
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos  - PRARH

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0001Folha:
Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

50Perm. UND 82079001 ARMARIO DE AÇO DESMONTÁVEL, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24/26, DE 02
PORTAS, COM REFORÇOS TIPO OMEGA INTERNOS EM CADA PORTA, NO SENTIDO
VERTICAL, SOLDADOS A PONTO. 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE 50 EM 50
MM, POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS, SENDO UMA FIXA. PUXADORES EM POLIURETANO
DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR. PRATELEIRAS COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 25
KG, TAMANHO: ALTURA – 1,98 X LARGURA – 0,92 X PROFUNDIDADE – 0,40 MT,  PINTURA
ELETROSTÁTICA COM ANTI-FERRUGEM,+B239, NA COR CINZA.
Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central

8Perm. UND 125903002 Armário, em aco, tipo roupeiro, 16 portas (4 divisoes na posicao horizontal e 4 divisoes na
posicao vertical), dimensoes mínimas 1,24 x 1,97 x 0,41 (largura x altura x profundidade),
podendo variar 5%. Portas com encaixo total nos vaos, com veneziana para ventilacao, total 16
portas. Confeccionadas em chapa de aço nº 26 de 0,45mm, com acabamento em pintura em
tinta po epoxi com pre- tratamento antiferruginoso, na cor cinza claro. Cada porta deve conter
2 dobradicas internas e fechadura com chave. Pes em aco ou em polipropileno de alto
impacto.  Produto de acordo com nr-24. Garantia mínima de 01 ano.
Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central

50Perm. UND 82080003 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 04 (QUATRO) GAVETAS, TAMANHO: ALTURA
– 1,33 X LARGURA – 0,47 X PROFUNDIDADE – 0,71 MT, CHAPA DE AÇO DE 26MM E PINTURA
ELETROSTÁTICA COM ANTI-FERRUGEM, PORTA ETIQUETA, PUXADOR CROMADO,
FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO, COR CINZA.
Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central

30Perm. UND 125904004 Estante, em aco, aberta, com 6 prateleiras, com 40 regulagens de altura, confecionados em
chapa nº 18 e nº 26 de 1,20 e 0,60mm, dimensoes aproximadas de 920 x 300x 2000 mm (lxpxa),
com variaçao de +/- 5%. Estrutura desmontavel, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil l de
30 x30mm, com dobras duplas nas laterais, dobras triplas nas frontais e posteriores, fundo e
laterais com reforco em forma de x. Prateleiras em aco, regulaveis, capacidade mínima de 40
kg por prateleira, com espessura minima de 0,75 mm, com 3 dobras em todas as bordas e com
reforco de aco em perfil u ao longo da largura, na parte inferior de cada prateleira. Reforco em
x nas laterais e fundo que garantam estabilidade da estante. Parafusos de montagem
zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. Pintura eletrostatica em
epoxi-po, contra ferrugem, na cor cinza claro. O produto devera ter laudos de conformidade
que atestem conformidade com normas abnt especificas e vigentes. Garantia minima de 1 ano.
Lote 001 - DESTINO: Almoxarifado Central
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Licitação nº:

0002Folha:
Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

50Perm. UND 125905005 Cadeira, giratoria, com bracos regulaveis, espaldar médio, com assento interno em
compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10
kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento
de cfc, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura minima de 450 mm e profundidade
minima de 440mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de
poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto interno em polipropileno injetado
estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em
resina de poliester.. Espuma em poliuretano flexivel , isento de cfc, alta resiliencia, alta
resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada
anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do
encosto, minima de 440mm e altura minima de 520mm. Capa de protecao e acabamento do
encosto, injetada em polipropileno e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo injetado
em liga de aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aco. Acabamento de superficie
pintada eletrostaticamente em epoxi po revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos.
Mecanismo com comandos que permitem na mesma alavanca a regulagem da altura e o
bloqueio, no minimo em 03 posicoes, do sistema tipo relax com ajuste de tensao atraves de
manipulo sob o assento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com curso
minimo de 90 mm, fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica
totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de
resistencia a agentes quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo
lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado
estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima
de 120 mm e espessura minima de 30 mm ou com pecas de uniao entre assento e encosto
produzidas em aco abnt 1008/1020, com espessura de 2mm e com dois reforcos internos em
aco tubular. Pistoes a gas para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550
classe 4, fixados ao tubo central atraves de porca rapida. Capa telescopica com elementos,
injetada em polipropileno texturizado. Base com estrutura em aco e capa protetora, com 5
patas, fabricada por processo de solda sistema mig em aco tubular 25x25x1,50 mm ou chapas
estampadas com acabamento de superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso
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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0003Folha:
Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

