
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

TERMO DE CONTRATO N" 037{2016, QUE ENTRE Sr CETEBRAM O MUNrCÍprO nnrRsepuÃ un
EMPRESA ELIZABETE ATEIXO - Mq OBIETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAT DE LIMPEZA E
HIGIENE.

Através do presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - Sp, situada na Av.
Rodolfo Baldi, n" 817, Centro, na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, inscrita no CNpf sob ne
45.L28.876/0001-33, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE neste ato represeniada por
SR- IAMIL SERON, Prefeito Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, tiarlar do CpFIMF rrn SAf.fSO.ZSg-
91 e do R.G. nq 7.293.29L-0 ssP/sp, de outro, a Empresa ELIZABETE ALEIxo - ME com sede na Rua
Alagoas ns LL47, Centro, CEP: 15.801.310, na cidade cle Catanduva - Sp, inscrita no CNpflMF sob na
04.329.927 /0001-20 e Inscrição Estadual nq 260.139:530.1-1,0, de acordo com o que consta cìo processo n"
a?BPaL6, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Ns 05/2016, têm entre si justo e acertado este instrumento
contratual, que se regerá pelas CúUSULAS seguintes:

cúusutA PRTMEIRA:- DO OBIETO
1'1. O objeto deste contrâto é a aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender as necessidades da
municipalidade, com entrega parcelada, de acordo com as especific"ções constantes do Anexo I, do
Processo Licitatório n" azï/2076, na modalidade pregão presenciãl n"osfzoto.

CúUSUIJI SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2'1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídar, intugram este COr,rrneiO os
documentos do Pregão Presencial ne 0512016 - pnnFgtruRl{ MUNICIPAL DE TABAPUÃ, con;;;; ;;
Processo na OZB/20\6, e, em especial, a Proposta e os Documentos cÌe Habilitação do contratado.

crÁusurA TERCETRA - REcuRsos oRçAMENTÁruos
3'1' os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas,
constantes do orçamento vigente:

02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN0 E ADMINISTRAçÃO - A4322.0004.2008 COORD. EMANUTENçÃ0 DA DIVIsÃo ADMINISTMTIVA - 3.3.90.30 MATERTAL DE coNsuMo - FrcHA 40 -FONTE DE RECURSO 1, - TESOURO MUNICIPAL.

02'05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃa - 12.122.0006.2014 CooRDENAçÃo DA SECRETARTA
MUNICIPAL DE EDUCAçÃ0 - 3.3.90.30 MATERIAL DE coNsuMo - FrcHA 68 - FoNTE DE RECURso 1- TESOURO MUNICIPAL *

02.06 DrvrsÃo DE EDUCAçÃO BÁSICA
12'361.000 6'2075 MANUTENçÃO E DESENVoLVIMENTo Do ENSTNo FUNDAMENTAL
3'3'90'30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 77 - FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIpAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 78 - FoNTE DE RECURSo 5 - TRANSF'RÊúãIA' EcoNvÊNros FEDERATS / QSE.
12.365.0007.ZOLB MANUTENçÃO EATENDIMENTO EM CRECHE .i
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 115 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL
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3.3.90.30 MATERTAL DE CONSUMO * FICHA L16 . FONTE DE RECURSO 5 - TRANSFERÊNCIAS E
coNvÊNros FEDERATS / QSE.
12.365.0007J019 MANUTENçÃ0 E DESENVoLVTMENTo DA EDUCAçÂo rxraxrrl [pRÉ ESCoLA)
3.3.90.30 MÁTERIAL DE CONSUMO - FICHA 1.30 _ FONTE DE RECURSO 1 _ TESOURO MUNICIPAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 131 - FONTE DE RECURSo 5 - TRANSFERÊrucms n
coNvÊNros FEDERATS / QSE.

02.09 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
1 2-30 6,001 0.2 03 6 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.3-90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 130 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL

02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.3 0 1.0 0 1 2,2A4 4 MANUTENçÃO DA ATENçÃO nÁSlCa À saún p
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 209 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL

02.13 FUNDO MUNICIPAL DAASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2051 MANUTENçÃO NO PROGRAMA DE PROTEçÃO SOCNL BÁSrCA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 396 - FONTE DE RECURSO 1- TESOURO
A2.16 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
27'873-0023.2065 MANUTENçÃo s ogsExlvoLVIMENTO DAs ATIVIDADES EspoRTrvA, RECREATIVA
E DE LAZER
3.3-90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 534 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL.

