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DISPOSIÇÕE
desta licitação

ial do objeto,
contrato, bem
ANTE por nenh

exigida, recai

e cláusulas que
nça bancária 

a no prazo má

dalidades, res
nte de outras 
epor o valor d

ICAS: 

cedor obedece
da Administra
al nº 9.433/05
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mpladas todas
s custos com 
a CONTRATAD
e ferramentas
molumentos e
CONTRATADA 
rísticas e, qua
posta. 
a item, sem p

ser descritas 
tais como: ca
 ou compone

comprovar as 
ser apresenta
dos em origin

ES GERAIS, b
o, as seguinte

, a associação
m como a fusã
hum comprom

rá sobre uma 

e restrinjam o
(art. 136, §1º

áximo de 05 (c

sponderá pelo
cominações le
da garantia qu

erá às condiçõ
ação, por instr
5. 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 5/45 

s e quaisquer 
material de 

DA, como tam
s, utensílios 
e quaisquer o
das obrigaçõe

ando exigível, 

possibilidade d

pelos licitante
atálogos, man
ente ofertado 

especificaçõe
dos com tradu
nal, cópia au

bem como daq
s determinaçõ

o da CONTRA
o, cisão ou in

misso assumido

das modalida

ou atenuem a 
º, II e III da Le
cinco) dias, co

o inadimpleme
egais. 

uando esta fo

ões do instrum
rumento equiv

AHIA - UES

despesas nec
consumo, sal

mbém fardame
e equipamen

outros custos 
es.  
o modelo e 

de substituiçã

es e comprova
uais, fichas d
seja claramen

s dos produto
ução para o po
utenticada ou

quelas decorre
ões: 

ATADA com o
ncorporação da
o por aquela c

ades previstas

responsabilid
ei estadual nº
ontados da as

ento das obrig

or utilizada e a

mento de cont
valente, desde

SB 

cessárias ao fi
ários, encargo

ento, transpor
ntos utilizado
que, direta o

a referência d

ão por qualqu

adas através d
de especificaçã
nte descrito e

os cotados, qu
ortuguês. 
 cópia simple

entes de lei, d

outrem, a ces
a CONTRATAD
com terceiros. 

s no § 1° do a

ade do segura
º 9.433/05). 
ssinatura do co

gações contra

a atualizá-la to

trato do Anex
e que presente

iel 
os 
rte 
os, 
ou 

de 

er 

de 
ão 

em 

ue 

es 

deverão 

ssão ou 
DA, não 

art. 136 

ador ou 

ontrato, 

atuais e 

odas as 

xo 
es 



5. VA
 
Para e
 
LOTE
 

Item

01 

02 

03 

04 

05 

06 

 

UNI

ALOR REFERE

efeito do art. 8

E ÚNICO 

m Cód

51.10.00.0

51.10.00.0

51.10.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

G

IVERSIDAD

ENCIAL 

81, II, da Lei E

digo 

00050005-4 

00114069-8 

00154285-0 

00003308-1 

00003324-3 

00003325-1 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão

Estadual nº 9.

Descri

ALICATE, dec
uso profission
facas em aço
ajustáveis, a
ferramenta, p
celular - áud
coletivas etc
(telefonia), 
(instalaçõesel
microfone (sh
falantes (so
diversos ate
pesada). Emb
identificação d
fabricante.  
ALICATE, tipo
em aço cromo
07 posições, 
polegadas. E
de identificaç
do fabricante.
ALICATE, univ
em aço, cab
1000 volts e 
norma ABNT 
respeito àisol
manuais ate 
informaçõesde
pelo fabricant
embalagem e
acondicionado
fabricante, 
endereço, 
fabricação ou
e registros no
CHAVE de fen
6 polegadas, 
temperado, a
cabo injetado 
CHAVE, de b
em aço 
temperado, 
acabamento 
com dados 
produto e ma
CHAVE, de b
em aço 
temperado, 
acabamento 
com dados 
produto e ma

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

o Eletrônico nº

.433/05, o val

ção do Mate

capador de fio
nal, corte m
o carbono, 0
ajuste no c
para flat wire
dio), cabo co
c), fio par 

fio 
étricas), c
hieldado), cab
om automoti
e 08 AWG 
balagem com 
do produto e 

o bomba de ág
o vanádio, reg
cabos ergonô

Embalagem co
ção do produt
. 
versal, de 8 p
bo com isola
em conformi
NBR vigente n
lação para fe
1000 V. As 

everão ser 
te, diretament
em que o pro
o: nome/C
marca do 
garantia, d

u lote, norma
o INMETRO. 
nda, ponta Ph
haste em aç

acabamento 
em polipropil

boca/fixa, 10 
carbono fo

bocas c
cromado. E
de identific

rca do fabrica
boca/fixa, 12 

carbono fo
bocas c

cromado. E
de identific

rca do fabrica
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or referencial 

erial 

os e cabos, 
ultifunção, 

03 laminas 
corpo da 
es (info - 
oaxial (TV 

trancado 
liso 

abo de 
bo de alto 
ivo), fios 

(elétrica 
dados de 
marca do 

gua, corpo 
gulável em 
ômicos, 10 
om dados 
to e nome 

polegadas, 
ação para 
idade com 
no que diz 
erramentas 

seguintes 
impressas 

te sobre a 
oduto esta 
NPJ do 

produto, 
data de 
s vigentes 

ilips, 1/4 x 
ço carbono 
niquelado, 
eno. 
x 11 mm, 

orjado e 
calibradas, 
mbalagem 
cação do 
nte. 
x 13 mm, 

orjado e 
calibradas, 
mbalagem 
cação do 
nte. 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 6/45 

do lote é de: 

UF Quant

Un 02 

Un 03 

Un 03 

Un 05 

Un 05 

Un 05 

AHIA - UES

t. Valor 
Unitário

R$36,2100 

R$31,4200

R$37,5400

R$5,9500

R$5,8700

R$6,6200

SB 

Valo
Tota

R$72

0 R$94

0 R$112

0 R$29

0 R$29

0 R$33

or 
al 

,42 

,26 

2,62 

,75 

,35 

,10 



07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

UNI

51.20.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

51.20.00.0

53.40.00.0

53.40.00.0

53.40.00.0

53.40.00.0

G

IVERSIDAD

00003326-0 

00003327-8 

00005005-9 

00005019-9 

00042415-3 

00049669-3 

00063104-3 

00063229-5 

00105469-4 

00107406-7 

00127891-6 

00132848-4 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão

CHAVE, de b
em aço 
temperado, 
acabamento 
com dados 
produto e ma
CHAVE, de b
em aço 
temperado, 
acabamento 
com dados 
produto e ma
CHAVE teste
polegadas, 
temperado, 
cabo injetad
celulose, co
isolamento pa
CHAVE de fen
haste em aç
acabamento n
em polipropile
PASSA fio, g
extremidades 
conduzir con
20 m. 
CHAVE, de 
polegadas, a
niquelada 
polipropileno, 
chave com
resistente. Em
identificação d
fabricante. 
CHAVE de fen
haste em aç
acabamento n
em polipropi
dados de ide
marca do fabr
CHAVE de fen
6 polegadas, 
temperado, a
cabo injetad
Embalagem 
identificação d
fabricante. 
ABRACADEIRA
galvanizado, 
aço. 
ABRACADEIRA
tipo D, 1 1/
aço. 
ABRACADEIRA
tipo D, 3/4 po

