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PCT
Licitação: PE014/2021
Data e Hora da Entrega das Propostas: 21/12/2021 - 09:00
Grupo: 72 - UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL
Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

65.02.19.00099934-2 - ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo , 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..
Nº:
1

UF:
Fr

Qtde:
60

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

65.32.19.00102867-7 - LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, textura
uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e
largura minima de 95 mm com variacao de ± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico .
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do
produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica; A Embalagem
primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote,
data de fabricacao, data de validade do produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir
a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja
inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Nº:
2

UF:
Cx

Qtde:
40

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

65.32.19.00102886-3 - LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, vinil, textura uniforme,
ambidestra, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo de 230 mm, e largura
minima de 111 mm com variacao de ± 10mm, espessura minima de 0,08 mm, sem po. Embalagem primaria acondicionada em caixa com
100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade
do produto; A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem:
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
Nº:
3

UF:
Cx

Qtde:
30

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

65.32.19.00118232-3 - LUVA, de procedimento, tamanho P, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em vinil, textura uniforme,
ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos no punho, sem po.
Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto e marca. Embalagem
primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo..
Nº:
4

UF:
Cx

Qtde:
40

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

65.32.19.00119982-0 - MASCARA, facial tipo face shield, protecao total da face, reutilizavel, ajustavel, com visor 100% transparente,
antiembacante, compativel com uso de oculos. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto
deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo..
Nº:
5

UF:
Un

Qtde:
80

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

65.32.19.00120599-4 - AVENTAL, descartavel , em TNT (nao tecido) 100% polipoprileno, manga longa, impermeavel, com tiras de
fechamento na cintura e no pescoco, com o punho elastico, em gramatura de no minimo 40g/m²; produto hipoalergenico e atoxico, leve
e respiravel, com resistencia a umidade; dimensoes minimas (aberto): 1,00m comprimento x 1,40m largura. Embalagem individual,
primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa, O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente referente ao
mesmo..
Nº:
6

UF:
Un

Qtde:
500

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

68.10.00.00167360-2 - ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, fragancia agradavel, para assepsia das maos. embalagem: frasco
plastico de 500g. 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:
7

UF:
Un

Qtde:
30

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

68.10.00.00167708-0 - ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, fragancia agradavel, para assepsia das maos. embalagem: galão
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plastico de 5 litros. 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:
8

UF:
Un

Qtde:
30

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

72.20.00.00168361-6 - TAPETE, sanitizante, anti-derrapante, com alta capacidade de absorcao, 100% PVC, composto de fios de vinil
entrelacados, fundido em base solida de vinil, espessura 17mm, dimensoes 0,80m x 0,60m, bordas elevadas de 5 cm de largura, com
variacao de +/- 10%, cor em tonalidade escura.
Nº:
9

UF:
Un

Qtde:
1

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

72.40.00.00061838-1 - CAIXA, plastica, organizadora, com tampa, transparente, resistente a impacto, dimensoes 560 x 380 x 370 mm,
capacidade 56 l, com variacao dimensional e volumetrica de +/- 2 %. Produto com etiqueta contendo dados de identificacao do produto
e marca do fabricante..
Nº:
10

UF:
Un

Qtde:
8

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

72.40.00.00146103-6 - CARRINHO, de lixo, seletivo, em fibra de vidro (fiberglass), resistente a impactos, intemperies e agressoes
quimicas, eixo de aço com duas rodas, tampa de vedacao, dreno, capacidade de 200 litros, na cor cinza, para residuo nao reciclavel,
dimensões minimas 65 x 65 x 85 cm, com impressao do nome e simbolo conforme norma ABNT - NBR 7500 e Resolucao CONAMA 275..
Nº:
11

UF:
Un

Qtde:
1

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

81.05.00.00157307-1 - SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de papel/papelao, em resina termoplastica virgem ou reciclada,
largura 105 cm, podendo variar +/- 2%, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para 200 litros, suportando 40 quilos, na cor azul.
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
, selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro..
Nº:
12

UF:
Pc

Qtde:
5

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

81.05.00.00157309-8 - SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de madeira, 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 , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro..
Nº:
13

UF:
Pc

Qtde:
5

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:
14

UF:
Pc

Qtde:
5

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

85.10.00.00156535-4 - SABONETE, forma espuma, nao toxico, pH entre 5,5 a 8,0(neutro), fragrancia suave, acondicionado em recipiente
de 05 litros. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo
fabricante e colada diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao,
prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, norma(s) e resolucao(oes)
da ANVISA. Na data da entrega, o prazo/data de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. .
Nº:
15

UF:
Un

Qtde:
20

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

99.05.00.00168354-3 - TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel para prevencao ao Covid-19, com sistema de acionamento atraves de
pedal articulado, em estrutura metalica, com fechamento, face unica, em chapa de poliestireno de 2mm personalizada, para dispenser
de alcool em gel para 1 ate 5 litros. Dimensoes: 40 x 1,40 cm, personalizado com logomarca da unidade, impressao digital 4x0,
acompanha frasco de alcool em gel sem gel..
Nº:
16

UF:
Un

Qtde:
1

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

https://comprasnet3.ba.gov.br/PopUp/PopUpPct.asp?txtNumeroCompletoLicitacao=11301PE0142021&txtAcaoBotao=F

Prazo Entrega:

2/3

08/12/2021 08:19

- 13.7.8

Dados do Fornecedor
Razão Social / Nome:
Endereço:
CNPJ / CPF:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Validade da Proposta:

Garantia:

Assistência Técnica:

Assinatura e Carimbo:

Fechar
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