02.17 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.3 9 2.0 02 4.20 67 MANUTEN ÇÃO DAS ATIVTDADES CULTUMIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 547 - FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIPAL.

cúusulA euARTA - vrcÊNcrA Do coNTRATo
4'1"' o presente contrato terá vigência de 06 (seisJ meses, a partir de stra assinatura, ocorrendo seu término
em23/1-2120L6 que por interesse e.critério da Contratante, pocÌerá ser prorrogado, mediante manifestação
por escrito com 30 [trintal dias de antecedência e consenümento ãe 

"-ã"r 
as partes, devendo ser

mantidas as mesmâs condições pactuadas

cr.ÁusutJr QUTNTA - PREçO E CONDrçÕES DE PAGAMENTO
5'1 - os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos, serão os estipulados na proposta e
registro na Ata da Sessão do Pregão apresentada petJ coNrnarADA, acostãda ao proceclimento
Administrativo do Pregão nq 05/2016, vencedora do[sJ iiem[nsJ nq 1, 2,3, 4, 6, B, L4, LT, Lg, zz, g7,4g,4s,
61, 62,66, no valor total de R$ 49.905,31[euarenta e Oito Mii, Norre."ntos e Cinco Reais e Trinta e Um
Centavos).
5-2 - os preços homologados são fixos e irreajustáveis, poclendo, para manter o equilíbrio contratuaÌ, serobjeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo reievante, t;Ì como variação substanciaÌ do custo deaquisição do produto; junto ao distribuidor, devidamente iustificaclo e demonshádo pela contratada.

ç,{-/
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5.3 - Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecÍmento da sociedadg
não se enquadrando nesta hipótese simples *ud"ttç" de marca ou de distribuiclora por parte da
Contratada.
5.4 - O reajuste será promovido ìevando-se em conta apenas o saldo não consumido, e não servírá, em
hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
5.5 - O reajustamento apenas será efetuado no caso da Contratada demonstrar através de Notas Fiscais do
distribuidor o preço praúcado anteriormente e o atual.
5.6 - Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais como:
tríbutos, ftetes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeÍto cumprimento das
obrigações decorrentes deste instrumento.
5.7 - A recomposição de preços não ficará adstrita a aumento devendo, o fornecedor repassar ao município
as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.
5.7.1 - Tais recomposições poderão ser espontanearnente ofertadai pelo fornecedor ou requeridas pelo
município.
5.8 - O pagamento será efetuado em até 30 [trintal dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no
Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabapuã, em duas vias, devidamente preenchidas, sem
rasuras, iuntariÌente com as cópias das requisições autorizadas pela CONTRATANTE.
5.9 - o CONTMTANTE não se responsabiliza pelo pagâmento de notas fiscais sem a apresentação das
respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1.
5.10 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.5e da Lei nq
8.666/93.
5.11 - Nenhum pâgamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação fìnanceira que Ihe for imposta, em virtude de penalidãde ou inadimplência, sem que isso gere
direito à atualização monetária.
5.I2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá 30 ftrintal dias após a data de sua apresentação válida.

cúusurn sEXTA - pRÁzo E coNDrçÕEs DE FoRNEcTMENTo
6'1 - Do Local / Prazo de Entrega - Os materiais serão entregues conforme solicitação da contratante, não
podendo ultrapassar as quantidades máximas estipuladar nõ An"*o I do Eclital, exceto quando acrescido,
através de Termo Aditivo na forma da Lei, no prarô de entrega em dias consecutivos, contados a partir da
data da retirada da AF - Autorizaçãci de FornecÍmeÌìto, ou da ãssinatura de seu respectivo Termo de Aceite,
pela contratad4 que deverá observar quanto aos Ìocais de entrega o especificado aúaixo:
LOCAL DE ENTREGA; Diversos setores da prefeitura
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias a contar da solicitação
6'2 - o contratado deverá aceitar alteração de endereço para a entrega dos produtos, sem ônus para a
CONTRATANTE, se esta vier a trocar de localizaçâo na regÌãì em que se encontra.
6'3 - o produto deverá ler gntregue embalado em caixa de papelão resistente e indicar na embalagem arazão social da contratada, o número deste Pregão, o núrmero dã Nota Fiscaì e o número da Autolizaião deFornecimento.
6'4 - Para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo cÌe validadg o mesmo deverá constar
na embalagem primária, não podendo ser inferiô. 

