativa através de cores, conforme RDC Nº35, de 16
de agosto de 2010, contendo 30 unidades, com validade de mínima de 1 ano a
contar da data de entrega.
Incluso treinamento de utilização do produto com certificado para os funcionários
responsáveis pela limpeza e desinfecção dos locais
TOTAL DO PROCESSO:

20.340,00

TOTAL:

20.340,00

