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PCT

Licitação: PE008/2021 
Data e Hora da Entrega das Propostas: 01/09/2021 - 09:00 
Grupo: 89 - ALIMENTOS 

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

89.60.00.00168900-2 - AGUA, mineral sem gas, de fonte natural, acondicionada em garrafoes de 20 (vinte) litros. Com entrega pelo
fornecedor na Regiao solicitada. Apresentacao: A agua devera apresentar-se limpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos e
com validade para consumo de, no minimo, 60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em garrafao retornavel com capacidade
para 20 litros, fabricado com substancias resinosas e/ou polimericas, lacrado com tampa e lacre plastico descartaveis, com rotulo
intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassos; conter data de fabricacao e data de validade nao inferior a 06
meses, a partir da data da entrega. Garantia: A empresa contratada deverá apresentar Laudo Tecnico de analise de pureza da agua,
elaborado por Laboratorio que podera ser indicado pelo contratante e/ou Orgao Gerenciador do Registro de Precos - RP. A criterio da
contratante e/ou do Orgao Gerenciador do RP, tambem podera ser solicitado, a qualquer momento, a coleta da amostra pelo
Laboratorio indicado, diretamente nas areas de envasamento e/ou no estoque do fornecedor para realizacao de ensaios, as custas da
contratada, para atestar o padrao exigido pela legislacao vigente. Rotulagem: Rotulo com carimbo de aprovacao ou numero do
processo do DNPM, contendo, no minimo, nome da fonte, da empresa envasadora, marca, seu CNPJ, Municipio, Estado, composicao
quimica, caracteristicas fisico-quimicas, nome do laboratorio, numero e data da analise da agua, volume, data de envasamento e
validade com impressao indelevel/inapagavel. Conter o selo fiscal de controle de agua mineral no lacre do vasilhame expedido pela
Secretaria da Fazenda. Atender a (s) portaria (s) resolucao (oes) ANVISA, DNPM e norma (s) ABNT vigente (s). Com entrega pelo
fornecedor na Regiao solicitada..

Nº: 
1

UF: 
Un

Qtde: 
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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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