" 
12 m*ius 

" "orrt". 
cla clata de entrega.
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6.5 - Após a entrega, aos setores da Prefeitura Municipal de Tabapuã terá 03 [três) dias úteis para
examinar os materiais/produtos/bens entregues, exceto quando o aceite depender de laudo ou parecer
técnico.
6.6 * A Contratante reserva-se o direito de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de
garantia do produto ofertado e entregue, proceder a análise técnica e de qualidade do produto, diretamente
ou por intermédio de terceiros por ela escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente
pela contratada, sem qualquer ônus ou custo adicional para a contratante.
6'7 - A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus
produtos, ou do próprio produto, responderá inteira e solidariamente pela quaÌidade e autenticidade
destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto cÌesta Ìicitação, em que se
verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visuaÌmente
ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta,
6'8 - O aceite dos produtos peÌa Contratante, não exclui a responsabilicÌade civiÌ da Contratada por vícios de
quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnÍcas exigidas no editaÌ ou
atribuídas pela Contratada verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades
previstas no artigo 1"8, da Lei ns 8.078/90 [código de Defesa do consumidorJ.

cúsure sÉTrMA - oBRTGAçôEs DA coNTRATADA
7'1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por tocÌos os danos que venha, direta ou
indiretamente, provocar ou causâr para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devenão entregar os objetos
deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação ügente.
7'2.Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do bem
objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remünerações,
bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, preüclenciárìos, securitários e tributários, ou quaisquer
oufros custos e encargos decorrentes, ou qLle venham a ser devidos em razão cla avença.
7.3. A C0NTRATADA se compromete a entregar os produtos de limpeza e higiene em conformidade com as
exigências previstas no item 24 do Edital de pregão presencial n" 0s/2016. 

-

crÁusutA orrAVA - oBRrcAçÃo DA C0NTRATANTE
B'1. A CONTRATANTE obriga-se"a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, ã p"ga. a[sJ nota[s1 fiscallaisj
emitida[s).

clÁusutlt NONA - PENALIDADEs PELAs INFRAçÕEs coNTRATUAT5 E TNADTMpLÊNcra DAs
oBRrcAçÕES ASSUMTDAS
9'1 - De conformicÌade com o art. 86 da LeÍ no 8.666/93, o atraso injustificaclo na execução dos serviços
objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juÍzo da Administração do Município de Tabapuá, à
muÌta de 0,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia cle atraso.
9'2 - A multa prevista no item 9.1 será descontacla clos créditos que a CoNrRAfaoA possuir com o
CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administlativas, incÌusive com a multa prevista
no item 11.3.
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9.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei ne 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto que
lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTMTADA" mediante publicação no Diário Onciat
do Estado as seguintes penalidades:
a) advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem administrativa à
contratantg exceto situações previstas em outros Ìocais do presente edital;
b) multa de O,Za/o fzero vírgula dois por centoJ do valor clo pecÌido representado pela Nota de
Empenho/Autorização de Compras, por dia, na hìpótese de atraso injustificado da entrega do bem, sendo
apÌicada em dobro nas reincidências, sem prejuízo dos descontos e incÌenizações. A presente multa será
aplicada também nos dias de atraso nas substituições de produtos que não estejam em conformidade com o
objeto licitado;
cJ multa de 2o/o [dois por centoJ sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento de qualquer outra
disposição do editaÌ e seus anexos;
dJ multa de llVo [dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do mesmo por culpa do
contratado, sem prejuízo da suspensão temporária de participação em licitações e impedimenio de
contratâr com a Prefeitura MunÍcipaÌ de Tabapuã, por um ano;
e) declaração de inidoneidade nas hÍpóteses que caracterize fraucle oLÌ ourro evento criminoso diretamente
relacionado com a execução de contrato.
9.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo cle 05 fcinco) cÌias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua clecisáo, dentro do mesmo prazo;
9.5 - Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor cla muÌta que porventu." ihe for aplicad4
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta encáminhada para inscrição na
Dívida Ativa.
9.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeÍtos de aplicação das multas previstas nos itens
desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emiiidas pela CONTRATADA até a data
da aplicação da respectiva penalidade.
9'7 - A prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penaliclacles será de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação do ato.
9'B - As multas de que tratâ o presente subitem não tem caráter compensatórìo, porém moratório e seu
pagamento não exime a Confratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato
punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não impedindo, ãm qualquËr caso, que estâ opte
pela rescisão contratual.
9'9. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABApuÃ pelos prazos
abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, quando:
a).deixar de entregar documento de habiÌitação exigido pâra o certame: impedimento de contratar com a
Administração por 03 [trêsJ anos;
b) apresentar documentação_falsa exìgìda para o certame, fraudar na execução do objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração por 0S fcincoJanos;
9.10. A aplicação da penaÌidade capitulacÌa no item anterior não impossibilitará a incidência das demais
cominações legais contempladas na Lei ne. 8.666, de 21/0611993, publicada no DOU de 22/06/Lg93 eprevistas neste Edital

