PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

2

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

1

CNPJ/CPF

UF

Quantidade

MASCARA, para soldadores, para protecao dos olhos e filtragem de particulas, tipo capacete, em PVC,
com abertura para lente escura.

Un

5,00

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00014293-0
MASCARA, facial, completa, com tiras prendedoras regulaveis em lona sintetica, com 5 pontos de
fixacao, duplo respiradouro, com filtros rosqueavel, para vapores organicos e gases acidos, viseira em
acrilico transparente.

Un

10,00

Un

20,00

Pr

20,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00040371-7

3

4

MASCARA, semi facial, para vapores organicos, inorganicos e gases acidos, anatomico, com amplo
campo de visao, perfeita distribuicao de peso e ajuste a face, com filtro de absorcao.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00046303-5
UTILIZAR CODIGO 42.40.00.00150468-1
LUVA, de seguranca, para protecao contra objetos cortantes e altas temperaturas, em tecido Kevlar, sem
costura e com punho de 20 cm.
Rotulagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, numero do Certificado de
Aprovacao (CA) e numero do lote no produto, conforme normas do MTE.
Embalagem: Lacrada com par individual.

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 2

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

7

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

6

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

5

CNPJ/CPF

UF

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00052852-8
AVENTAL, de seguranca, em raspa de couro, sem costura, dimensoes 1,20 x 0,60m, com C.A (certificado
de aprovacao) do Ministerio do Trabalho gravado, tamanho M.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00094302-9
MASCARA, anti-putrefacao, reutilizavel, com filtros de reposicao, tratados quimicamente para vapores
organicos, cloreto de hidrogenio,dioxido de cloro, e dioxido de fluor, projetada para eliminar odores do
corpo em estado de decomposicao.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00102424-8
UTILIZAR CODIGO 42.40.00.00145836-1
MASCARA, de seguranca, descartavel, para protecao respiratoria contra poeira e nevoas, com valvula,
com elastico, confeccionada em material filtrante macio, design anatomico, ajuste automatico a face do
usuario, nao irritante, cobertura interna e concha externa que nao murche ou infle durante o uso.
Rotulagem: No minimo, nome e CNPJ do fabricante, numero do lote e numero do Certificado de
Aprovacao (CA), conforme normas do MTE.

Quantidade

Un

20,00

Un

30,00

Un

50,00

Pr

50,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00104463-0

8

UTILIZAR CODIGO 42.40.00.00145831-0

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 3

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

LUVA, de seguranca, em latex natural, nao inferior a 30cm de comprimento, interior liso, tamanho G,
antiderrapante, cor amarela
Rotulagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, numero do Certificado de
Aprovacao (CA) e numero do lote no produto, conforme normas do MTE.
Embalagem: Lacrada com par individual.

9

10

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00115707-8
UTILIZAR O CODIGO 42.40.00.00145816-7
LUVA, de seguranca, em latex natural, tamanho M, nao inferior a 30cm de comprimento, interior flocado
em algodao, antiderrapante, cor azul.
Rotulagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, numero do Certificado de
Aprovacao (CA) e numero do lote no produto, conforme normas do MTE.
Embalagem: Lacrada com par individual.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00115721-3
UTILIZAR CODIGO 42.40.00.00145834-5
LUVA, de seguranca, raspa de couro, cano curto, com reforco externo na palma e na face palmar de todos
os dedos e tira de reforco entre polegar e indicador.
Rotulagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, numero do Certificado de
Aprovacao (CA) e numero do lote no produto, conforme normas do MTE.
Embalagem: Lacrada com par individual.