(fosfatizado), revestindo totalmente a base com pelicula de aproximadamente 100 microns
com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Capa protetora em polipropileno
injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza,
boa resistencia a abrasao dos calcados e produtos quimicos. Rodizio duplo, com rodas de 50
mm de diâmetro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo
anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aco que
possibilita acoplamento facil e seguro a base.com acabamento em poliuretano pu dando maior
resistencia ao piso duro. Bracos em formato "t" com alma de aco estrutural revestido em
poliuretano ou poliuretano texturizado. Dimensoes externas minimas 240 x 80 mm. Suporte do
apoia-braco regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aco
estrutural estampada de no minimo 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com
propriedades de resistencia a agentes quimicos. Regulagem vertical com minimo de 3
estagios, com o curso minimo de 50mm, e regulagem de abertura lateral. Cadeira revestida em
couro ecologico preto. O produto deve estar em conformidade com a norma abnt nbr
13962:2006, comprovado atraves de certificado de conformidade de produto da abnt (completo
com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos
cotados. Garantia minima de 1 ano.
Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central

50Perm. UND 125906006 Cadeira, giratória, sem braços, com espaldar médio, com assento interno em compensado
multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e
espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de cfc,
alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura minima de 450 mm e profundidade
minima de 440mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de
poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto interno em polipropileno injetado
estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em
resina de poliester.. Espuma em poliuretano flexivel , isento de cfc, alta resiliencia, alta
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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0004Folha:
Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada
anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do
encosto, minima de 440mm e altura minima de 520mm. Capa de protecao e acabamento do
encosto, injetada em polipropileno e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo injetado
em liga de aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aco. Acabamento de superficie
pintada eletrostaticamente em epoxi po revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos.
Mecanismo com comandos que permitem na mesma alavanca a regulagem da altura e o
bloqueio, no minimo em 03 posicoes, do sistema tipo relax com ajuste de tensao atraves de
manipulo sob o assento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com curso
minimo de 90 mm, fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica
totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de
resistencia a agentes quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo
lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado
estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima
de 120 mm e espessura minima de 30 mm ou com pecas de uniao entre assento e encosto
produzidas em aco abnt 1008/1020, com espessura de 2mm e com dois reforcos internos em
aco tubular. Pistoes a gas para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550
classe 4, fixados ao tubo central atraves de porca rapida. Capa telescopica com elementos,
injetada em polipropileno texturizado. Base com estrutura em aco e capa protetora, com 5
patas, fabricada por processo de solda sistema mig em aco tubular 25x25x1,50 mm ou chapas
estampadas com acabamento de superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a base com pelicula de aproximadamente 100 microns
com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Capa protetora em polipropileno
injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza,
boa resistencia a abrasao dos calcados e produtos quimicos. Rodizio duplo, com rodas de 50
mm de diâmetro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo
anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aco que
possibilita acoplamento facil e seguro a base.com acabamento em poliuretano pu dando maior
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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0005Folha:
Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

resistencia ao piso duro. Bracos em formato "t" com alma de aco estrutural revestido em
poliuretano ou poliuretano texturizado. Dimensoes externas minimas 240 x 80 mm. Suporte do
apoia-braco regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aco
estrutural estampada de no minimo 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com
propriedades de resistencia a agentes quimicos. Regulagem vertical com minimo de 3
estagios, com o curso minimo de 50mm, e regulagem de abertura lateral. Cadeira revestida em
couro ecologico preto. O produto deve estar em conformidade com a norma abnt nbr
13962:2006, comprovado atraves de certificado de conformidade de produto da abnt (completo
com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos
cotados. Garantia minima de 1 ano.
Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central