ABRACADEIRA
tipo D, 1 pole

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

o Eletrônico nº

boca/fixa, 14 
carbono fo

bocas c
cromado. E
de identific

rca do fabrica
boca/fixa, 16 

carbono fo
bocas c

cromado. E
de identific

rca do fabrica
, tipo fenda 
em aço 

acabamento 
do em ace
om lâmpad
ara 500 volts. 
nda, 1/8 x 6 p
ço carbono te
niquelado, cab
eno. 
guia, em plá

em met
dutores elétr

fenda, 3/
aço vanadiu
e cromada

ponta fo
m lamina 
mbalagem com
do produto e 

nda, 1/4 x 6 p
ço carbono te
niquelado, cab
leno. Embala
ntificação do 
ricante 
nda, ponta Ph
haste em aç

acabamento 
do em pol

com da
do produto e 

A, tipo D, 
2 polegadas, 

A, em aço ga
/4 polegada, 

A, em aço ga
olegada, cunha

A, em aço ga
gada, cunha d
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x 15 mm, 
orjado e 
calibradas, 
mbalagem 
cação do 
nte. 
x 17 mm, 

orjado e 
calibradas, 
mbalagem 
cação do 
nte. 
1/8 x 3 
carbono 

cromado, 
etato de 
a neon, 

polegadas, 
emperado, 
bo injetado 

stico com 
tal, para 
ricos, com 

16 x 6 
m, haste 
a, cabo 
osfatizado, 

redonda, 
m dados de 

marca do 

polegadas, 
emperado, 
bo injetado 
agem com 
produto e 

hilips 1/8 x 
ço carbono 
niquelado, 
ipropileno. 
dos de 
marca do 

em aço 
cunha de 

alvanizado, 
cunha de 

alvanizado, 
a de aço. 

alvanizado, 
de aço. 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 7/45 

Un 05 

Un 05 

Un 05 

Un 05 

Un 06 

Un 05 

Un 05 

Un 05 

Un 25 

Un 25 

Un 25 

Un 25 

AHIA - UES

R$7,6400

R$8,9700

R$4,2400

R$4,0600

R$6,9600

R$6,0000

R$6,9000

R$6,0000

R$3,1500

R$3,5000

R$1,0000

R$1,5000

SB 

0 R$38

0 R$44

0 R$21

0 R$20

0 R$41

0 R$30

0 R$34

0 R$30

0 R$78

0 R$87

0 R$25

0 R$37

,20 

,85 

,20 

,30 

,76 

,00 

,50 

,00 

,75 

,50 

,00 

,50 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

UNI

59.20.00.0

59.20.00.0

59.20.00.0

59.20.00.0

59.20.00.0

59.25.00.0

59.25.00.0

59.25.00.0

59.25.00.0

59.25.00.0

59.25.00.0

G

IVERSIDAD

00022498-7 

00071136-5 

00123594-0 

00131897-7 

00131898-5 

00114547-9 

00114548-7 

00123088-3 

00128278-6 

00131203-0 

00134960-0 

GOVERN
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DE ESTAD
PREGÃO
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HASTE terra,
comprimento 
conectores de
FUSÍVEL, de 
filtro de lin
Amperes, 110
FUSÍVEL, de 
20mm), ação
linha, 3 Ampe
FUSÍVEL, de 
20mm), ação
linha, 15 Amp
FUSÍVEL, de 
20mm), ação
linha, 20 Amp
DISJUNTOR, 
tensão, 30 
SiemesProdut
de Conformid
marca ou log
tensão, a fa
numero da no
DISJUNTOR, 
tensão, 40 A
Produto deve
Conformidade
marca ou log
tensão, a fa
numero da no
DISJUNTOR, 
tensão, 25 A
Produto deve
Conformidade
marca ou log
tensão, a fa
numero da no
DISJUNTOR, 
tensão, 60 A
Produto deve
Conformidade
marca ou log
tensão, a fa
numero da no
DISJUNTOR, 
tensão, 80 
50/60 Hz, c
Produto deve
Conformidade
marca ou log
tensão, a fa
numero da no
DISJUNTOR, 
tensão, 63 A
Produto deve
Conformidade
marca ou log
tensão, a fa
numero da no

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

o Eletrônico nº

 em cobre e
2,40 m x 5

e fixação de fio
vidro, pequ

ha e estabi
0 volts. 

vidro, peque
o rápida, para
eres, 220 volts

vidro, peque
orápida, para
peres, 220 volt

vidro, peque
orápida, para
peres, 220 volt
elétrico, unipo

A, para 
to devera exi
ade do Inmet
gotipo do fab
ixa de regula
orma. 
elétrico, unipo

A, para quad
era exibir o 
e do Inmetr
gotipo do fab
ixa de regula
orma. 
elétrico, unipo

A, para quad
era exibir o 
e do Inmetr
gotipo do fab
ixa de regula
orma. 
elétrico, tripo

A, 220V, pad
era exibir o 
e do Inmetr
gotipo do fab
ixa de regula
orma 
elétrico, tripo
A, 220 v, 

curva C, pad
era exibir o 
e do Inmetr
gotipo do fab
ixa de regula
orma. 
elétrico, tripo

A, para quadro
era exibir o 
e do Inmetr
gotipo do fab
ixa de regula
orma. 
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eletrolítico, 
/8 ", sem 
o. 
eno, para 
lizador, 4 

eno (5,0 x 
a filtro de 
s. 
eno (5,0 x 
 filtro de 
ts. 
eno (5,0 x 
 filtro de 
ts. 
olar, Baixa 

quadro 
bir o Selo 
tro, nome, 
bricante, a 
agem e o 

olar, Baixa 
ro Siemes 

Selo de 
ro, nome, 
bricante, a 
agem e o 

olar, Baixa 
ro Siemes 

Selo de 
ro, nome, 
bricante, a 
agem e o 

olar, Baixa 
rão NEMA 

Selo de 
ro, nome, 
bricante, a 
agem e o 

olar, Baixa 
freqüência 
drão DIN. 