Pr

50,00

Pr

20,00

>>
Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 4

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

Ref. SAEB => 42.40.00.00115735-3

11

12

13

ABAFADOR, de ruidos, tipo concha, constituido de duas conchas de material plastico, com bordas
almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, arco em plastico na cor cinza ou preta, com sistema
de ajuste, flexiveis, nivel de atenuacao de 18 dB NRRsf ,com o devido CA- certificado de aprovacao do
Ministerio do Trabalho Emprego.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00120931-0
UTILIZAR CODIGO 42.40.00.00145838-8
OCULOS, de seguranca, ampla visao, armacao regulavel e em peca unica em PVC incolor, atoxico e
antialergico, sem valvula, com sistema de ventilacao para prevenir o embacamento do visor em quatro
pontos na parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento antiembassante e
antirisco, elastico com regulagem para fixacao permitindo ajuste automatico e perfeito na fac, permitido o
uso em sobreposicao aos oculos corretivos
Rotulagem: No minimo, nome ou marca do produto, nome e CNPJ do fabricante e numero do Certificado
de Aprovacao (CA), conforme normas do MTE.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00121368-7
MASCARA, de seguranca, descartavel, em prolipropileno, cor branca, com elastico, nao irritante.
Rotulagem: Nome e CNPJ do fabricante, numero do lote e numero do Certificado de Aprovacao (CA),
conforme normas do MTE.
Embalagem - CAIXA contendo 100 unidades.

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Un

3,00

Un

20,00

Cx

400,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

14

CNPJ/CPF

UF

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00122024-1
UTILIZAR CODIGO 42.40.00.00145839-6
OCULOS, de seguranca, em policarbonato, com armaçao e visor, lentes transparentes, com angulo de
visao de 180,° dotado de protecao lateral com ventilacao e ponte nasal nas extremidades das hastes,
orificio para fixacao de cordoes, possibilitando o uso sobreposto a oculos corretivo.
Rotulagem: No minimo, nome ou marca do produto, nome e CNPJ do fabricante e numero do Certificado
de Aprovacao (CA), conforme normas do MTE

Quantidade

Un

200,00

Un

10,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00125229-1

15

LUVA, de seguranca, anticorte, para PP, oferecidas em combinacao de material aramado e combinacao de
materiais visando fornecer protecao ao usuario contra agentes escoriantes, abrasivos, cortantes e cantos
vivos. De alta resistencia e poder de isolamento para os cinco dedos da mao, tricotadas com fios sinteticos
com nucleo de aco inox, que proporcionam excelente tato. O comprimento deve ser de 31 centimetros e a
espessura deve ser igual ou maior 0,5 mm, na cor laranja.
Rotulagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, numero do Certificado de
Aprovacao (CA) e numero do lote no produto, conforme normas do MTE.
Embalagem: Lacrada com par individual.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00130822-0

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 6

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

18

19

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

17

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

16

CNPJ/CPF

UF

UTILIZAR CODIGO 42.40.00.00145837-0
MASCARA, de seguranca, descartavel, para protecao respiratoria contra poeira e nevoas, sem valvula,
com elastico, confeccionada em material filtrante macio, design anatomico, ajuste automatico a face do
usuario, nao irritante, cobertura interna e concha externa que nao murche ou infle durante o uso.
Rotulagem: No minimo, nome e CNPJ do fabricante, numero do lote e numero do Certificado de
Aprovacao (CA), conforme normas do MTE.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00138861-4
LUVA, fabricada em neoprene 2mm, palma em camurca reforcada, para dar aderencia, elastico nos punhos
com fechamento em velcro, garantia de 01 ano contra defeito de fabricacao, tamanho P.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00140944-1
LUVA, fabricada em neoprene 2mm, palma em camurca reforcada, para dar aderencia, elastico nos punhos
com fechamento em velcro, garantia de 01 ano contra defeito de fabricacao, tamanho M.
>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00140945-0
LUVA, fabricada em neoprene 2mm, palma em camurca reforcada, para dar aderencia, elastico nos punhos
com fechamento em velcro, garantia de 01 ano contra defeito de fabricacao, tamanho G.

