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Licitação: PE004/2020 
Data e Hora da Entrega das Propostas: 18/05/2020 - 09:30 
Grupo: 85 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL 

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

68.10.00.00167601-6 - ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, para assepsia das maos. Embalagem com no minimo 800 ml, fragancia
agradavel, 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, as informacoes contidas na
rotulagem devem ser indeleveis, visiveis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. 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. Atender a (s) resolucao (oes) e portaria (s) vigente (s) ANVISA e
INMETRO..

Nº:
1

UF:
Un

Qtde:
1000

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

85.10.00.00155628-2 - SABONETE, 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 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, norma(s) e resolucao(oes) da
ANVISA. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto..

Nº:
2

UF:
Un

Qtde:
300

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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