Selo de 
ro, nome, 
bricante, a 
agem e o 

olar, Baixa 
o Siemens 

Selo de 
ro, nome, 
bricante, a 
agem e o 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 8/45 

Un 15 

Un 25 

Un 10 

Un 25 

Un 25 

Un 10 

Un 10 

Un 10 

Un 10 

Un 10 

Un 10 

AHIA - UES

R$24,5000

R$1,6800

R$1,6800

R$1,5000

R$1,6800

R$7,2300

R$7,2500

R$7,2000

R$62,0000

R$90,2600

R$65,3300

SB 

0 R$367

0 R$42

0 R$16

0 R$37

0 R$42

0 R$72

0 R$72

0 R$72

0 R$620

0 R$902

0 R$653

7,50 

,00 

,80 

,50 

,00 

,30 

,50 

,00 

0,00 

2,60 

3,30 



30 

31 

32 

33 

34 

 

UNI

59.25.00.0

59.30.00.0

59.30.00.0

59.30.00.0

59.30.00.0

G

IVERSIDAD

00158198-8 

00141566-2 

00142565-0 

00142566-8 

00142569-2 
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DISJUNTOR, 
tensão, 32 A,
50/60 Hz, c
Produto Dev
identificação i
constar no 
informações: 
fabricante; n
modelo do di
fabricante; 
disjuntor; 
capacidade d
circuito. Co
identificação 
deve ser apos
visível, leg
permanente, 
ABNT e Por
INMETRO. 
INTERRUPTO
02 (duas) tec
fosforescente,
tomada 10 A
permitida 250
normas vigen
de identificaç
logomarca do
INTERRUPTO
uma tecla par
cor branco,1
permitida 25
plástico, fabri
vigentes da 
identificação 
logomarca do
INTERRUPTO
duas teclas p
na cor branco
permitida 25
plástico, fabri
vigentes da 
identificação 
logomarca do
INTERRUPTO
sobrepor, dua
simples, na 
tensãomáxima
espelho em p
condulete), 
normas vigen
de identificaç
logomarca do

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

o Eletrônico nº

elétrico, tripo
 220V/380V, 
curva C, pa
vera apresen
indelével na q
mínimo, as 
nome ou 

umero de ca
isjuntor desig
corrente no
frequência 
e interrupção
onter o 
da conformi

sto no produto
gível, inde
atender a(s) 

rtaria(s) vige

R, elétrico, de
clas simples, c
, com espe

Amperes, tens
0V  fabricado 
ntes da ABNT,
ção da confor
 Inmetro. 
R, elétrico, de
ra instalação s
10 A, tens

50V, com es
icado conform

ABNT, com
da conform

 Inmetro. 
R, elétrico, de
para instalaçã
o, 10 A, tens

50V, com es
icado conform

ABNT, com
da conform

 Inmetro. 
R, elétric
as tecla, para 

cor branco
a permitida 2
plástico, com c

fabricado 
ntes da ABNT,
ção da confor
 Inmetro. 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

º 025/2018 fls

olar, Baixa 
freqüência 
drão DIN 
ntar uma 
ual devem 
seguintes 

marca do 
atalogo ou 
gnado pelo 
minal do 

nominal; 
o em curto 
selo de 
dade que 
o de forma 
elével e 

norma(s) 
ente(s) do 

e embutir, 
cor branco, 
elho, com 
sãomáxima 

conforme 
, com selo 
rmidade e 

e embutir, 
simples, na 
sãomáxima 
spelho em 
me normas 
 selo de 

midade e 

e embutir, 
o simples, 

sãomáxima 
spelho em 
me normas 
 selo de 

midade e 

co, de 
instalação 

o, 10 A, 
250V, com 
caixa (tipo 
conforme 

, com selo 
rmidade e 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 9/45 

Un 10 

Un 25 

Un 25 

Un 25 

Un 25 

AHIA - UES

R$36,8933

R$8,4000

R$4,9400

R$7,3200

R$6,9900

SB 

3 R$368

0 R$210

0 R$123

0 R$183

0 R$174

8,93 

0,00 

3,50 

3,00 

4,75 



35 

36 

37 

38 

39 

 

UNI

59.30.00.0

59.30.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

G

IVERSIDAD

00157571-6 

00157579-1 

00024382-5 

00115189-4 

00116601-8 
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PREGÃO
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INTERRUPTO
sobrepor, três
simples, na 
tensãomáxima
espelho em p
sistema X, O
conter as in
nominal em 
corrente no
fluorescente 
nominal, em 
natureza da 
fabricante 
responsável, 
marca de 
interruptores 
de Identificaç
produto e na 
mesmo, qua
a(s) norma(s
vigente(s) do 
INTERRUPTO
três teclas p
com espelho
unidade, 10
permitida 25
plástico, Os 
conter as in
nominal em 
corrente no
fluorescente 
nominal, em 
natureza da 
fabricante 
responsável, 
marca de 
interruptores 
de Identificaç
produto e na 
mesmo, qua
a(s) norma(s
vigente(s) do 
TOMADA, fê
padrãoTelebrá
conjugada, sis
TOMADA, e
sobrepor, sis
corrente elétr
caixa, para te
VCA, com pin
símboloprópri
normas vigen
de identificaç
logomarca do
TOMADA, elé
bipolar, 2P+T
entre 100 e 
encaixe r
conforme nor

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

R, elétric
s teclas para 

cor branco
a permitida 2
plástico, com 
Os interruptor
ndicações de 

Amperes (
ominal para 

em Amperes
volts (V); S
corrente; 

ou do 
marca de f

identificaç
devem osten

ção da Conform
embalagem p

ando houver.
s) ABNT e 
INMETRO. 
R, elétrico, de
ara instalação

o, na cor p
0 A, tens
50V, com es

interruptore
ndicações de 

ampères (
ominal para 

em Amperes
volts (V); S
corrente; 

ou do 
marca de f

identificaç
devem osten

ção da Conform
embalagem p

ando houver.
s) ABNT e 
INMETRO. 

êmea, para 
ás, de 
stema x, com 
elétrica, fêm
stema X, trip
rica 20 A, univ
ensão entre 1
o terra identif
o, fabricado 

ntes da ABNT,
ção da confor
 Inmetro. 

étrica, fixa, de
T, 10 A, pa
250VCA, com
ebaixado, 
rmas vigentes 
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co, de 
instalação 

o, 10 A, 
250V, com 
caixa para 
res devem 

Corrente 
(A) ou a 

lâmpada 
s; Tensão 
ímbolo da 
Nome do 
vendedor 

fabrica ou 
ção. Os 
tar o Selo 
midade no 

primária do 
. Atender 
Portaria(s) 

e embutir, 
o simples, 
padrão da 
sãomáxima 
spelho em 
es devem 

Corrente 
A) ou a 

lâmpada 
s; Tensão 
ímbolo da 
Nome do 
vendedor 

fabrica ou 
ção. Os 
tar o Selo 
midade no 

primária do 
. Atender 
Portaria(s) 

telefone, 
sobrepor, 
caixa. 

mea, de 
polar (3P), 
versal, com 
100 e 250 
ficado com 

conforme 
, com selo 
rmidade e 

e embutir, 
ara tensão 
m espelho, 

fabricado 
da ABNT, 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 10/45 

Un 25 

Un 25 

Un 20 

Un 20 

Un 20 

AHIA - UES

R$6,5000

R$9,7400

R$9,5000

R$6,0000

R$4,7500

SB 

0 R$162

0 R$243

0 R$190

0 R$120

0 R$95

2,50 

3,50 

0,00 

0,00 

,00 
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

 