Quantidade

Un

100,00

Pr

40,00

Pr

65,00

Pr

45,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 42.40.00.00140946-8
Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 7

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

21

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

20

CNPJ/CPF

UF

LUVA, de vaqueta mista, cano curto de 0,07cm, palma em vaqueta e dorso em raspa, tamanho unico,
costura em poliester.
>>
Ref. SAEB => 42.40.27.00000933-4
OCULOS, de seguranca, ampla visao, armacao regulavel e em peca unica em PVC incolor, atoxico e
antialergico, sem valvula, com sistema de ventilacao para prevenir o embacamento do visor em quatro
pontos na parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento antiembassante e
antirisco, elastico com regulagem para fixacao permitindo ajuste automatico e perfeito na fac, permitido o
uso em sobreposicao aos oculos corretivos
Rotulagem: No minimo, nome ou marca do produto, nome e CNPJ do fabricante e numero do Certificado
de Aprovacao (CA), conforme normas do MTE.
Item para atender o registro de preco da CERB

Quantidade

Pr

12,00

Un

100,00

Un

3,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 42.40.27.00003698-6

22

KIT, para extracao de DNA genomico, mitocondrial ou viral de sangue e fluidos corporeos relacionados,
contendo 250 colunas filtrantes, tubos coletores, tampao, de ligacao e eluicao, protease, armazenamento
na temperatura ambiente.
Embalagem apropriada para a integridade do produto, contendo no rotulo numero do lote, data de
fabricacao/validade, registro no Ministerio da Saude e acompanhar bula explicativa.
>>
Ref. SAEB => 65.05.19.00069761-3

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 8

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

25

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

24

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

23

CNPJ/CPF

UF

ALGODAO, hidrofilo, 100% algodao, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insipido, rolos com
manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogeneo e
macio, boa absorcao, enrolado em papel apropriado em toda sua extensao
Embalagem: rolo com 500 g em embalegem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no
Ministerio da Saude
>>
Ref. SAEB => 65.10.19.00007480-2
COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, nao esteril, 100 % algodao em tecido tipo tela,
com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante
e com acabamento lateral para evitar o desfiamento.
Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
>>
Ref. SAEB => 65.10.19.00007528-0
ESCOVA, para limpeza de instrumentais, grande, autoclavavel, com cerdas de nylon resistente
comprimento 27,3 cm, cabo em teflon.
Embalagem com dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.

Quantidade

Rl

20,00

Pc

30,00

Un

10,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 65.15.19.00018192-7
Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 9

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

27

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

26

CNPJ/CPF

UF

ESCOVA, para limpeza de instrumentais, pequena, autoclavavel, com cerdas de nylon resistente,
comprimento 18,3 cm, cabo em teflon.
Embalagem com dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.
>>
Ref. SAEB => 65.15.19.00018193-5
MASCARA, respirador, para vapores organicos, com filtro mecanico e quimico, constituido por uma
camara interna de nao tecido moldado, com meio filtrante composto por uma camada de microfibras, e
outra carregada com uma camada de carvao ativado de origem vegetal, a parte externa e composta por um
nao tecido que protege o meio filtrante a fim de evitar que as fibras ou o carvao se soltem.
Embalagem com dados de identificacao do produto, registro no Ministerio da Saude, marca do fabricante,
data de fabricacao e prazo de validade.

Quantidade

Un

10,00

Un

40,00

Un

30,00

Pr

300,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00069902-0

28

29

TOUCA, descartavel, em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, elastico em toda volta, diametro minimo
de 45 cm.
Embalagem caixa com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao
>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00099579-7
LUVA, de procedimento, tamanho P, esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 10

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

textura uniforme, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante, formato anatomico, resistente a
tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 80 mm com variacao de
± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico
Embalagem primaria acondicionada individualmente aos pares,de acordo com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com
tecnica asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto,tais como: Tamanho da luva nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data
de validade do produto; metodo de esterelizacao e validade da esterelizacao, A embalagem secundaria deve
ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento
ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
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>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00101544-3
AVENTAL, uso hospitalar, cirurgico, simples, descartavel, esteril, atoxico, confeccionado em nao tecido,
processo SSMMMS, gramatura minima de 40g/m², azul, impermeavel, hipoalergenico, alcool repelente,
com barreira microlima comprovada por laudo de BFE e VFE, tamanho M, com tiras para fecha-lo interna
e externamente, manga longa com punho em malha canelada, toalha absorvente 45x60 cm, em viscose
poliester.
Embalado com dobra cirurgica em wraps de nao tecido SMS 40g/m² e reembalado em papel grau cirurgico
com 01 integrador classe 5 para ETO dentro do pacote. O produto deve atender a NRE. Apresentar
registro da ANVISA e Certificado de aprovacao CA emitido pelo MTE.