'd.
'h
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cúUsUtlT DÉcIMA - REscIsÃo CoNTRATUTTI
10.1' A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 aB0 da
Lei n.a 8'666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto
nos arügos 86 a BB da mesma Lei.
Parágrafo únÍco - Na hipótese cle rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança
judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fìm de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento,

,ì cúusur,t DÉcIMA nRIMEIRA - FoRo
11.1. Será competente o Foro Distrital de Tabapuã, Comarca cle Catanduva, com renúncia expressa a
quaÌquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contiato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 [trêsJ vias de igual teor e
forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para
que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na
Imprensa Oficial.

Tabapuã 24 de junho de 20L6.

ELIZABETEALEIXO - ME
CONTRATADA

ETIZABETE ALEIXO - Empresária

MAURO

ÃnapuÃ

JAMIL SERON - Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome: ADRIANA

Nome: WI
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TERMO DE CrÊNCrA E DE NOTTFTCAçÃO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ

CONTRATADA: ELIZABETEATEIXO - ME

Obieto: Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender as necessidades da municìpalidadg com
entrega parcelada.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, clo Termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fìns de instrução e julgamenro,
damo-nos pol CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitaçâo procelsual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, parõ nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estâmos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados nó Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do TrÍbunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual no 709, de 14 cie janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Tabapuã, 24 dejunho de 2016.

O.-q;s_ _ vvv\y ' l r

CoNTRAïADA: ELIZABETE ATEIXO - ME
Nome e cargo: ELIZABETE ALEIXO - Empresária

E-mail institucional: comelis@is.com.br
E-mail pessoal: ozorio. l icÌtacao@smail.com

{wrc: vutrlcípto oe ïABApuÃ
JAMIL SERON -  PREFEITO MUNICIPAL

I institucional: l icitacao@tabapua.sp.eov. br
E-mail pessoal: ia100üseron@hotmàil.com

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - ïabapuã - SP
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato ns O37/2O16; Respaldo legal: Processo de Licitação ne 028/2016 - Modalidade Pregão
Presencial nq 0512016 Contratante: Município de Tabapuã-SP; CNPJ. nq 45.128.816/000L-33; Contratada:
ETIZABETE ALEIXO - ME; CNPI. ne 04.329.927 /0001,-20 e Inscrição Estadual ns 260.139.530.110; Objero:
Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender as necessidades da municipalidâde, com entrega
parcelada; Vigência: 06 meses a contar da data de assinatura ocorrendo o término em 23112/2076;
Classificação Orçamen?ária: 3.3.90.30.22 - Material cle Consumo / Material de Limpeza e Produto de
Higienização, nas respectivas classificações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária. do Exercício
Valor Global Estimado: R$ 48.905,3L; Data da assinatura:24/A612A16; JAMIL SERON - Prefeito Municipal
de Tabapuã - PUBLIQUE-SE.