UNI

59.35.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

59.35.00.0

G

IVERSIDAD

00116615-8 

00116616-6 

00116617-4 

00116618-2 

00117532-7 

00117534-3 

00118144-0 

00118213-7 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

com selo 
conformidade
Inmetro. 
PLUGUE, elétr
+ T, 20 A, p
250VCA, para
com encaixe
conforme nor
com selo 
conformidade
Inmetro. 
PLUGUE, elé
2P, 20 A, pa
250VCA, para
com encaixe
conforme nor
com selo 
conformidade
Inmetro. 
PLUGUE, elétr
+ T, 10 A, p
250VCA, para
com encaixe
conforme nor
com selo 
conformidade
Inmetro. 
PLUGUE, elé
2P, 10 A, pa
250VCA, para
com encaixe
conforme nor
com selo 
conformidade
Inmetro. 
TOMADA, fêm
adaptador de
espelho e pa
RJ-11 
TOMADA, fêm
embutir, com
padrãoTelebrá
ADAPTADOR, 
lado plugue
antigo com 
tomada(fêmea
+ T), corren
entre 100 e
conforme nor
e Inmetro, co
da conformid
Inmetro 
ADAPTADOR, 
lado plugue
antigo(2P + T
e 2 chatos, l
padrão novo (
para tensão 
Fabricado con

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

de identific
e e logom

rico, macho, b
ara tensão en
a conectar em
e rebaixado, 
rmas vigentes 
de identific

e e logom

étrico, macho
ara tensão en
a conectar em
e rebaixado, 
rmas vigentes 
de identific

e e logom

rico, macho, b
ara tensão en
a conectar em
e rebaixado, 
rmas vigentes 
de identific

e e logom

étrico, macho
ara tensão en
a conectar em
e rebaixado, 
rmas vigentes 
de identific

e e logom

mea, para tele
e plug americ
arafusos, con

mea, para te
m espelho e 
ás 
elétrico, mac

e(macho) no
pinos redon

a) no padrão
nte 10 A, pa
e 250 VCA, 
rmas vigentes
om selo de ide
dade e logo

elétrico, mac
e(macho) no
T) sendo 1 pin
ado tomada(f
(2P + T), corr
entre 100 e 

nforme norma
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cação da 
marca do 

bipolar, 2P 
ntre 100 e 
m tomadas 

fabricado 
da ABNT, 

cação da 
marca do 

o, bipolar, 
ntre 100 e 
m tomadas 

fabricado 
da ABNT, 

cação da 
marca do 

bipolar, 2P 
ntre 100 e 
m tomadas 

fabricado 
da ABNT, 

cação da 
marca do 

o, bipolar, 
ntre 100 e 
m tomadas 

fabricado 
da ABNT, 

cação da 
marca do 

efone, com 
cano, com 
nexão tipo 

lefone, de 
parafusos, 

cho/fêmea, 
o padrão 
ndos, lado 
 novo (2P 

ara tensão 
Fabricado 

s da ABNT 
entificação 
marca do 

cho/fêmea, 
o padrão 
no redondo 
fêmea) no 
rente 10 A, 

250 VCA, 
as vigentes 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 11/45 

Un 20 

Un 20 

Un 20 

Un 20 

Un 20 

Un 20 

Un 20 

Un 05 

AHIA - UES

R$4,9100

R$6,1000

R$3,4600

R$2,8300

R$7,9400

R$2,8500

R$4,8967

R$4,1467

SB 

0 R$98

0 R$122

0 R$69

0 R$56

0 R$158

0 R$57

7 R$97

7 R$20

,20 

2,00 

,20 

,60 

8,80 

,00 

,93 

,73 
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49 

50 

51 

52 

53 

54 

 

UNI

59.35.00.0

59.35.00.0

59.40.00.0

59.40.00.0

59.45.00.0

59.45.00.0

59.70.00.0

G

IVERSIDAD

00120384-3 

00157613-5 

00122680-0 

00132910-3 

00114556-8 

00157893-6 

00157817-0 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

da ABNT e 
identificação 
logomarca do
ADAPTADOR, 
lado plugue (
(2P + T) 
tomada (fêm
pinos chatos
tensão entre
fabricado con
da ABNT e I
identificação 
logomarca do
ADAPTADOR, 
lado plugue
antigo (2P 
tomada(fêmea
+ T) pinos c
para tensão e
adaptadores d
em seu c
indicações: o
logotipo do f
que se dest
potencia em W
nominal em A
de Identifica
Atender a (s)
e norma (s) A
BLOCO, de e
suporte, utiliz
cabos externo
em telefonia. 
BLOCO, de e
suporte, com 
integrar os 
cabos interno
RELE, fotoe
volts, 60 
termoplástico 
BASE, para 
célula, em P
volts, 1000w
estampadas 
seguintes ind
marca ou o lo
tensão a que
(V); a potenc
o Selo d
Conformidade
portarias INM
ABNT vigente
FITA, isolan
largura 19mm
preta, anti ch
lado a base
sensível a 
apresentar, n
produto, a

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

Inmetro, com
da conform

 Inmetro 
elétrico, mac

macho) no pa
pinos redond
ea) no padrã

s, corrente 2
e 100 e 2
nforme norma
Inmetro , com

da conform
 Inmetro. 
elétrico, mac

e(macho) no
+ T) redon
a) no padrão
chatos, corre

entre 100 e 25
deverão ter es
corpo as 

o nome, a ma
fabricante; a 
tinam em Vo
Watt (W) ou 
Amperes (A);
ção da Conf
) portarias do 
ABNT vigente (
ngate rápido 
zado para in
os com cabo

ngate rápido 
10 pares, util
cabos exter

s em telefonia
létrico, 1.00

Hz, fabric

suporte do 
PVC, corrente
watts.  Dev

em seu c
dicações: o 
ogotipo do fab
e se destinam
ia em Watt (W

de Identifica
e. Atender 
METRO e n
 (s). 
te, para el

m x comprime
hama, rolo PV
e resina e 

pressão. 
no mínimo, o 
as dimens
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m selo de 
midade e 

cho/fêmea, 
adrão novo 
dos, lado 
ão antigo, 
20A, para 
250 VCA, 
s vigentes 
m selo de 
midade e 

cho/fêmea, 
o padrão 
dos, lado 
 novo (2P 
nte 20 A, 

50 VCA. Os 
stampadas 
seguintes 

arca ou o 
tensão a 

olt (V); a 
a corrente 
 e o Selo 
formidade. 
INMETRO 

(s). 
M10, sem 

ntegrar os 
os internos 

M10, com 
izado para 
rnos com 
a. 
00W, 220 
cado em 

rele foto 
e de 220 
verão ter 
corpo as 
nome, a 

bricante; a 
m em Volt 
W). Conter 
ação da 

a (s) 
norma (s) 

etricidade, 
ento 10m, 
VC, de um 

borracha 
Devera 

nome do 
sões, a 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 12/45 

Un 35 

Un 05 

Un 20 

Un 10 

Un 20 

Un 20 

Un 10 

AHIA - UES

R$3,4100

R$4,1533

R$12,0000

R$14,6700

R$20,2233

R$10,0000

R$2,0400

SB 

0 R$119

3 R$20

0 R$240

0 R$146

3 R$404

0 R$200

0 R$20

9,35 

,76 

0,00 

6,70 

4,46 

0,00 

,40 
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56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 

