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1 Pr 5,00LUVA com resistencia mecanica a rasgos e perfuracoes, produzidas com 100% de borracha nitrilica, cor 
azul ou verde, com espessura suficiente para preservacao do tato. Deve oferecer protecao contra 
respingos de produtos quimicos e bainha para protecao do pulso.

>> 
Ref. SAEB => 42.40.19.00106602-1

2 Un 25,00ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, nao inferior a 65% 
Embalagem: frasco plastico de 500 g.
O produto devera estar acondicionado em embalagem com as seguintes informacoes, impressas 
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e 
validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato, registro do responsavel 
tecnico, modo de usar e precaucoes no uso do produto, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.00.00142389-4

3 Fr 20,00ALCOOL, etilico absoluto, P.A, com 99,8 % de pureza.
Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 
fabricacao e prazo de validade.

>> 
Ref. SAEB => 68.10.19.00098258-0

4 Un 190,00DESINFETANTE, liquido, contendo cresois, com acao germicida e bactericida, para limpeza, uso geral. 
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Embalagem contendo minimo 750 ml, deverao conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ 
do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo de validade, bem como sobre 
os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgao 
competentes. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do 
produto.

>> 
Ref. SAEB => 68.40.00.00140392-3

5 Un 20,00BALDE, plastico, tipo domestico, polietileno de alta densidade, alta resistencia a impacto, paredes e 
fundo reforcados, com alca, reforco no encaixe da alca, capacidade 20 litros
As seguintes informacoes deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: 
nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade.

>> 
Ref. SAEB => 72.40.00.00143325-3

6 CT 4.400,00COPO, 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.

>> 
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Ref. SAEB => 73.50.00.00065946-0
7 CT 4.000,00COPO, 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

8 Un 15,00VASSOURA, cerdas em nylon reforcado, base retangular em polipropileno largura 400 mm, cabo em 
aluminio, comprimento 1400 mm, podendo ter variacao dimensional de +/- 5%, com sistema de rosca 
universal.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00111378-0

9 Un 50,00ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material abrasivo, dimensoes 
minimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura) x 18 mm(espessura).
O produto devera estar acondicionado em embalagem com as seguintes informacoes, impressas 
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e 
validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato, registro do responsavel 
tecnico, modo de usar e precaucoes no uso do produto, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua 
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metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada.

>> 
Ref. SAEB => 79.20.00.00142517-0

10 Un 190,00DETERGENTE, lava louca, liquido, concentrado, biodegradavel, com no minimo 11% (onze por cento) 
do principio ativo basico do detergente.
Embalagem plastica contendo 500 ml. A embalagem devera apresentar rotulo impresso colado sobre a 
mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, 
composicao, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos 
consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. A validade do produto nao devera ter 
sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00140044-4

11 Un 60,00CERA, liquida, para polimento de piso, com base seladora, incolor.
Embalagem contendo 5 litros, devera apresentar rótulo impresso colado sobre a mesma, contendo os 
seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo 
de validade, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e seguranca dos consumidores, normas 
vigentes e registros nos órgao competentes. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 
50%, na data da entrega do produto.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00140376-1
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12 Un 190,00SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao agua, corante e branqueador 
optico.
Embalagem: caixa com 500 g, deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, bem como 
sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos 
órgão competentes. A validade do produto não deverá ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega 
do produto.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00140430-0

13 Un 190,00AGUA, 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. 
O produto devera estar acondicionado em embalagem ou apresentar rotulo contendo as seguintes 
informações, impressas ou coladas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do 
produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone de contato, 
registro do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do produto, normas vigentes e 
registros nos orgaos competentes. 
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricação informada.

>> 
Ref. SAEB => 79.30.00.00142384-3

14 Pc 140,00SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos domiciliares (residuos geral ou misturado ou 
contaminado nao passivel de separacao), classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 39 
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cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 58 cm, capacidade nominal para 15 litros, suportando 3 
quilos, na cor cinza.
Embalagem: pacote com 100 unidades. 