Avenida Rodolfo BaÍdi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - ïabapuã - SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPU

Anexo Referente a Licitação - Fregão presencial - 5/?:A16
Fornecedor: 694 - EUZABETEALEIXO-ME

Item Cd. Produto Descrição
Marca Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Vator Imposto Valor Líquido

1 40.02927 ÁeUe SnruffÁRIA. Produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre Z,aüo/o plp e
2,5o/o plp. Produto biodegradável, bactericida e germicida. O produto deverá apresentar: rótulo índicando data de
validade, dados do fabricante, marca, principio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Embalagem indívidual, .
em plástico resístente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 133901 05/199g, dã material flexível
e resistente, com 01 litro. Apresentar Registro do produto junto ao Mìnistério da Saúde/ANVÌSA e Autorização de
Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFEIANVISA como distribuidor.
Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ, de acordo com NBR 14725

FLOPS

FLOPS

2 40.02239

3 40.02400

FTOPS

4 40.42422

SANAPY

40.02351

ARQUIPLAST

40.023s7

,̂ JRASCOPO

14 40.02332

AR AGRADÁVEL

L7 40.AL700

SANAPY

19 40.02343

GUIRADO

27 40.02378

1.248,0000 LT 1,3000 0,00 0,00 t.622,40
ALCOOL EM GEL 70olo . Produto para desinfecção, com a$o antibacteriana, frasco com 500 gramas. Apresentar Registro
do produto junto ao MÍnistério da SaúdeIANVISA e Autorização de Funcíonamento da Empresã - AFE. No caso do licitante
ser,distribuídor, apresentar AFEIANVISA como dÍstribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto
Químico - FISPQ. de acordo com NBR 14725.

256,0000 FR 4,1000 0,00 0,00. 1.049,60
Alcool Etilico; Categoria Comercial; Liquido; Com Teor de No MinÍmo 92,8 Inpm ou 96 Gl. Acondicionado Em Embalagem
Reforcada e Apropriada para Manutencao Da Integridade do Pi-oduto; Rotuto Com Nr. de Lote, Data de
Fabricacao/vaÍidade, composicao e Procedencia. Registro Na Anvisa; Frasco de 1 litro

1.086.0000 FR 4,4000 0,00 0,00 4.779,4A

80,0000 GL 24,9000 0,00 0,00 1.992,00
Escova para Limpeza. GeraÍ; Modelo oval; Base de Madeira; Medindo 12 cm; Com Cerdas Em Nylon Sintético; Sem ALCA;
Madeíra; cabo Medíndo 27cm; Na cor Amarela; Mínimo de 15 cerdas por Tufos

135,0000 Pç 1,8000 0,00 0,00 2$,0a
Lenços Umedecidos para Higiene; a Base de Pano Não Tecido de Fibras Sintéticas. Composto por pano de Alta Maciez
Impregnado com sabonete Desidratado; Embalagem com 400 Panos; Hígiene pessoal ou deTerceiros de Forma Rápída
Hepática; Não Estéril

114,0000 GL 14,6000 0,00 0,00 t.6ffiA0
Balde P/uso Domestico; de Polipropileno. Com Capacidade de 11 Litros; Com ALCA Metálica, Aba e Encaixe para As Mãos
Na Parte Inferior; Cor Preta

59,0000 Pç 8,4000 0,00 0,00 495,60
Copo Descartável; Políestireno; Com Capacidade Mínima para 1B0mÌ. Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cacla Copo
Pesando No Mínimo 1.62gramas; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidadê ïotal do Copo e a euantìdade; Os
Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevo a Marca ou Identifìcação do Fabricante; iímboto oe
lrlentiÍÌcação do Material P/ RecÌclagem Conforme Nbr 1323012008 e Alterações Postãriores; Os Copos Deverão Estar Em
conformidade com certificação compulsória Inmetro; caixa com 2.500 copôs

270,0000 c( 53,5000 0,00 L4.M5,00
Desodorizador Ambiental. AerosoÍ; Floral; Propano e Butano,(ph Entre 6,5 e 8,5); Registro e Laudo Analitico do Fabricante;
Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. determÍnados pela Anvísa. Lata com 360 ml.

474,0000 LATA 7,2000 0,00 0,00 3.412,80

ALVEIANTE SEM CLORO GL 5 Lt Produto para roupas brancas e coloridas composição: piróxido de hidrogêniq
coadjuvantes tensoativo não iônico, estabilizantes, neutralizante, aditivo, fragrânciat registro: M.S - ANVIS$ Validade de
no mínimo 06 meses; embalagem de 5 litros. Apresentar RegistÍo do produtã junto ao únÌstério da Saúde/ANViSA e
Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do licitante ser disiríbuídor, apresentar AFE/ANúISA como
distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto euímico - ISpe, de acordo com NBR 14725.

