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        FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA  

  
ADJUDICAÇÃO  

 

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1302/20 – RC 5930/20. 

 

O Diretor Geral da Fundação Faculdade de Medicina, ADJUDICA às empresas 

abaixo ao fornecimento de “MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E HIGIENE DAS MÃOS + COMODATO 

DOS DISPENSERS”, com base no Regulamento de Compras da FFM. 

 
Item DESCRIÇÃO DO MATERIAL EMPRESA CNPJ 

1 

PAPEL HIGIENICO:  Papel higiênico folha simples, extra macia e absorvente. 
Celulose Virgem – 100% 
Gramatura – de 15 a 19g/m² 
Aparência: papel 
Odor – Inodoro 
Cor – Branca 
Largura da folha – 100 a 120mm 
Apresentação – mínimo de 300 até 500 metros por rolo. 
Selo de qualidade – FSC - Forest Stewardship Council 
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PAPEL TOALHA: Papel toalha folha simples, extra macia, alto poder de absorção, resistente a umidade. 
Celulose Virgem– 100% 
Aparência: papel 
Odor – Inodoro 
Cor – Branca 
Largura da folha – 200 a 228mm 
Apresentação – mínimo de 300 até 500 metros por rolo 
Selo de qualidade – FSC - Forest Stewardship Council 
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PAPEL TOALHA: Papel toalha folha simples, extra macia, alto poder de absorção, resistente a umidade. 
Celulose Virgem– 100% 
Aparência: papel 
Odor – Inodoro 
Cor – Branca 
Largura da folha – 200 a 228mm 
Apresentação – mínimo de 100 até 200 metros por rolo 
Selo de qualidade – FSC - Forest Stewardship Council 
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PAPEL TOALHA: Papel toalha interfolhada, folha simples, extra macia, alto poder de absorção, resistente a 
umidade. 
Celulose Virgem – 100% 
Aparência: papel 
Odor – Inodoro 
Cor – Branca 
Largura da folha – 200 a 228mm 
Comprimento da folha – 200 a 228mm 
Apresentação – pacote 250 folhas 
Selo de qualidade – FSC - Forest Stewardship Council 
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PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO WIPER – Pano descartável multiuso com absorção de líquidos e alta 
resistência e que não soltem felpas. 
Composto por celulose e polipropileno 
Gramatura de 60 a 88 g/m² 
Largura: Mínimo 288X400mm 
Apresentação - Rolo com 400 a 750 panos 
Cor: Branco 
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PROTETOR DE ASSENTO: Protetor de descartável de Assento 
O protetor deve ser de fácil adaptação aos vários tipos de assento sanitários existentes no mercado 
Material: Papel 
Cor: Branco 
Pacote com 100 unidades 
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SOLUÇÃO ALCOÓLICA: Antisséptico para higiene das mãos, a base de álcool etílico e ou isopropílico de 
concentração final mínima de 70%, associado a emoliente e hidratante, sem corante e sem fragrância. 
Antisséptico para higiene das mãos, a base de álcool etílico e ou isopropílico de concentração final mínima de 
70%, associado a emoliente e hidratante, sem corante e sem fragrância, apresentação pode ser espuma/gel 
ou spray em material descartável volume entre 300 – 1500 ml, compatível com dispensador próprio com 
fixação segura através de fita colante (esta fita deverá ser fornecida pela empresa contratada). 
A bolsa deverá ser selada e com válvula dosadora antiretorno, antientupimento e antivazamento e sistema 
que permite o completo esvaziamento do produto.  
O acionamento deverá ser realizado de 2 a 5 vezes para a completa higienização das mãos. O volume 
necessário para realizar a adequada higiene das mãos, ou seja, quantidade suficiente do produto para cobrir 
toda a superfície das mãos, seguindo a técnica recomendada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e 
avaliada pela equipe técnica. 
Também deverá apresentar o refil com o respectivo dispenser para análise. 
Documentação: ficha técnica e folheto de instrução para o uso do produto com a respectiva composição, 
responsável técnico, notificação do produto conforme legislação vigente no Ministério da Saúde juntamente 
com a entrega das amostras. 
Laudo de irritabilidade dérmica em humanos e de eficácia antimicrobiana emitida por laboratório 
credenciado por órgão competente do Ministério da Saúde com validade de até cinco anos de licitação atual. 
Laudo de irritabilidade dérmica em humanos de acordo com a legislação vigente para o estado de São Paulo. 
Laudo de eficácia antimicrobiana, emitido por laboratório credenciado por órgão competente do Ministério 
da Saúde, de Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, enterococcus spp. Resistente à vancomicina, 
Klebsiella pneumoniae resistente à carbapenêmicos. 
Embalagem com dados de identificação, composição, n° de lote, validade, notificação no Ministério da Saúde 
e demais informações conforme às especificações técnicas vigentes na legislação brasileira 
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SABONETE LÍQUIDO: Sabonete líquido em bolsa com dispensador 
Sabonete líquido, para aplicação na pele e higiene das mãos, odor neutro ou suave e agente emoliente, 
apresentação em bolsa plástica selada e com válvula dosadora antiretorno, antientupimento e 
antivazamento e sistema que permite o completo esvaziamento do produto, volume entre 300 – 1500ml, 
compatível com dispensador próprio com fixação segura através de fita colante e/ou parafuso (esta fita e/ou 
parafuso com bucha deverá ser fornecida pela empresa contratada) em comodato conforme já citado no 
escopo de contratação.  
Documentação: ficha técnica e folheto de instrução para o uso do produto com a respectiva composição, 
responsável técnico, notificação do produto conforme legislação vigente no Ministério da Saúde juntamente 
com a entrega das amostras. 
Laudo de irritabilidade dérmica em humanos de acordo com a legislação vigente para o estado de São Paulo. 
Laudo realizado em laboratório estrangeiro será acetio desde que a tenda a Instrução normativa n° 4 de 
2/7/2013 ou outra que venha substituí-la. 
Embalagem com dados de identificação, composição, n° de lote, validade, notificação no Ministério da Saúde 
e demais informações conforme às especificações técnicas vigentes na legislação brasileira. 
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SABONETE LÍQUIDO: Sabonete líquido antibactericida 
Sabonete líquido, para aplicação na pele e higiene das mãos, livre de fragrância e corantes, PH balanceado e 
hipoalergênico, com umectante, suave para pele e amplo espectro bactericida, apresentação em bolsa 
plástica selada e com válvula dosadora antiretorno, antientupimento e antivazamento e sistema que permite 
o completo esvaziamento do produto, volume entre 300 – 1500ml, compatível com dispensador próprio com 
fixação segura através de fita colante e/ou parafuso (esta fita e/ou parafuso com bucha deverá ser fornecida 
pela empresa contratada) em comodato conforme já citado no escopo de contratação.  
Documentação: ficha técnica e folheto de instrução para o uso do produto com a respectiva composição, 
responsável técnico, notificação do produto conforme legislação vigente no Ministério da Saúde juntamente 
com a entrega das amostras. 
Laudo de irritabilidade dérmica em humanos de acordo com a legislação vigente para o estado de São Paulo. 
Laudo realizado em laboratório estrangeiro será acetio desde que a tenda a Instrução normativa n° 4 de 
2/7/2013 ou outra que venha substituí-la. 
Embalagem com dados de identificação, composição, n° de lote, validade, notificação no Ministério da Saúde 
e demais informações conforme às especificações técnicas vigentes na legislação brasileira. 
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São Paulo, 12 de Janeiro de 2021. 

 

Fundação Faculdade de Medicina 