Un

500,00

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00101572-9
Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 11

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

31

CNPJ/CPF

UF

LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,
textura uniforme, ambi destra, antiderrapante, formato anatomico resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 111 mm com variacao de ±10 mm, espessura
minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico.
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades ,de acordo com as normas de embalagem
que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia
com tecnica asseptica e apirogenica; a Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data
de validade do produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

Quantidade

Cx

400,00

Cx

600,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00102865-0

32

LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,
textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 95 mm com variacao de ± 10mm, espessura minima
de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico .
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem
que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia
com tecnica asseptica e apirogenica;
A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como:
Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto; A embalagem

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 12

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

33

34

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00102867-7
LUVA, de procedimento, tamanho P, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,
textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 80 mm com variacao de ± 10mm, espessura minima
de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico.
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem
que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia
com tecnica asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data
de validade do produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA
>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00102868-5
LUVA, de procedimento, tamanho M, esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Cx

600,00

Pr

300,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 13

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

textura uniforme, com indicacao de mao direita e esquerda, antiderrapante, formato anatomico, resistente a
tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e largura minima de 95 mm com variacao de
± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, sem po. Embalagem primaria acondicionada individualmente aos
pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua
utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica;
A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,tais como:
Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de
esterelizacao, validade da esterelizacao; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante,
de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA

35

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00103930-0
LUVA, de procedimento, tamanho G, com po, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex
natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com
bainha, comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas
do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Cx

100,00

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 14

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

conforme a RDC 185/01/ANVISA.

36

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00105082-6
LUVA, de procedimento, tamanho M, com po, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em
latex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho
com bainha, comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas
do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.

Cx

150,00

Cx

100,00

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00105084-2

37

LUVA, de procedimento, tamanho P, com po, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex
natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com
bainha, comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. Embalagem primaria
acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas
do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 15

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a
qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.

38

39

>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00105085-0
TOUCA, sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, nao esteril, de uso unico,
descartavel, gramatura de 30 g/m2. Embalagem caixa dispenser box com 100 unidades. A embalagem deve
estar de de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de
sua utilizacao; a embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do
produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricacao do produto; a embalagem secundaria
deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA
>>
Ref. SAEB => 65.32.19.00106355-3
JALECO, em gabardine 100 % algodao, cor branca, manga curta, 3 bolsos, sendo 2 na parte inferior lado
esquerdo e direito, e 1 na parte superior lado esquerdo com gola, abertura frontal com 5 botoes brancos,
30 cm de abertura na parte inferior central traseira, faixa nas costas um pouco abaixo da cintura,
comprimento total acima do joelho, tamanho G

Cx

30,00

Un

100,00

>>
Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 16

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

Ref. SAEB => 84.15.00.00065594-5

40

JALECO, em tecido oxford, cor branco, com gola, mangas curtas, 03 (tres) bolsos, sendo 02 (dois) na
parte inferior e 01 (hum) na parte superior do lado esquerdo, com a logomarca padrao da unidade, abertura
frontal com cinco botoes, faixa nas costas um pouco abaixo da cintura, comprimento total abaixo dos
joelhos, tamanho M.

Un

200,00

41

>>
Ref. SAEB => 84.15.00.00091085-6
JALECO, em gabardine 100 % algodao, cor branca, manga longa ate o punho, 3 bolsos, sendo 2 na parte
inferior lado esquerdo e direito, e 1 na parte superior lado esquerdo, com gola, abertura frontal com 5
botoes brancos, 30 cm de abertura na parte inferior central trazeira, faixa nas costas um pouco abaixo da
cintura, comprimento total acima do joelho, com logomarca padrao da unidade bordada, tamanho GG