DETERGENTE DESINFETANTE. Produto a base de Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 10olo - Detergente Desinfetante
Com Príncípío Ativo Ctoreto de Alquíl Dimetil Benzil Amônio 10o/o; LiquÍdo Amarelo; ph (Sol Aguosa a 1olo ) g,0 a 9,0; Com
Densidade de 0,99 a 1,019/ml a 25c; para Utilização Em Área Hospitalar/laboratorial; Acondicionado Em Éombona com 05Litros; validade de 3 anos;.Rotulo Com Nr. de Lote, Data de Fabrícação/vatÍdade, Formula. Apresentar Registro do produtojunto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorizaçãir de Funcionamenio da Empresa - AFE. No caso do licitante serdìstribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar FÌcha de Iníormação d* aegr;ã;ça ;;ïioduto euímico- FISPQ, de acordo com NBR 14725. Galão de sLitros.

0,00

3ü,0000 BD 11,9500
Odorizante Óeo de essência de Eucalipto. Frasco de 140 ml.

0,00

0,00

0,00

0,00173,0000 FR 2,4000

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - Tabapuã -
PABX - U7t3562-9022 www.tabaoua.so.oov.br .45 j28 .81
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43 40.02348

ROYAL

45 40.02381

SANïA CI.ARA

f\40.0237s

SAPECA

62 40.02353

STILUS

40.02344

GUIRÂDO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Anexo Reíerente a Licitação - pregão.presencial - 5/2016

Papel HÌgiênico - Folha Dupla Classe 01. Fragrâncìa Neutra; Na Cor Branca; Alvura Iso Maior eue B0o/o; Índice de Maciez
Menor Que 6 Nm/g; Resistência a ïração Ponderada lgual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Furos Menor eue 100
l4y2/m2; Quantidade de Pintas Menor Que 200 Mmllm2; Tempo de Absorção de Água Menor Que 6 S; Coníorme Norma
Abtn Nbr 15464-1 e 15134; Caracteristicas Complementares: Matéría Prima 100o/o fúra vegetaljCoín Largura de 10 Cm -
Com Tolerância de 2o/o; Diâmetro No Maximo 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerância Oe ZoZã; Oiâmetro Interno
Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado; Picotado; Rotulagem Contendo: C/identificação Da Classe Marca, Quantidade de
Rolos; Aroma,mekagem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, CNPJ; E-mail, Telefone do Sac; Embalagem Com Boa
Visibilidade do Produto. fardo com 16 pacotes cie 4 rolos cada; Comprimento do Rolo 30 m - com Tolerânlia de}o/o;
Validade no mínìmo 06 meses

243,0000 FD 64,5000 0,00 0,00 L5.673,50
Pente de Plástíco Com Dentes Largos. para Cabelos de Todos dos ïpos; unÍsex; Medíndo em médÍa 20cm; com cabo;cores
variadas

25,0000 uN 2,7500 0,00 0,00 68,75
Talco Perfumado para Uso Infantil. Composto de Talco e Fragrância; Embalado Em Frasco plástìco, Tampa Dosadora;
Produto Sujeito a u"no*tãïffiot* Da Enkega; Aos Procedrmentos Adm. Determjnados pela ANVISA;-oFras.o O. toï;i;ru

TOALHA DE PAPEL . Branca, contendo 60 toalhas cada rolo; folha dupla; pÌcotadas; medÌndo 20 cm x 22 cm; produzido com
100o/o celulose virgem; Embalagem contendo nome, composição e conteúdo do produto, data de fabricação, validade,
nome ou marca, CNPI do fabricante e registro do produto ou notificação conforme legíslação vigente. pacote com 02 rolos

267,0000 PcT 4,2000 0,00 0,00 1.121,40
Vassoura; Domestico Com Base de 30 Cm. Propriedades Mínimas; cepa Em Madeira; Com Cerdas de Nylon; Tjpo Lisa; Cabo
de Madeíra, Medindo 120 Cm; Com Gancho de plástico; Rosca Em plástÍco

1e4,0000 Pç 4,4000 0,00 0,00 909,60

Total do Fornecedor:

Total Geral:

4s.90+3r
48.905,31

TABAPUA, 24 de Junho de 2016.

o-l-t,y6

CONTRATADA

ELIZABETE ALEIXO - Emuresária
V

ffi

E TABAPUÃ

CONTRATANTE

JAMII SERON - Prefeito Municipal

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - Tabapuã - SP
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