UNI

59.70.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

G

IVERSIDAD

00157820-0 

00050347-9 

00055884-2 

00059209-9 

00061073-9 

00063962-1 

00090600-0 

00106803-2 

00108564-6 

00114529-0 

00114552-5 

00130827-0 

00135851-0 

00139352-9 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

expressãoanti
fabricante, A
ABNT NBR vig
FITA, isolante
anti-chama, 
aderência, di
Devera apres
nome do pro
expressão an
fabricante,.Ate
ABNT NBR vig
CURVA, para 
3/4 polegada
preta. 
CURVA, para 
pol, rosqueav
certificação do
LUVA, para 
rígido, 1 p
rosqueavel, 
certificação do
LUVA, para e
polegadas, ro

CURVA, para 
polegadas, 90
cor preta. 
ELETRODUTO
de 1 1/4 po
vara com 3
INMETRO 
CONDUITE, c
polietileno, 3/
instalação ext
CAIXA, de e
polegadas, em
CAIXA, de p
embutir, 4 x 
em PVC, retan
cinco lados
eletroduto e
contra deform
PLACA, para
cega, dimens
em PVC, na c
com furação p
LUVA, para 
rígido, de 
rosqueavel, n
INMETRO 
TAMPA, cega,
passagem(tipo
4 x 2 polega
dados de ide
marca do fabr
BRACADEIRA,
tipo BAP-4, 
açoajustável, 
porca e arrue

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

i chama e o 
Atender a(s) 
gente(s). 
e, plástica, a

cor pret
imensão19mm
sentar, no m
oduto, as dim
ti chama e o
ender a(s) 
gente(s). 
eletroduto, em

as, rosqueave

eletroduto, e
vel, na cor p
o INMETRO. 

eletroduto, 
polegada, an
na cor pre

o INMETRO. 
eletroduto, em
squeavel, na c

eletroduto, e
0 graus, rosqu

O, em PVC, ro
olegadas, na 
3 metros, c

corrugado, fle
/4", cor ama
terna ou embu
embutir, padrã
m PVC 
passagem, ti
2 polegadas,

ngular, com re
s para ac
e reforço na
mações. 
 caixa de p
sões 4 x 2 p
cor padrão da
para parafusos

eletroduto, 
1 1/4", an
a cor preta, c

, em PVC, par
o condulete, d
adas, Embala
ntificação do 
ricante 
, ajustável pa
composta de

parafuso 
ela, em aço ga
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nome do 
norma(s) 

alta fusão, 
ta, alta 

m x 10m.  
mínimo, o 

mensões, a 
o nome do 

norma(s) 

m PVC, de 
el, na cor 

em PVC, 1 
preta, com 

em PVC 
nti-chama, 
eta, com 

m PVC, 2 
cor preta. 

em PVC, 2 
ueavel, na 

osqueavel, 
cor preta, 

certificação 

exível, em 
arelo, para 
utida 
ão 4 x 4 

po E, de 
 fabricado 
ecorte nos 

cesso de 
as bordas 

passagem, 
polegadas, 
a unidade, 
s 
em PVC 

nti-chama, 
certificação 

ra caixa de 
dimensões 
agem com 
produto e 

ara poste, 
e cinta de 

ajustador, 
alvanizado, 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 13/45 

Rl 20 

Un 20 

Un 20 

Un 25 

Un 25 

Un 20 

Un 10 

M 15 

Un 15 

Un 15 

Un 25 

Un 25 

Un 20 

Un 15 

AHIA - UES

R$10,2933

R$1,9300

R$1,5300

R$1,3300

R$4,5000

R$4,8200

R$10,6300

R$1,5000

R$1,0400

R$1,2900

R$2,0000

R$1,8700

R$2,0000

R$17,5000

SB 

3 R$205

0 R$38

0 R$30

0 R$33

0 R$112

0 R$96

0 R$106

0 R$22

0 R$15

0 R$19

0 R$50

0 R$46

0 R$40

0 R$262

5,86 

,60 

,60 

,25 

2,50 

,40 

6,30 

,50 

,60 

,35 

,00 

,75 

,00 

2,50 
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70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

 

UNI

59.75.00.0

59.75.00.0

59.75.00.0

59.95.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00141787-8 

00142136-0 

00157785-9 

00124610-0 

00117609-9 

00124491-4 

00124891-0 

00129698-1 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

dimensão 100

LUVA, para 
rígido, de 3/4 
rosqueavel, 
certificaçãoIN
PLACA, para c
06 Postos, 
polegadas, em
da unidade, 
parafusos 
ELETRODUTO
rosqueavel, d
polegada, com
preta..Atende
NBR vigente(s
MARCADOR, 
mm, numero 
CABO, telefô
família CCI d
de cobre 
estanhados, 
agrupados e 
PVC, termina
encaixe tipo
acordo com a
ABNT e Anate
CABO, elétr
nominal 3 x
isolação), cor 
cobre nu, tem
encordoamen
750V, tipo BW
isolamento d
de PVC ant
acordo com a
ABNT. Produt
Conformidade
legível, indelé
isolamento, d
cada 50cm, 
logotipo do 
produto, seçã
isolação e o 
ABNT. 
CABO, tele
tamanho 2 m
RJ 9, para tele
de acordo co
da ABNT e An
CABO, elétr
nominal 6
condutores 
tempera 
encordoamen
750V, Isolam
de PVC ant

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

00 mm. 

eletroduto, 
polegadas, an

na cor 
METRO 
caixa de passa

dimensões 
m PVC, na c

com forma

O, rígido, e
diâmetro nom
mprimento 3m

er a(s) norma
s). 
de cabo, em
3, na cor laran

ônico, de uso
e 02 pares, c
eletrolítico, 
isolados co

protegidos po
ais com cone
o RJ10 Fabr
as normas vi
el. 
rico, flexíve
x 2,5mm², P
preta, 3 cond

mpera mole, 
to 5, classe d
WF com cobe
uplo em term
tichama Fabr
as normas vi
to exibindo o

e de forma
ével e perma
devera ser in
o nome, a 
fabricante, 

ão nominal, 
numero da 

fônico, em 
metros, com c
efone digital. 
om as normas
natel. 
rico, flexíve

6mm², cor 
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

mento em term
tichama. Fab
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em PVC 
nti-chama, 

preta, 

agem, com 
4 x 4 

cor padrão 
ação para 

em PVC, 
minal de 1 
m, na cor 
a(s) ABNT 

m PVC, 4 
nja 
o interno, 
condutores 

isolados, 
om PVC, 

or capa em 
ectores de 
ricado de 
gentes da 

el, seção 
PP (dupla 
dutores de 
classe de 

de isolação 
rtura ST1. 
moplástico 
ricado de 
gentes da 
o Selo de 
a visível, 
nente. No 

ndicado, a 
marca ou 
nome do 
classe de 
norma da 

espiral, 
conectores 
 Fabricado 
s vigentes 

el, seção 
preta, 

eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
moplástico 
ricado de 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 14/45 

