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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0001Folha:
Data:

043   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038, PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

10/05/2012 1

Aquisição de Material de Consumo (Alimentício e Limpeza)

900Consumo KG  000176-0001 CAFÉ, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com selo
de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro
no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78
da Comissao Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não inferior a 1 (um) ano. OBS:
Fornecer o quilo divido em 4 pacotes de 250 gramas.
Lote 001 - Destino: Almoxarifado Vitória da Conquista.

720Consumo UND 118675-7002 Detergente, instantâneo, multiuso, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes.
Embalagem frasco com 500 ml. Rotulagem contendo no mínimo, nome do produto, nome e
CNPJ do fabricante, marca do fabricante, prazo de validade e e registro ou notificação no
Ministério da Saúde.
Lote 002 - Destino: Almoxarifado Itapetinga.

1200Consumo UND 118682-3003 Esponja sintética dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética
abrasiva, dimensões  100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Lote 002 - Destino: Almoxarifado Itapetinga.

10Consumo UN  034080-2004 DETERGENTE, gelatinoso, a base de pinho, superconcentrado, acao bactericida e germicida,
para uso geral. Embalagem: bombona com minimo 20 litros, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.(Apresentar
ficha técnica, laúdo emitido por laboratório credenciado pelo MS é carta credencial).
Lote 002 - Destino: Almoxarifado Vitória da Conquista.

3000Consumo UND 000131-0005 SACO, plastico para lixo, capacidade nominal para 100 litros, para acondicionamento de
residuo organico, classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 75 cm,
podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 105 cm, micragem de 6,0, na cor preta.
Embalagem: pacote com 100 unidades, tendo peso minimo de 4,35 Kg. A embalagem devera
informar a marca do fabricante, dimensoes do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do
alcance de criancas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a conteudos
perfurantes". O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e Resolucao CONAMA 275 de
25/04/2001.
Lote 002 - Destino: Almoxarifado Vitória da Conquista.

2000Consumo UND 001041-7006 SACO, plastico para lixo, capacidade nominal para 20 litros, para acondicionamento de
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Licitação nº:

0002Folha:
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2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038, PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

10/05/2012 1

Aquisição de Material de Consumo (Alimentício e Limpeza)

residuo organico, classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 40 cm,
podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 50 cm, micragem de 6,0, na cor preta. Embalagem:
pacote com 100 unidades, tendo peso minimo de 4,35 Kg. A embalagem devera informar a
marca do fabricante, dimensoes do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de
criancas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a conteudos perfurantes". O
produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e Resolucao CONAMA 275 de 25/04/2001.
Lote 002 - Destino: Almoxarifado Vitória da Conquista.

800Consumo PCT 118683-4007 Copo, para água, em plástico, descartável, capacidade 200ml, com resina termoplástica
destinada ao consumo de bebidas, não toxica, cor branca, isento de:materiais estranhos,
bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100unidades
(cento) do copo devera ser igual ou superior a 220 gramas. Deve estar gravado em alto relevo
a marca ou identificação do fabricante, capacidade e simbolo de material reciclável, de acordo
com as Normas NBR vigentes e Resoluções / Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolável,
com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, marca e informações sobre o
fabricante.
Lote 003 - Destino: Almoxarifado Itapetinga.

500Consumo PCT 118684-5008 Copo, para café expresso, em plástico, descartável, capacidade 110ml, com resina
termoplástica destinada ao consumo de bebidas, não toxica, cor branca, isento de:materiais
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por
100unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 150 gramas. Deve estar gravado
em alto relevo a marca ou identificação do fabricante, capacidade e simbolo de material
reciclável, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resoluções / Anvisa. Embalagem em
manga/pacote inviolável, com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto,
marca e informações sobre o fabricante.
Lote 003 - Destino: Almoxarifado Itapetinga.

1000Consumo PCT 118685-6009 Papel, sulfite A4, gramatura mínima de 75 g/m², cor branca, pacote com 500 folhas.
Embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Lote 003 - Destino: Almoxarifado Itapetinga.

300Consumo UND 118686-7010 Livro, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 folhas, dimensões minimas 298 x
203mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 56g/m².
Lote 003 - Destino: Almoxarifado Itapetinga.
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Aquisição de Material de Consumo (Alimentício e Limpeza)

800Consumo UND 000040-7011 PANO de chão em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões
aproximadas 65 x 40 cm, com variação de 5% para mais ou para menos.. Etiqueta c om
identificação do produto e do fabricante.
Lote 003 - Destino: Almoxarifado Vitória da Conquista.

80Consumo UND 000296-0012 GARRAFA térmica, modelo rolha, com alça e tampa, corpo revestido em plástico contra
impacto, capacidade 1(um)litro, cores diversas. Produto com etiqueta contendo dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Lote 003 - Destino: Almoxarifado Vitória da Conquista.

20Consumo UND 118672-4013 Garrafa térmica, de pressão, 1,8 litros, acabamento em inox.
Lote 003 - Destino: Almoxarifado Vitória da Conquista. Solicitante: Prefeitura de Campus

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será nos Municípios de Vitória da Conquista e Itapetinga, Estado da Bahia, nos seguintes endereços: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do
Almoxarifado Central-  CEP: 45.031-900 e Praça Primavera, 40 - Primavera, Almoxarifado, CEP 45.700-000, respectivamente.
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:

catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de
todos os produtos ofertados.
        1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços
(Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

Observação:

F O R N E C E D O R
Validade Proposta Garantia Assistência Técnica Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

Data: ____/____/_____           Ass/Carimbo:
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