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1 Pr    600,00LUVA, de seguranca, em latex natural, tamanho M, nao inferior a 30cm de comprimento, interior 
liso, antiderrapante, cor amarela.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que 
apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) 
do Ministerio do Trabalho e Emprego
Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma 
visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do 
INMETRO.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.
Embalagem: Lacrada com par individual.

>> 
Ref. SAEB => 42.40.00.00158358-1

Não

2 Un   250,00ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, nao inferior a 65% 
Embalagem: frasco plastico de 500 g.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou 
impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo de validade, normas 
vigentes e registros nos orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00149240-3

3 Un   400,00Álcool Etílico 96º GL, correspondendo a 92,8º INPM, Densidade a 20/20ºC 0,79075 - 0,81500 
solução para uso de limpeza para superfícies fixas, uso externo , frasco com 1 litro. A embalagem 
deve conter venda proibida pelo comercio. Apresentar Notificação Simplificada na Anvisa.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.19.00113771-9

Não

4 Un   600,00DESODORIZADOR, de ar, para ambiente, em forma de aerosol, fragrancia agradavel, nao 
contendo CFC - Clorofluorcarbonato, dupla acao. 
Embalagem minima de 360 ml
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos 
orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na 
embalagem.Atender a(s) portaria e resolucao(oes) vigente(s) ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 68.40.00.00155897-8

Não

5 Un   600,00INSETICIDA, a base de agua, em aerosol, nao contendo CFC-Clorofluorcarbono.
Embalagem contendo no minimo 300 ml.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 

Não
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que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos 
orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. 
Atender Resolução(oes) vigente(s) ANVISA.

>> 
Ref. SAEB => 68.40.00.00155902-8

6 Un 1.100,00DESINFETANTE, liquido, fragrancia de eucalipto, com acao bactericida e germicida, para limpeza 
de sistemas de ar condicionado, embalagem com 1 litro, com borrifador, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e lote de fabricacao.

>> 
Ref. SAEB => 68.40.09.00006336-3

Não

7 Un   25,00BALDE, plastico, tipo domestico, capacidade 10 litros, polietileno de alta densidade, alta 
resistencia a impacto, paredes e fundo reforcados, com alca, reforco no encaixe da alca.
As seguintes informacoes deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade.

>> 
Ref. SAEB => 72.40.00.00143324-5

Não

8 Un   25,00BALDE, plastico, tipo domestico, capacidade 20 litros, polietileno de alta densidade, alta 
resistencia a impacto, paredes e fundo reforcados, com alca, reforco no encaixe da alca.

Não
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As seguintes informacoes deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade.

>> 
Ref. SAEB => 72.40.00.00143325-3

9 Un 10,00BALDE, sem tampa, capacidade de 50 litros, em polietileno de alta densidade e alcas laterais, com 
paredes e fundo reforcados, resistentes a impactos.
As seguintes informacoes deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade.

>> 
Ref. SAEB => 72.40.00.00143370-9

Não

10 CT   50,00COPO, para cafe, descartavel, em plastico (PP), capacidade 50 ml, em resina termoplastica 
destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico, cor branca, isento de materiais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades 
(cento) do copo devera ser igual ou superior a 75 gramas. Na embalagem devem ser identificadas a 
capacidade total e a quantidade de copos e deve ostentar o Simbolo de Identificação da 
Conformidade do Inmetro. Em relacao a marcacao e identificacao, os copos devem trazer gravadas 
em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou 
identificacao do fabricante, capacidade do copo e simbolo de identificacao do material para 
reciclagem, conforme NBR ou Inmetro. Embalagem em manga/pacote inviolavel, contendo 100 
unidades ostentando o Simbolo de Identificação da Conformidade e o numero do registro do 
INMETRO. Nelas devem estar impressos a Razão Social, nome fantasia caso exista, e CNPJ, 
endereço completo do fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e quantidade.

Não
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>> 
Ref. SAEB => 73.50.00.00157801-4

11 CT   1.000,00COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml, com resina termoplastica 
destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico, cor branca, isento de materiais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades 
(cento) do copo devera ser igual ou superior a 180 gramas.
Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos, ostentando o 
Simbolo de Identificacao da Conformidade e o numero do registro do INMETRO. Em relacao a 
marcacao e identificacao, os copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres visiveis e de 
forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou identificacao do fabricante, capacidade do copo e 
simbolo de identificacao do material para reciclagem, conforme NBR ou Inmetro.Embalagem em 
manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca e 
informacoes sobre o fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 73.50.00.00158658-0

Não

12 Un   180,00RODO, para piso, com 01 (uma) borracha, base em polipropileno comprimento 400 mm, cabo em 
madeira com encaixe rosqueado comprimento 1200 mm, podendo ter variacao dimensional de +/- 5 
%, a borracha devera ultrapassar a base em no minimo 10 mm. 
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou 
impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereco e composicao.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00149247-0

Não
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13 Un 2.400,00PANO, para limpeza de copa, aberto, 100% algodao, alvejado, sem estampa, bordas com 
acabamento em overlock, alta absorcao, dimensoes 70 x 50 cm e peso 70 g, com variacao de +/- 5%.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, no rotulo e colada diretamente no 
produto: nome/CNPJ do fabricante, endereco, marca do produto e composicao.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00149348-5

Não

14 Un 600,00FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de algodao, dimensoes 
de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, no rotulo e colada diretamente no 
produto: nome/CNPJ do fabricante, endereco, marca do produto, dimensoes e composicao.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00149350-7

Não

15 Un   180,00VASSOURA, cerdas em piacava, base retangular em madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo 
em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou 
impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereco e composicao. Registro obrigatorio no IBAMA para produtos 
enquadrados de uso preservativo de madeira, conforme Instrucao(oes) Normativa(s) e Norma(s) 
vigente(s).