300Perm. UND 125907007 Cadeira, fixa, sem bracos, espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira
compensada multilaminada de alta resistencia indeformavel com formato anatomico de 14mm
de espessura, estofada com espuma injetada anatomica, moldada em poliuretano flexivel de
alta resiliencia, densidade entre 55 a 60 kg/m3, tipo ecologico, isento de cfc, com espessura de
45 mm no encosto e 55 mm no assento, com revestimento em vinil na cor padrao da unidade.
Dimensoes do assento de 410 mm de largura por 420 mm de profundidade e encosto com 410
mm de largura por 360 mm de altura, podendo variar +/- 5%, contra encosto com capa de
protecao em polipropileno de alta resistencia, perfil de pvc do tipo (macho e femea)
anti-impacto para total protecao das bordas da cadeira. Assento e encosto separados por tubo
de aco oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm sae 1010/1020 , fosfatizado e pintado com tinta po epoxi,
base fixa com 4 pes confeccionados em tubo de aco redondo 1 x 2,25 mm sae 1045,
fosfatizado e pintado com tinta epoxi, cadeira montada com porcas garras 9 mm em aco
zincado, parafuso sextavado com acabamento zincado preto e arruelas de pressao de ¼
zincado preto. Todo material em aco e desengraxado com produtos alcalinos com aplicacao
de fosfato de ferro p/ melhor aderencia da tinta, soldados com solda eletronica tipo mig e
pintados com tinta epoxi po na cor preta. O produto deve estar em conformidade com a nr-17,
do ministerio do trabalho, e normas abnt vigentes.garantia minima de 1 ano.
Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central
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Licitação nº:
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Objeto:
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2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

300Perm. UND 82059008 BANCO PARA LABORATORIO, ALTURA 70 CM, ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO,
CROMADA, COM APOIO PARA PÉS, ASSENTO EM ESPUMA INJETADA (ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR CINZA , 04 PÉS.
Lote 002 - DESTINO: Almoxarifado Central

50Perm. UND 82069009 MESA de escritorio, dimensoes minimas de 1200 x 700 x 740mm, com 02 gavetas, com chaves
e puxadores metalicos, tampo em madeira aglomerada, revestido em laminado melaminico na
cor padrao da unidade, com espessura minima de 25mm, painel frontal com no minimo de
20mm de espessura revestido em laminado melaminico com bordas inferior encabecada com
fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metalica
retangular de 30x70mm, pintada em epoxi po pelo sistema eletrostatico, borda frontal em post
forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno
na mesma cor do laminado, passagem de fiacao horizontal atraves de calha fixa entre o tampo
e painel frontal e passagem de fiacao vertical atraves de calhas removiveis, ambos saindo do
tampo com furacao direita e esquerda.
Lote 003 - DESTINO: Almoxarifado Central

25Perm. UND 82066010 MESA PARA MICROCOMPUTADOR, TIPO RACK, COM TECLADO RETRATIL E SUPORTE PARA
CPU, DIMENSOES MINIMAS DE 1000 X 600 X 740 mm, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA,
REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, COM ESPESSURA MINIMA DE 25
mm, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180º, ESTRUTURA METALICA
DE SECCAO RETANGULAR 30X70MM, PINTADA EM EPOXI-PO NA COR CINZA E BORDAS
LATERAIS EM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO
LAMINADO, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO.
Lote 003 - DESTINO: Almoxarifado Central

30Perm. UND 50840011 MESA DE REUNIAO, REDONDA, DIMENSOES MINIMAS DE 1200 X 740 MM, PODENDO VARIAR
EM +/- 5%, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM BORDAS EM PVC 180° GRAUS,
REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR cinza, COM ESPESSURA MINIMA DE 25
MM, ESTRUTURA METALICA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTI-FERRUFINOSO E PINTURA
EPOXI-PO.
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Licitação nº:
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Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