Un 25 

Un 25 

Un 10 

Un 300 

M 100 

M 600 

Un 50 

M 800 

AHIA - UES

R$0,8000

R$3,3800

R$9,3500

R$0,1800

R$0,2800

R$2,5900

R$3,8500

R$1,6900

SB 

0 R$20

0 R$84

0 R$93

0 R$54

0 R$28

0 R$1.55

0 R$192

0 R$1.35

,00 

,50 

,50 

,00 

,00 

54,00 

2,50 

52,00 
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78 

79 

80 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00129699-0 

00129838-0 

00130845-9 

00130871-8 

GOVERN
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DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

acordo com a
ABNT. Produt
Conformidade
legível, indelé
isolamento, d
cada 50cm, 
logotipo do 
produto, seçã
isolação e o 
ABNT. 
CABO, telefô
família FI de
cobre es
estanhados, 
agrupados e 
PVC, com 2 m
com conecto
RJ11. Fabrica
normas da AB
CABO, telef
espiralado, co
conectores d
Fabricado de 
vigentes da A
CABO, elétr
nominal 25
condutores 
tempera 
encordoamen
450/750V, 
termoplástico 
Fabricado de 
vigente da AB
Selo de Co
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 4
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o selo de c
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

as normas vi
to exibindo o

e de forma
ével e perma
deverá ser in
o nome, a 
fabricante, 

ão nominal, 
numero da 

ônico, de uso
e 1 par, cond
stanhado, 

isolados co
protegidos po

metros de com
ores de enc
ado de acord
BNT e Anatel 
fônico, de 
omprimento 1
de encaixe t
acordo com a

ABNT e Anatel.
rico, flexíve
 mm², co
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

isolamento
de PVC a

acordo com a
BNT. Produto 
nformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve

4mm², cor 
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

V, isolamen
de PVC a

acordo com a
ABNT. Produto
onformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
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gentes da 
o Selo de 
a visível, 
nente. No 

ndicado, a 
marca ou 
nome do 
classe de 
norma da 

o interno, 
dutores de 

isolados, 
om PVC, 

or capa em 
mprimento, 
caixe tipo 
o com as 

extensão, 
1,5m, com 
tipo RJ11. 
as normas 
. 
el, seção 
or preta, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
o em 
antichama. 
as normas 
exibindo o 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
verde, 

eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
antichama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 15/45 

Un 15 

Un 30 

M 200 

M 1000 

AHIA - UES

R$3,4500

R$2,2600

R$6,9800

R$1,3600

SB 

0 R$51

0 R$67

0 R$1.39

0 R$1.36

,75 

,80 

96,00 

60,00 



81 

82 

83 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00130873-4 

00130951-0 

00132082-3 

GOVERN
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PREGÃO

Pregão 

CABO, elétr
nominal 6
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o selo de c
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 10 m
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o Selo de C
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 2,
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o Selo de C
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

rico, flexíve
6mm², cor 
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

V, isolamen
de PVC a

acordo com a
ABNT. Produto
onformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve
mm², na cor 
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

V, Isolamen
de PVC a

acordo com a
ABNT. Produto
Conformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve
,5mm², cor
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

V, isolamen
de PVC a

acordo com a
ABNT. Produto
Conformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

 025/2018 fls

el, seção 
verde, 

eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
antichama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
vermelha, 

eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
antichama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
r verde, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
antichama, 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, deverá 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 16/45 

M 1000 

M 600 

M 500 

AHIA - UES

R$1,8000

R$4,1100

R$0,7500

SB 

0 R$1.80

0 R$2.46

0 R$375

00,00 

66,00 

5,00 



84 

85 

86 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00132239-7 

00132571-0 

00133525-1 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

CABO, elétr
nominal 4mm
de cobre elet
classe de en
de isolação 45
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o selo de c
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 4
condutores 
tempera 
encordoamen
450/750V, 
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o selo de c
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 1
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o Selo de C
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

rico, flexíve
m², cor azul, c
trolítico, temp

ncordoamento 
50/750V, isola

de PVC 
acordo com a

ABNT. Produto
onformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve

4mm², cor 
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

isolamento
de PVC an

acordo com a
ABNT. Produto
onformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve

10mm², co
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT. Produto
Conformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

 025/2018 fls

el, seção 
condutores 
pera mole, 

4, classe 
amento em 
antichama 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
preto, 

eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
o em 
nti chama 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
or azul, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, deverá 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 17/45 

M 1000 

M 1000 

M 1000 

AHIA - UES

R$1,2200

R$1,2600

R$3,3233

SB 

0 R$1.22

0 R$1.26

3 R$3.32

20,00 

60,00 

23,30 



87 

88 

89 

90 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00133527-8 

00133528-6 

00136296-8 

00141816-5 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

CABO, elétr
nominal 1
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o Selo de C
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 16
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o Selo de C
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 25
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
Selo de Co
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, telefôn
pares, constit
cobre estanh
núcleo enfa
nãohigroscópi
externo em P
telefônicas in
edifícios co

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

rico, flexíve
16mm², co
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT. Produto
Conformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve
6mm², cor
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT. Produto
Conformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve
5mm², cor
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT.Produto 
nformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT 
nico, de uso e
tuído por cond
ado, isolados

aixado com 
ico, rev
PVC, aplicado 
nternas insta
omerciais, i

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

 025/2018 fls

el, seção 
or azul, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, deverá 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
r verde, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, deverá 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
r verde, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama  
as normas 
exibindo o 
de forma 

elével e 
to, deverá 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

externo, 02 
dutores de 
s em PVC, 

material 
vestimento 
em redes 

aladas em 
industriais, 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 18/45 

M 200 

M 200 

M 200 

M 300 

AHIA - UES

R$5,8167

R$5,6000

R$7,5400

R$0,5600

SB 

7 R$1.16

0 R$1.12

0 R$1.50

0 R$168

63,34 

20,00 

08,00 

8,00 



91 

92 

93 

94 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00141819-0 

00143078-5 

00146090-0 

00146101-0 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

residenciais e
acordo com 
Anatel 
CABO, telefôn
constituído po
estanhado, is
externo em P
com as norm
registro na An
CABO, elétr
nominal 1,5 
condutor de 
eletrolítico, te
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o Selo de C
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal, 1
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o selo de c
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 2,5
condutores 
tempera 
encordoamen
450/750V, 
termoplástico 
Fabricado de 
vigente da AB
Selo de Co
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

e outros. Fab
as normas d

nico, liso, cha
or condutores
solados e rev
VC Fabricado 

mas vigentes d
natel 
rico, flexíve
mm², na cor

filamentos 
empera mole, 
to 4, classe d

V, Isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT. Produto
Conformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve
16mm², co
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT. Produto
onformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve
5 mm², c
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

isolamento
de PVC an

acordo com a
BNT. Produto 
nformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

 025/2018 fls

bricado de 
a ABNT e 

to 04 vias 
s de cobre 
vestimento 
de acordo 

da ABNT e 

el, seção 
r verde, 1 
de cobre 
classe de 

de isolação 
nto em 

nti chama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
or preta 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
cor azul, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
o em 
nti chama. 
as normas 
exibindo o 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 19/45 