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00155735-1

Não

16 Cx 400,00SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao agua, corante e Não

10:3008/07/2019

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimboValidade da Proposta

Assistência Técnica

18/06/2019
Fornecedor Garantia



Material 
Licitação 

Número 

Endereço Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual 

Grupo de Materiais Unidade Requisitante 

ServiçoMaterial Convite Tomada de Preços Concorrência
Fornecedor 

Item Descrição do Material QuantidadeUF Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo 
Entrega

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE015/2019X

7

Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

Cota

branqueador optico. Embalagem: caixa com 500 g.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos 
orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00149313-2

17 Un   720,00AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio,com teor de cloro ativo entre 2,0 a 
2,5 % p/p. A agua para fabricacao de agua Sanitaria devera ser potavel de acordo com as Norma(s) 
do Ministerio da Saude, bem como ter composicao preconizada por literaturas oficiais ou 
internacionais reconhecidas pela comunidade cientifica.
As especificacoes para avaliacao da atividade microbiana sao referidas na Norma(s) do Ministerio 
da Saude.
Embalagem plastica contendo 01 litro.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de 
validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, 
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. 

Não
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A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor de cloro ativo exigido na 
Portaria ANVISA. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00155718-1

18 Un   1.100,00DETERGENTE, lava louca, liquido, concentrado, biodegradavel, com no minimo 11% (onze por 
cento) do principio ativo basico do detergente.Embalagem plastica contendo 500 ml.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de 
validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, 
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. 
A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor de cloro ativo exigido na 
Portaria ANVISA e conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00155728-9

Não

19 Pc    210,00SABAO, em barra, multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel. Embalagem: pacote contendo 
5 unidades de 200 g, totalizando 1 kg.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os 
riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos 

Não
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orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. 
Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes ANVISA/MS e INMETRO.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00155731-9

20 Pc    120,00SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de madeira, classe I, em resina termoplastica 
virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1cm, altura minima de 105 cm, capacidade 
nominal para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor preta.
Embalagem: pacote com 100 unidades. 
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composiçao, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos 
consumidores e seguir as normas vigentes.Atender a(s) NORMA (s) da ABNT , selo de 
identificacao da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro.

>> 
Ref. SAEB => 81.05.00.00157308-0

Não

21 Pc    100,00SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos domiciliares (residuos geral ou 
misturado ou contaminado nao passivel de separacao), classe I, em resina termoplastica virgem ou 
reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 2%, altura minima de 62 cm, capacidade nominal para 
30 litros, suportando 6 quilos, na cor cinza.
Embalagem: pacote com 100 unidades. 
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 

Não
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que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 
quantidade, composiçao, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos 
consumidores e seguir as normas vigentes.Atender a(s) Norma (s) da ABNT , selo de identificacao 
da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro.

>> 
Ref. SAEB => 81.05.00.00157314-4

22 Un   300,00SABONETE, para maos, liquido, em refil, glicerinado, neutro, pH entre 7,0 a 7,5, fragrancia 
agradavel e suave, de baixa irritacao dermica, indicado para lavagem de maos, sem acao 
antimicrobiana, devendo conter na sua formulacao glicerina bidestilada (minimo 2%), ativo minimo 
do produto 15%. Fica proibida a utilizacao na formulacao de sais do acido linear alquil benzeno 
sulfonico (acido sulfonico).
Embalagem: contendo refil com no minimo 800 ml.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou 
impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente sobre o produto nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo de validade, bem como 
sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, norma(s) e resolucao(oes) 
da ANVISA.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado 
na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00156439-0

Não

23 Pc    1.600,00PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de 
23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras 
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celulosicas, nao reciclado, na cor branca, sem odor e apresentando textura com relevo sensivel ao 
tato (gofrado). 
Embalagem contendo 1000 folhas com peso minimo de 1.400 gramas, podendo variar -2% do peso.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem que o 
produto esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante. Nome do produto, data de fabricacao, 
numero do lote, composicao, peso.Endereco e telefone de contato, normas vigentes e registros nos 
orgaos competentes.
Todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil).
Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. 
Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou 
sacos.

>> 
Ref. SAEB => 85.40.00.00162512-8

24 Pc    1.800,00PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes 10cm (largura) x 300m 
(comprimento) com variacao de ate - 2% (dois por cento), fabricado com 100% fibra celulosicas, 
nao reciclado, isento de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou outras substancias 
nocivas a saude, apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado (com 
elasticidade), na cor branca, macio, alta absorcao, soluvel em água.
Embalagem com 08 (un), com peso minimo de 4.000 gramas, podendo variar -2% do peso.
 As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante diretamente na embalagem que o 
produto esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao, 
numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato.Todos os dizeres na lingua 
portuguesa (Brasil).Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e 
medicao. 
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Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou 
sacos. Atender a(s) norma(s) da ABNT e Portarias e Regulamentos do INMETRO vigente(s).

>> 
Ref. SAEB => 85.40.00.00162682-5

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)

Para o correto preenchimento da proposta de preços, vide Edital de Licitação e seus anexos.
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