A embalagem devera informar a marca do fabricante com logomarca, nome/ CNPJ, endereço, dimensoes do 
saco, quantidade, capacidade nominal inclusive o peso suportado, 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 => 81.05.00.00143274-5

15 Pc 140,00SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de papel/papelao, em resina termoplastica virgem ou 
reciclada, largura 105 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para 
200 litros, suportando 40 quilos, na cor azul.
Embalagem: pacote com 100 unidades.

A embalagem devera informar a marca do fabricante com logomarca, nome/ CNPJ, endereço, dimensoes do 
saco, quantidade, capacidade nominal inclusive o peso suportado, 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 
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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 => 81.05.00.00143287-7

16 M  10,00TECIDO, tipo flanela, 100% algodao

>> 
Ref. SAEB => 83.05.00.00007351-2

17 Un 100,00SABONETE, liquido, fragrancia erva doce ou maca verde ou floral, para limpeza das maos, pronto para 
uso, aparencia perolada cremosa, livre de residuos suspensos ou precipitacoes PH entre 6,5 e 7,5 
(neutro), nao irritante a pele e aos olhos, biodegradavel, miscivel em agua, acondicionado em recipiente 
plastico de 1 litro
A embalagem deverá apresentar rótulo impresso colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, prazo de validade, bem 
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros 
nos órgão competentes. A validade do produto não deverá ter sido ultrapassada em 50%, na data da 
entrega do produto.

>> 
Ref. SAEB => 85.10.00.00140422-9

18 Pc 540,00PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes 10cm (largura) x 300m (comprimento) 
com variacao 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, 
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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. 

O produto devera estar acondicionado em embalagem contendo as seguintes informacoes, impressas 
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao, numero 
do lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes.

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 600 gramas.

>> 
Ref. SAEB => 85.40.00.00142572-2

19 Pc 540,00PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de 23cm e 
maximo 27cm (comprimento), com variacao de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas virgem, 
nao reciclado, na cor branca, sem odor e apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado). 
Embalagem contendo 1000 folhas.

O produto devera estar acondicionado em embalagem contendo as seguintes informações, impressas 
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante. Nome do produto, data de fabricação, número 
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do lote, composição, peso.Endereço e telefone de contato, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes.

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. 
As folhas (1.000 unidades) deverao ser pesadas, sem embalagem e, ter o peso minimo de 1400 gramas.

>> 
Ref. SAEB => 85.40.00.00142574-9

20 Kg 150,00ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, aparencia homogenea, livre de 
sujidades, parasitos e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg.
As seguintes informações deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, 
composiçao, data de fabricação ou lote, data de validade, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem.

>> 
Ref. SAEB => 89.25.00.00144873-0

21 Un 150,00CAFE torrado e moido, empacotado automaticamente (sem contato manual).
Embalagem tipo almofada com 250 g.
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Caracteristicas da Embalagem:
Apresentar informacao nutricional;
O produto deve ser acondicionado em embalagens adequadas as condicoes previstas de transporte e 
armazenamento, conferindo ao produto a devida protecao;
No rotulo deverao constar as informacoes obrigatorias, conforme Regulamentacao Tecnica vigente sobre 
Rotulagem de Alimentos Embalados expedida pela ANVISA;
Denominacao do Produto, marca do fabricante;
Conteudo liquido, lote, prazo de validade;

Observacao(oes) Especifica(s):
O cafe deve possuir o selo de pureza Associacao Brasileira da Industria de Cafe - ABIC;
O produto deve estar isento de impureza e materia estranha e seguir os padroes microbiologicos, segundo 
Resolucao vigente da ANVISA;
O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente do Ministerio da 
Saude;
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na embalagem.

>> 
Ref. SAEB => 89.55.00.00129848-8

22 Un 20,00ISQUEIRO, corpo revestido em plastico, dimensoes 7, 5 cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com 
acendedor, gas embutido, descartavel.

>> 
Ref. SAEB => 99.20.00.00034207-6
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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

PE070/2014X

11

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 4, Parte "B" do edital de licitação.
O Lote 001 será composto pelos itens 1 a 5 e 22;
O Lote 002 será composto pelos itens 6 e 7;
O Lote 003 será composto pelos itens 8 a 17;
O Lote 004 será composto pelos itens 18 e 19;
O Lote 005 será composto pelo item 20;
O Lote 006 será composto pelo item 21.
O número do Processo no site do Banco do Brasil é 555205.
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