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PCT

Licitação: PE004/2022 
Data e Hora da Entrega das Propostas: 19/04/2022 - 09:00 
Grupo: 81 - RECIPIENTES E MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO 
Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

81.05.00.00165962-6 - SACO, plastico para lixo, classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/-
1cm, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para 100 litros, suportando 20 quilos, na cor preta. Embalagem: pacote com 100
unidades. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composiçao, bem como sobre os riscos que
apresentam a saude e seguranca dos consumidores e seguir as normas vigentes.Atender a(s) NORMA (s) da ABNT . .

Nº: 
1

UF: 
Pc

Qtde: 
42

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega: 

81.05.00.00167358-0 - SACO, plastico para lixo, classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 63 cm, podendo variar +/-
1cm, altura minima de 80 cm, capacidade nominal para 50 litros, suportando 10 quilos, na cor preta. Embalagem: pacote com 100
unidades. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composiçao, bem como sobre os riscos que
apresentam a saude e seguranca dos consumidorese e seguir as normas vigentes.Atender a(s) NORMA (s) da ABNT. .

Nº: 
2

UF: 
Pc

Qtde: 
12

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega: 

81.05.00.00171465-1 - SACO, plastico para lixo, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm,
altura minima de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na cor preta. Embalagem: pacote com 100 unidades. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos
consumidores e seguir as normas vigentes. Atender a(s) NORMA (s) da ABNT..

Nº: 
3

UF: 
Pc

Qtde: 
42

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega: 

81.05.19.00097701-2 - SACO, 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. 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).

Nº: 
4

UF: 
Un

Qtde: 
8

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega: 

81.05.19.00101106-5 - SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe lI, em
resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 105 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para
200 litros, na cor branca leitosa. Embalagem: Pacote com 100 unidades. 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. A embalagem deverá informar a marca do
fabricante, dimensoes do saco, quantidades e os dizeres "MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS", " USO EXCLUSIVO PARA
LIXO", e " SACO NAO ADEQUADO A CONTEUDOS PERFURANTES", sobretudo no que diz respeito aos metodos de ensaio:
condicionamento, medidas, resistencia ao levantamento, 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.
Devem ser apresentados laudos emitidos pelo INMETRO e/ou Instituto de Pesquisa credenciado. .

Nº: 
5

UF: 
Pc

Qtde: 
8

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega: 

81.05.19.00116746-4 - SACO, plastico para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe II, tipo E, em
resina termoplastica, virgem ou reciclada , branco leitoso, capacidade 100litros, altura minima de 105cm e largura de 75cm, podendo
variar ate (+ ou -1cm ) na largura . Deve ter solda continua, homogenea e uniforme, deve conter dispositivo para fechamento. .Devera
apresentar registro ANVISA Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme ABNT NBR 9191(segunda edicao). O produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem: Pacote com 100 sacos contendo dados de identificacao do
produto e marca do fabricante..

Nº: 
6

UF: 
Pc

Qtde: 
8

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega: 

85.40.00.00170681-0 - PAPEL, 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, nao reciclado, na cor branca. Embalagem
contendo 1000 folhas com peso minimo de 1.400 gramas, podendo variar -2% do peso. As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem que o produto esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante. Nome do produto,
data de fabricacao, numero do lote, composicao, peso. Endereco e telefone de contato, todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil).
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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..

Nº: 
7

UF: 
Pc

Qtde: 
2400

Preço Unitário:  Preço Total:  Marca/Modelo:  Prazo Entrega: 

Dados do Fornecedor

Razão Social / Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF:  Telefone:  Inscrição Estadual:  

Validade da Proposta:  Garantia: Assistência Técnica:  

Assinatura e Carimbo:  
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