Lote 003 - DESTINO: Almoxarifado Central

20Perm. UND 82093012 BEBEDOURO, eletrico, para garrafao de agua mineral de 20 (vinte) litros, - Tipo coluna, -
Capacidade minima para armazenamento no reservatorio de 2,5 litros - Gabinete totalmente
confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em po a base de epoxi - Duas
torneiras de facil manuseio (natural e gelada) em plastico de alta resistencia - Tubulacoes em
cobre externas ao reservatorio, - Reservatorios e dutos em materiais 100% nao toxicos -
Compressor silencioso de alto desempenho e consumo nao superior a 195 watts/h - Nao usar
como elemento de refrigeracao gas CFC - Tensao de 220 volts Dimensoes do gabinete: - Altura
minima de 900 mm e maxima de 1.000 mm, - Largura minima de 300 mm e maxima de 350 mm,
- Profundidade minima de 270 mm e maxima de 350mm. - Em conformidade com a norma NBR
NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO. - Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano, prestada
no Estado da Bahia.
Lote 004 - DESTINO: Almoxarifado Central

30Perm. UND 82092013 BEBEDOURO, eletrico, tipo pressao, uma pia, 220 volts. Com as seguintes caracterisiticas: -
Gabinete, totalmente, confeccionado em aco inoxidavel; - Uma pia em aco inxidavel; - Duas
torneiras(uma para copo e uma para boca), com regulagem de jato dagua; - Reservatorio para
agua em aco inoxidavel, com serpentina; - Filtro com carvao ativado, embutido; - Compressor
silencioso e economico, que nao use como elemento de refrigeracao o gas CFC; - Dimensoes
minimas de 950 mm(altura) x 300 mm(largura) x 280 mm(profundidade); - Tensao 220 volts; -
Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1/1998 e selo INMETRO; - Garantia minima do
fabricante 1(um) ano prestada no Estado da Bahia
Lote 004 - DESTINO: Almoxarifado Central

20Perm. UND 82094014 REFRIGERADOR, COMPACTO (TIPO FRIGOBAR), CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE
80 LITROS, CONGELADOR, COM PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO PARA
LEGUMES, PORTA REVERSIVEL, TENSAO 220 VOLTS, CERTIFICADO COM SELO PROCEL
INMETRO, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA
BAHIA.
Lote 004 - DESTINO: Almoxarifado Central
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos  - PRARH

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0008Folha:
Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

40Perm. UND 109214015 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de
refrigeração de 12.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe
"A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com
selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da
Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central

20Perm. UND 109215016 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de
refrigeração de 18.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe
"A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com
selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da
Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central

50Perm. UND 109216017 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de
refrigeração de 24.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe
"A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com
selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da
Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central

40Perm. UND 125908018 Condicionador, de ar, split, de parede, capacidade de refrigeracao minima de 36.000 btu/h,
ciclo frio, tensao 220 volts, baixo nivel de ruido, com controle remoto. O produto devera ser
fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da abnt vigente, selo a inmetro e
certificado com o selo procel de eficiencia energetica tipo a, nome do produto, nome ou marca
do fabricante e tensao nominal. Garantia minima de 1 ano prestada na região sudoeste do
estado da bahia, com distância máxima de 300km da unidade.
Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central

10Perm. UND 125909019 Condicionador, de ar, split, de parede, capacidade de refrigeracao minima de 48.000 btu/h,
ciclo frio, tensao 220 volts, baixo nivel de ruido, com controle remoto. O produto devera ser
fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma da abnt vigente, selo a inmetro e
certificado com o selo procel de eficiencia energetica tipo a, nome do produto, nome ou marca
do fabricante e tensao nominal. Garantia minima de 1 ano prestada na região sudoeste do
estado da bahia, com distância máxima de 300km da unidade.
Lote 005 - DESTINO: Almoxarifado Central
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos  - PRARH

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0009Folha:
Data:

055   
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

25/06/2012

Material Permanente (Móveis para Escritório)

10Perm. UND 82098020  FORNO, microondas, capacidade total minima 27 litros, painel de controle eletronico de facil
manuseio, funcoes descongelamento e cozimento pre-programado, prato giratorio, niveis de
potencia, relogio, trava de seguranca, tecla inicio rapido, tensao 220 volts, garantia do
fabricante minima de 01 (um) ano.
Lote 006 - DESTINO: Almoxarifado Central

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central-  CEP:
45.031-900
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.

2. A entrega será parcelada, mediante a realização do empenho.
3. A validade mínima da proposta será de 180 (cento e oitenta) dias.

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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