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1 Un 200,00ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, fragancia agradavel, para assepsia das maos.
Embalagem com no minimo 800 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e 
registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00038694-4

2 Fr 200,00ALCOOL, etilico 70%, hidratado, liquido , frasco com 1 litro. A embalagem deve conter venda proibida 
pelo comercio. Apresentar Notificacao Simplificada na Anvisa e certificado de boas praticas, fabricacao e 
controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em caso do fabricante fora do 
mercosul,apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.22.00003132-1

3 Un 500,00DESINFETANTE, ambiente, spray, perfumado, lavanda.
Embalagem contendo 90 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e registro ou notificacao na Anvisa/MS.

>> 
Ref. SAEB => 68.40.00.00034577-6

4 Un 30,00BALDE plastico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, paredes e fundo reforcados, alca 
em aco zincado, capacidade 20 litros.
O produto devera ter etiqueta com a identificacao, marca do fabricante e capacidade.

>> 
Ref. SAEB => 72.40.00.00041074-8
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5 CT 10,00COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 200 ml, com resina termoplastica destinada ao 
consumo de bebidas, nao toxica, cor branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou 
superior a 180 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, 
capacidade e simbolo de material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / 
Anvisa. 
Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, 
marca e informacoes sobre o fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 73.50.00.00065946-0

6 CT 200,00COPO, para cafe, descartavel, em plastico, capacidade 50 ml, em resina termoplastica destinada ao 
consumo de bebidas, nao toxica, cor branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou 
superior a 75 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade 
e simbolo de material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa. 
Embalagem em manga/pacote inviolavel, contendo 100 unidades, contendo dados de identificacao do 
produto, marca e informacoes do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 73.50.00.00065948-7

7 Un 200,00PANO, de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensoes 70 x 
50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%.
Etiqueta com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
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>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00041326-7

8 Un 30,00VASSOURA, cerdas em nylon, base retangular em madeira largura 250 mm, cabo em madeira 
comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%, com ponteira plastica rosqueavel.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00055046-9

9 Un 24,00ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material abrasivo, dimensoes 
minimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura) x 20 mm(espessura).
Rotulagem contendo; no minimo; nome e dimensoes do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00122928-1

10 Un 200,00FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de algodao, dimensoes de 40 x 
60 cm, com varicao de ate -2 cm.
Rotulagem contendo no minimo composicao e dimensoes do produto, nome ou marca e CNPJ do 
fabricante.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00123192-8

11 Un 1.000,00AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % 
p/p.
Embalagem plastica contendo 01 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data 
de fabricacao, prazo de validade nao inferior a 06 meses e registro no Ministerio da Saude.

14:3003/07/2013

Comissão de Licitação
Local Data e Hora da Entrega das Propostas Apresentar

Catálogo Catálogo e AmostraAmostra 

Coordenação

Data Assinatura

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

Assistência Técnica

13/06/2013
Fornecedor Garantia



Material 
Licitação 

Número 

Endereço Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual 

Grupo de Materiais Unidade Requisitante 

ServiçoMaterial Convite Tomada de Preços Concorrência
Fornecedor 

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

PEDIDO DE COTAÇÃO
Folha

PE029/2013X

4

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00041063-2

12 Cx 500,00SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao agua, corante e branqueador 
optico.
Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e composicao 
quimica. O produto devera ter registro ou notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00055041-8

13 Un 500,00CERA, liquida, para lustrar moveis, a base de silicone, perfume suave, acao de secagem rapida. 
Embalagem: frasco plastico de 200 ml.
Rotulagem contendo no mínimo: marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00122886-2

14 Un 200,00DETERGENTE, liquido, neutro, concentrado de tensoativos anionicos e nao ionicos, elevado poder de 
limpeza, sem necessidade de necessidade de esfregar, sem formacao de residuos e espuma, especifico para 
lavagem de vidrarias para bacteriologia, materiais de precisao, quartzo, metais e plasticos. Liquido incolor 
pH 6 a 8, densidade 1.07.
Embalagem bombona plastica de 5 litros. Devera constar certificado de analise do produto e ficha tecnica 
de seguranca.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.19.00017854-3
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15 Pc 4,00SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de metal, classe I, em resina termoplastica virgem ou 
reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para 
100 litros, na cor amarela.
Embalagem: pacote com 100 unidades. 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 sobretudo no que diz respeito aos metodos de 
ensaio: condicionamento, medidas, resistencia ao levantamento, resistencia a queda livre, verificacao da 
estanqueidade, resistencia de filmes a perfuracao estatica, determinacao da capacidade volumetrica e 
verificacao da transparencia e a Resolucao CONAMA 275 de 25/04/2001.

>> 
Ref. SAEB => 81.05.00.00052065-9

16 Un 7,00SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe 
lI, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura de 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima 
de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco 
individualmente a identificacao do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas 
e o simbolo de substancia infectante, devidamente centralizado, conforme normas ABNT vigentes, com a 
inscricao RESIDUO INFECTANTE.

O produto devera atender as normas ABNT vigentes, sobretudo no que diz respeito aos metodos de 
ensaio: condicionamento, medidas, resistencia ao levantamento, resistencia a queda livre, verificacao da 
estanqueidade, resistencia de filmes a perfuracao estatica, determinacao da capacidade volumetrica e 
verificacao da transparencia, e as resolucoes do CONAMA e ANVISA vigentes.
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Devem ser apresentados laudos emitidos pelo INMETRO e/ou Instituto de Pesquisa credenciado, 
atestando o item estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a "resistencia 
a queda livre", "capacidade volumetrica" e "transparencia".

Embalagem de entrega pelo fornecedor pacote com 100 unidades.

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".

Unidade de medida para aquisicao e movimentacao interna do Estado: unidade (Un)

>> 
Ref. SAEB => 81.05.19.00097701-2

17 Un 300,00SABONETE, liquido, cremoso, acao antisseptica, para uso facial.
Embalagem: contendo 100g, com dados de identicacao do produto, nome ou marca do fabricante, data de 
fabricacao, validade e Registro no Ministerio da Saude.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00121777-1

18 Pc 100,00PAPEL, higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensoes 10cm (largura) x 30m (comprimento) com 
tolerancia de ate - 2% (dois por cento), fabricado com 100% fibra celulosicas virgem, nao reciclado, isento 
de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou outras substancias nocivas a saude, 
apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, 
macio, alta absorcao, soluvel em agua, sem odor.
Embalagem contendo 08 (oito) rolos, apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensões, a 
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indicação de neutro e nao reciclado, sendo todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil)
Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. Deverao ser 
considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. O rolo (01 
unidade) devera ser pesado, sem embalagem, e ter o peso minimo de 95 gramas

>> 
Ref. SAEB => 85.40.00.00133396-8

19 Pc 100,00PAPEL, toalha, em bobina, com dimensoes minimas de 20cm (largura) x 100m (comprimento), com 
variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas virgem, nao reciclado, cor branca, sem odor 
e apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado).
Embalagem contendo 08 (oito) bobinas, apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensões, a 
indicação de neutro e nao reciclado, sendo todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil).
Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. Deverao ser 
considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. A bobina 
(01 unidade) devera ser pesada, sem embalagem, e ter o peso minimo de 450 gramas

>> 
Ref. SAEB => 85.40.00.00133399-2

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Lote Único.
Para o preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, orientar-se pelo item 4, Parte B do edital de licitação.
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