M 80 

M 500 

M 300 

M 1000 

AHIA - UES

R$0,9700

R$0,5500

R$6,5200

R$0,8100

SB 

0 R$77

0 R$275

0 R$1.95

0 R$810

,60 

5,00 

56,00 

0,00 



95 

96 

97 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00148619-5 

00150265-4 

00153817-9 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

norma da ABN

CABO, elétric
de cobre elet
classe de en
nominal 10m
0,6/1 KV, cor
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o Selo de C
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal 35
condutores 
tempera 
encordoamen
450/750V, 
termoplástico 
Fabricado de 
vigente da AB
Selo de Co
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de iso
norma da ABN
CABO, elétr
nominal, 1
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da A
o selo de c
visível, leg
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de isola

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

NT. 

co, flexível, c
trolítico, temp
ncordoamento 
m², classe d
r verde, isola

de PVC an
acordo com a

ABNT. Produto
Conformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT. 
rico, flexíve
 mm², co
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

isolamento
de PVC an

acordo com a
BNT. Produto 
nformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
olação e o n
NT 
rico, flexíve
16mm², co
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT. Produto
onformidade 
gível, inde
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
ação 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

 025/2018 fls

condutores 
pera mole, 

5, seção 
e isolação 
mento em 

nti chama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, deverá 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
or preta, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
o em 
nti chama. 
as normas 
exibindo o 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 
numero da 

el, seção 
or preta 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama. 
as normas 
o exibindo 
de forma 

elével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 20/45 

M 400 

M 200 

M 300 

AHIA - UES

R$3,1200

R$10,6000

R$5,7033

SB 

0 R$1.24

0 R$2.12

3 R$1.71

48,00 

20,00 

10,99 



98 

99 

100 

101 

102 

103 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

G

IVERSIDAD

00153878-0 

00153881-0 

00153917-5 

00153972-8 

00153973-6 

00157577-5 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

CABO, elétr
nominal 10
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da 
identificação 
exibindo o Se
forma visíve
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de isola
CABO, elétr
nominal 4
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
Fabricado de 
vigentes da 
identificação 
exibindo o se
forma visíve
permanente. 
ser indicado, 
a marca ou 
nome do pr
classe de isola
CABO, telefôn
pares, constit
cobre estanh
núcleo enfa
nãohigroscópi
externo em P
telefônicas in
edifícios co
residenciais e
acordo com 
vigentes e reg
CABO, telefôn
conforme reg
CABO, CTP,
conforme reg
CABO, tele
tamanho pa
conectores RJ
norma (s) ABN

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

rico, flexíve
0mm², cor
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT, e 

do INMETRO
elo de Conform
l, legível, in
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
ação 
rico, flexíve

4mm², cor 
de cobre e
mole, clas
to 4, classe d

V, isolamen
de PVC an

acordo com a
ABNT, e 

do INMETRO
elo de conform
l, legível, in
No isolament
a cada 50cm
logotipo do f
oduto, seção
ação 
nico, de uso e
tuído por cond
ado, isolados

aixado com 
ico, rev
PVC, aplicado 
nternas insta
omerciais, i
e outros. Fab

as normas 
gistro na Anate
nico CI, 50 x 
istro na ANAT
 50 x 10
istro na ANAT
fônico, em 
adrão 1,5 
J 10. Atende
NT vigente (s)

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

 025/2018 fls

el, seção 
r preta, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama. 
as normas 

selo de 
O. Produto 
midade de 

ndelével e 
to, deverá 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 

el, seção 
verde, 

eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama. 
as normas 

selo de 
O. Produto 
midade de 
ndelével e 
to, devera 

m, o nome, 
fabricante, 

o nominal, 

externo, 02 
dutores de 
s em PVC, 

material 
vestimento 
em redes 

aladas em 
industriais, 
bricado de 

da ABNT 
el 
50 pares, 

TEL 
00 pares, 
TEL 

espiral, 
m, com 

r a (s) as 
). 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 21/45 

M 100 

M 100 

M 300 

M 1000 

M 1000 

Un 15 

AHIA - UES

R$3,5900

R$1,3600

R$0,4500

R$13,6267

R$28,6900

R$5,5000

SB 

0 R$359

0 R$136

0 R$135

7 R$13.62

0 R$28.69

0 R$82

9,00 

6,00 

5,00 

26,70 

90,00 

,50 



104 

105 

106 

107 

108 

 

UNI

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

61.45.00.0

62.40.00.0

G

IVERSIDAD

00157924-0 

00157929-0 

00158016-7 

00158190-2 

00142616-8 

GOVERN
SECRET

DE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

CABO, elétr
nominal 70
condutores 
tempera 
encordoamen
450/ 750V
termoplástico 
No isolament
a cada 50cm
logotipo do 
produto, seçã
isolação. C
identificação 
deve ser apo
forma visíve
permanente, 
ABNT e Por
INMETRO. 
CABO, telefôn
pares, constit
cobre estanh
núcleo enfa
nãohigroscópi
externo em P
telefônicas in
edifícios co
residenciais 
Certificado de
Atender a (s
vigente (s). 
BLOCO, telef
pares, com 
blocos.Atende
NBR vigente. 
CABO, telefô
metros, com 
telefone digita
com as norm
Atender a (s
vigente (s). 
LAMPADA, f
integrada, po
de 220V, flux
2.700lm, índic
mínimo de 8
mínima de 4
de 8.000h. B
informações 
pelo fabricant
embalagem e
acondicionado
fabricante, 
endereço, qua
como sobr
apresentam a
consumidores

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

rico, flexíve
0mm², cor
de cobre e
mole, clas
to 5, classe d

V, isolamen
de PVC an

o, deverá ser
, o nome, a 
fabricante, 

ão nominal, 
Conter o 

da conformi
osto na emba
l, legível, in
atender a(s) 

rtaria(s) vige

nico, de uso in
tuído por cond
ado, isolados

aixado com 
ico, rev
PVC, aplicado 
nternas insta
omerciais, i
e outros. 

e Homologação
s) as norma 

fônico, M10B
suporte pa

er a(s) norma

ônico, liso, ta
conectores 

al. Fabricado 
mas da ABNT 
s) as norma 

fluorescente 
otencia de 45W
xo luminoso m
ce de reprodu
80, temperatu
4.000k, vida 
Base E27. As 
deverão ser 
te, diretament
em que o pro
o: nome/C
marca do 
antidade, gara
e os risc

a saúde e segu
s, normas vige

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
ÔNICO 025

 025/2018 fls

el, seção 
r preta, 
eletrolítico, 
sse de 
de isolação 
nto em 
nti chama.  
r indicado, 
marca ou 
nome do 
classe de 
selo de 
dade que 
alagem de 
ndelével e 

norma(s) 
ente(s) do 

nterno, 04 
dutores de 
s em PVC, 

material 
vestimento 
em redes 

aladas em 
industriais, 
Conter o 
o ANATEL. 
(s) ABNT 

B de dez 
ara cinco 
a(s) ABNT 

amanho 2 
RJ9, para 
de acordo 
e Anatel. 
(s) ABNT 

compacta 
W, tensão 
mínimo de 
ção de cor 

ura de cor 
útilmínima 
seguintes 
impressas 
te sobre a 
oduto esta 
NPJ do 

produto, 
antia, bem 
cos que 
urança dos 
entes  

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 22/45 

M 600 

M 200 
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M 15 

Un 120 
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R$2,8800

R$27,5900
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0 R$14.17

0 R$150

0 R$155

0 R$43

0 R$3.31
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0,00 

5,00 

,20 
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LAMPADA, f
integrada, 20
luminoso mí
temperatura d
k, vida útil
Espiral. Base 
informaçõesde
pelo fabricant
embalagem e
acondicionado
fabricante, 
endereço, qua
como sobr
apresentam a
consumidores
LAMPADA, f
integrada, po
tensão de 22
mínimo de 1.6
cor mínima 
mínima de 6
seguintes in
impressas 
diretamente s
que o produ
nome/CNPJ d
produto, en
garantia, bem
que aprese
segurança 
normas vigen
LAMPADA, v
watts, fluxo 
17.294lm, 
32.000h. Base
seguintes in
impressas 
diretamente s
que o produ
nome/CNPJ d
produto, en
garantia, bem
que aprese
segurança 
normas vigen
LAMPADA, f
integrada, 1
MINI, fluxo lu
(lm), tempera
2700k, vida 
Dimensões: 
1180mm. Ba
seguintes in
impressas 
diretamente s
que o produ
nome/CNPJ d
produto, en
garantia, bem

NO DO EST
TARIA DE
DUAL DO
O ELETRÔ

Eletrônico nº

fluorescente 
 watts, 220 v
ínimo de 1
de cor mínima
mínima de 
tipo E27. As 

everão ser 
te, diretament
em que o pro
o: nome/C
marca do 
antidade, gara
e os risc

a saúde e segu
s, normas vige
fluorescente 
otencia de 

20 volts, fluxo
600 lm, temp
de 4.000 k, 
.000 h. Base 

nformaçõesdev
pelo f

sobre a emba
to esta acon

do fabricante, 
ndereço, q

m como sobre
entam a s

dos cons
tes  

vapor de só
luminoso m

vida útilmín
e tipo E40. T

nformaçõesdev
pelo f

sobre a emba
to esta acon

do fabricante, 
ndereço, q

m como sobre
entam a s

dos cons
tes 
fluorescente 
8/ watts, 2

uminoso mínim
atura de cor m
útilmínima d
comprimento

ase tipo E2
nformaçõesdev

pelo f
sobre a emba
to esta acon

do fabricante, 
ndereço, q

m como sobre
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compacta 
volts, fluxo 
1.310 lm, 
a de 2.700 
6.000 h. 
seguintes 
impressas 

te sobre a 
oduto esta 
NPJ do 

produto, 
antia, bem 
cos que 
urança dos 
entes, 

compacta 
25 watts, 

o luminoso 
eratura de 

vida útil 
E27.  As 

verão ser 
fabricante, 

alagem em 
ndicionado: 

marca do 
uantidade, 

e os riscos 
saúde e 
sumidores, 

ódio, 150 
mínimo de 
nima de 

Tubular. As 
verão ser 
fabricante, 

alagem em 
ndicionado: 

marca do 
uantidade, 

e os riscos 
saúde e 
sumidores, 

compacta 
220 volts, 
mo de 835 
mínima de 
e 6.000h, 

o Maximo 
27.  As 
verão ser 
fabricante, 

alagem em 
ndicionado: 

marca do 
uantidade, 

e os riscos 
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0 R$1.05

0 R$1.35

0 R$4.02

0 R$2.12

52,40 

54,80 

20,00 

24,00 
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que aprese
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normas vigen

LAMPADA, f
integrada, 15
luminoso m
temperatura d
k, vida útil
Espiral, Base 
informaçõesde
pelo fabricant
embalagem e
acondicionado
fabricante, 
endereço, qua
como sobr
apresentam a
consumidores
LAMPADA, 
potencia de 
mínimo de 
reprodução d
temperatura d
útil mínima de
G13. 
informaçõesde
pelo fabricant
embalagem e
acondicionado
fabricante, 
endereço, gar
os riscos que
segurança 
normas vig
identificação d
LAMPADA, 
potencia de 
mínimo de 
reprodução d
temperatura d
k, vida útil m
bi pino, 
informaçõesde
pelo fabricant
embalagem e
acondicionado
fabricante, 
endereço, gar
os riscos que
segurança 
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TARIA DE
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O ELETRÔ

Eletrônico nº

entam a s
dos cons

tes, Selo Proc

fluorescente 
 watts, 220 v

mínimo de 
de cor mínima
mínima de 
tipo E27. As 

everão ser 
te, diretament
em que o pro
o: nome/C
marca do 
antidade, gara
e os risc

a saúde e segu
s, normas vige
fluorescente 
16W, fluxo 
1.070 lm, 

de cor mínim
de cor de 4.0
e 7.500 h. Bas

As 
everão ser 
te, diretament
em que o pro
o: nome/C
marca do 
rantia, bem co
 apresentam 
dos cons

gentes e 
do INMETRO 
fluorescente 
32W, fluxo 
2.200lm, í

de cor mínim
de cor mínima
ínima de 6.00
G13. As 
everão ser 
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o: nome/C
marca do 
rantia, bem co
 apresentam 
dos cons
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saúde e 
sumidores, 
el 

compacta 
volts, fluxo 
920 lm, 

a de 6.400 
6.000 h, 
seguintes 
impressas 

te sobre a 
oduto esta 
NPJ do 

produto, 
antia, bem 
cos que 
urança dos 
entes, 

tubular, 
luminoso 

índice de 
ma de 75, 
000 k, vida 
se bi pino, 
seguintes 
impressas 

te sobre a 
oduto esta 
NPJ do 

produto, 
omo sobre 
a saúde e 
sumidores, 
selo de 

tubular, 
luminoso 

índice de 
ma de 80, 
a de 4.100 
00 h. Base 

seguintes 
impressas 

te sobre a 
oduto esta 
NPJ do 

produto, 
omo sobre 
a saúde e 
sumidores, 
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Un 120 
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Un 120 
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R$7,2000

R$7,6700
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0 R$864

0 R$920

0 R$813

4,00 

0,40 

3,60 
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normas vig
identificação d

LAMPADA, v
watts, fluxo 
56.700 lm, vid
h. Base tip
seguintes in
impressas 
diretamente s
que o produ
nome/CNPJ d
produto, gara
os riscos que
segurança 
normas vig
identificação d
BOCAL, para
em porcelana
em latão 

Valor
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Eletrônico nº

gentes e 
do INMETRO 

vapor de só
luminoso m

da útilmínima 
po E40. Tu
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sobre a emba
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do INMETRO 
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selo de 

ódio, 400 
mínimo de 

de 32.000 
bular. As 
verão ser 
fabricante, 

alagem em 
ndicionado: 

marca do 
omo sobre 
a saúde e 
sumidores, 
selo de 

base E-40, 
o, soquete 

ote 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
5/2018 

s. 25/45 

Un 120 

Un 120 
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R$36,8500

R$4,7900

SB 

0 R$4.42

0 R$574

R$ 114.4

22,00 

4,80 

404,56 
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O C-1  
STA DE PR
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