Un

30,00

42

>>
Ref. SAEB => 84.15.00.00091753-2
JALECO, em microfibra, cor branco, gola tradicional, manga longa, comprimento na altura do joelho,
abertura lateral, cinto atras, com 02 bolsos em baixo, logomarca padrao da unidade, e outra no braco lado
direito, tamanho G

Un

60,00

Un

200,00

>>
Ref. SAEB => 84.15.00.00094104-2

43

JALECO, em microfibra, cor branco, gola tradicional, manga longa, comprimento na altura do joelho,
abertura lateral, cinto atras, com 02 bolsos em baixo, logomarca padrao da unidade, e outra no braco lado
direito, tamanho M

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 17

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

45

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

44

CNPJ/CPF

UF

>>
Ref. SAEB => 84.15.00.00094105-0
JALECO, em microfibra, cor branco, gola tradicional, manga longa, comprimento na altura do joelho,
abertura lateral, cinto atras, com 02 bolsos em baixo, logomarca padrao da unidade, e outra no braco lado
direito, tamanho P
>>
Ref. SAEB => 84.15.00.00094106-9
JALECO, em gabardine 100 % algodao, cor branca, manga longa ate o punho, 2 bolsos, sendo 1 na parte
superior lado esquerdo e 1 na parte superior lado direito, com gola, abertura frontal com 5 botoes brancos,
30 cm de abertura na parte inferior central traseira, faixa nas costas e 15cm de abertura lateral (lado
esquerdo e direito), ambos um pouco abaixo da cintura, comprimento total no joelho, com logomarca
padrao da Instituicao na parte superior do braco esquerdo e bandeira da Bahia na parte superior do lado
direito, tamanho G

Quantidade

Un

200,00

Un

60,00

Un

200,00

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

>>
Ref. SAEB => 84.15.00.00109909-4

46

JALECO, em tecido gabardine, cor branca, com gola, mangas curtas, 3 (tres) bolsos, sendo 2 (dois) na
parte inferior e 1(um) na parte superior do lado esquerdo, com a logomarca padrao da unidade, abertura
frontal com cinco botoes, faixa nas costas um pouco abaixo da cintura, comprimento total abaixo dos
joelhos, tamanho M.
>>

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha 18

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO
Licitação

Material

X

Número

Material

Convite

Serviço

Tomada de Preços

Concorrência

X Pregão

Fornecedor

PE003/2015
Telefone

Endereço

Grupo de Materiais

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Unidade Requisitante

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CO

Descrição do Material

Item

UF

Quantidade

Preço Unitário

Preço Total

Marca / Modelo

Prazo
Entrega

Ref. SAEB => 84.15.11.00023362-5

47

48

MACACAO, de saneamento, impermeavel, reforcado capuz fixo ajustavel espessura 0,40mm mangas
peso de 3kg largura 0,61cm na cor amarela manga compridas fechamento frontal duplo atraves de botoes
de pressao com botas nº 40 emborrachada solado anti-derrapante cor preta e luvas em PVC com forro e
palma da mao aspera na cor verde Soldados eletronicamente, tamanho P.
>>
Ref. SAEB => 84.15.20.00006473-4
MACACAO, de saneamento, impermeavel, reforcado capuz fixo ajustavel espessura 0,40mm mangas
peso de 3kg largura 0,61cm na cor amarela manga compridas fechamento frontal duplo atraves de botoes
de pressao com botas nº 44 emborrachada solado anti-derrapante cor preta e luvas em PVC com forro e
palma da mao aspera na cor verde Soldados eletronicamente, tamanho G.

Un

12,00

Un

6,00

>>
Ref. SAEB => 84.15.20.00006740-7
OBSERVAÇÃO PARA O PCT
Para o correto preenchimento da proposta de preços, vide seção B do Edital de Licitação. Esta licitação
será composta por três lotes, a saber: Lote 001 - itens de 01 a 21; Lote 002 - Itens de 22 a 38; Lote 003 Itens de 39 a 48.

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Abertura

16/03/2015
Fornecedor
Validade da Proposta

09:30

Coordenação
Apresentar
Catálogo
Garantia

Data
Amostra

Catálogo e Amostra

Assinatura

03/03/2015

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo

