
Proc. no

Folha no

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPU

TERMO DE CONTRATO N" 03S/2016, QUE ENTRE SI CETEBRAM O MUNICÍPTO NT TABAPUÃ E A
EMPRESA IOFRAN - coMÉRCIo DE PRoDUTos PARA HIGIENIzAçÃo LTDA, oBlETrvANDo oFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.

Através do presente insffumento de contrato, de um lado o MUNIcÍpIo DE TABAPUÃ - Sp, situada na Av.
Rodolfo Baldi, no 817, Centro, na cidade de Tabapuã, Estado de São paulo, inscrita no CNp| sob ne
45.1'28.81'6/000L-33. doravante denominada simplesmente C0NTRATANTE, neste ato representada por
sR JAMIT sERoN, Prefeito Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, titular do CpF/MF rrn S+r.rso.zis-
91 e do R.G' nq 7.293.297-0 ssP/sP, de outro, a Empresa I0FMN - coMÉRcIo DE pRoDUTos pARA
HIGIENIZAçÃO LTDA' com sede na Av. Fernando de Lucio ns 35, JD Maria Luiza II, CEp: 17.2ü3-54ú, nacidade de fau - SP, inscrita no CNPJIMF sob nq 59902262/0001-94 e Inscrição Estadual ns401'044'900.119, doravante denominada simpìesmente CONTRATADA, neste ato representada por
RosALvA DE L0URDES GENTIL LIDUENHA, Sócia Administraclora, portadora do RG. 11.948.006 do CpF.09-2'787'178-39, repre_sgntante legal da empresa, de acorclo com o que consta do processo n" aZB1ZAI;,relativo ao PREGÃO 

fHtIIçlAL 
Ns 05/2016, tém entre si jusro e acerrado esre insrrumenro contratualque se regerá pelas CLAUSUIÁS seguintes:

clÁusuut PRIMEIRA:- DO OBIETO
1'1-' o objeto deste contrato é a aquisição de produtos de limpeza e higÍene para atender as necessidades damunicipalidade, com erffega parcelada, dè acordo .o* à, especificações constantes do Anexo I, doProcesso Licit"átório n" \ze/2a16, na modalidade pregão p.eren.iãt n.os/ioro.

CIÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRÁTO
z'1' Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definirprocedimentos e normas decorrentes das obrigações ora confraíctas, integram este coNTMTo osdocumentos do Pregão Presencial ne 05/201.6 - pnEpElruM MUNICIPAL DE TABApuÃ, ;;;;; ;;Processa ne a28/2Q16, s em especial, a Proposra e os Documenros de nãu1it"ia" á;;;|[;;;;.'lu!s'Lvr 

uu

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

02'03 SECRETARIA MUNICIPAL DE covERNo E ADMINTsTMçÃ a - 04.722.0004.2008 cooRD. EMANUTENçÃO DA DIVISÃo aluwIsrRATIVA - 3.3.90.30 MATERTAL DE coNsuMo - FrcHA 40 -FONTE DE RECURSO 1- TESOURO"MUNICIPAL.

02'05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃ o - 12.L22.0006.2014 cooRDENAçÃo DA 5EçRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAçAO - 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 68 _ FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIPAL

02.06 DrvrsÃo ou EDUCAçÃO BÁSICA
1 2'36 1'0 00 6-2 0 1 5 MANUTENÇÃo e I esEI'Ivo LvIMENTo D o ENsÍNo FUNDAMENTAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 77 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL3.3.e0.30 MATERIAL DE coNSUMo - FrcHA 78 - FoNrs DïiiËcu:Rsòï : ìììANSFERÊNCTAScoNVÊNrOS FEDERATS / QSE.
1 2.36 5.OO O 7 .?A7B MANUTENçÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE

t \
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PREFEITURA II,IUNICIPAL DE TABAPUÃ

C0NTRATA Ne 0sB/2076, 24/06/2076._

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 115 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL
3'3.90'30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 1T6 _ FONTE DE RECURSo 5 - rnansrrnÊNclas EcoNvÊNros FEDERATs / esu.
12.365.0007-za1e uaNurnnçÃo E DEsENVoLVIMENTo DA EDUCaçÃo TNFANTTL pnÉ Escoml
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 130 - FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIPAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 131 -.FONTE DE RECURSO 5 - TRANSFERÊúCLES g
coxvÊNros FEDERATs / esn.

oz.og nrutsÂo DE MERENDA ESCoLAR
1 2,3 06.00 1 0.203 6 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30 MATERÍAL DE CONSUMO - FICHA 130 _ FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL

02.11 FUNDo MUNrcIpAl te seúng
10.301.0012.2A44 UaruUrEruçÃo DA ATENçÃO nÁSrcaÀ saúor
3.3.90'30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 209 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL

02.13 FUNDo MUNICIpAL DAASSTsTÊrucn socrAl
08.244.0016.2057 UenureruçÃo Do PROGRAMA DE PROTEçÃO SOCW sÁSrca
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO _ FICHA 396 - FONTN UN NNCUNSO 1 - TESOURO
02.16 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E NNCNNEçÃO
27'873'aaã.2065 lueruureNçÃo E DESENVoLVIMENTo DAS ATIVIDADEs ESpoRTIvA, RECREATIVAE DE LAZER
3-3'90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 534 - FONTE DE RECURSO 1- TESOURO MUNICIPAL.

02.17 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA.]'3.39 2.A 02 4.2 O 67 UA ruUrrUçÃO DAS ATIVIDAD ES C ULTURAIS
3.3.90'30 MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 547 - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO MUNICIPAL.

cr,Áusule euARTA - vrcÊwcn Do coNTRATo
4'1' o presente contrato terá vigência de 06 [seisJ meses, a partir de sua assinatur4 ocorrendo seu términoem23/1'212016 que por interesse e critério àa Cóntratant", poã".á r"r prorrogado, *uoi*rr," manifestaçãopor escrito com 30 (trintal dias de antecedência e consàntimento de amÍas as partes, devendo sermanüdas as mesmas condições pactuadas.

cúusum eurNTA - pREço E coNDrÇÕEs DE pAcAMENTo
5'1 - os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos, serão os estipuÌados na proposta e c\registro na Ata da sessão do Pregão apresentacla petá corurnerADA, acostada ao procedimento \\Administrativo do Pregão nq 0s12016, vencódora do[s] itemtnrl nn .J.8,24,29,s4,gs,44,51, 

s3, s4, s5, s6, y57, no valor total de R$ 51.873,29[cinqüenta e um Irait, oitÀ."nrorì sã*ro ã'ïrcï Re"is e vinte e NovecentavosJ, 
rrr'' vrruLsll 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

0oNTRATO Na B8/2076, 24/06/20L6.-

5'2 - Os preços homologados são fixos e irreajustáveis, podendo, para manter o equilíbrio contratual, ser
obieto revisão, de oficio ou a pedido, caso haja motivo relevante, tãÌ como variação iubstancial do custo de
aquisição do produto, junto ao distribuidor, deúdamente justificado e demonstrádo pela Confratada.
5'3 - Somente haverá revisão de vaÌor quando o reajuste for notório e de amplo conhàcimento da sociedade,
não se enquadrando nesta hÍpótese simples muelança de marca ou de distribuidora por parte da
Contratada.

-5'a o reajuste será promovido levando-se em conta apenas o salclo não consumido, e não servirá, emhipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
5'5 - o reajustamento apenas será efetuado no caso da Cr:ntratada demonstrar através de Notas Fiscais dodistribuidor o preço praticado anteriormente e o atuaÌ.
5'6 - Nos preços acima estipuÌados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais como:tributos, fuetes, seguíos, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento dasobrigações decorrentes deste instrumento.
5'7 - + recomposição de preços não ficará adstrita a auÌnento devendo, o fornecedor repassar ao município
as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.

11*1:.Ïitt 
recomposições poderão ser espontaneamente ofertadai pelo fornecedor ou requeridas pelo

muntclllto.
5'B - o pagarnento será efeEuado em até 30 [trinta) clias, contados da apresentação da nota fiscalfatura noSetor de contabilidade da Prefeitura Municìpal dó Tabapuã, em duas vias, devidamente preenchidas, semrasuras' juntamente com as cópias das requisições autorìzadas pela CONTRATANTE.
5'9 - o CoNTRATANTE não se responsabiliza pelo pogr*unà de notas fiscais sem a apresentação dasrespectivas requisições, devidamente assinadas na formã indicada no item 4.1.
5'10 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art 5e da Lei ne8.666/e3.
5'11 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplênci4 sem que isso geredireito à atualização monetária.
5'12 'As notas fiscaislfaturas que apresentarem incorreções serão devoÌvidas à contratada e seuvencimento ocorrerá 30 ftrinta) dias após a data de sua apresántação váÌida.

clÁusutA sExrA - pRAzo E coNDrçÕEs DE FoRNEctMENTo
6'1 - Do Local / Prazo de Entrega - bs materiais serão entregues conforme solicitação da contratante, nãopodendo ultrapassar as quantidades máximas estiptrlacla, nã An"*o I do Edítal, exceto quando acrescido,através de Termo Aditivo na forma da Lei, no p.""à de entrega em dias consecutivo., .""r"à", 

"-i"iiirãïdata da retirada da AF - Autorização de Fornecimento, ou da ãssinatura de seu respectivo Termo de Aceite,pela contratad4 que deverá observar quanto aos locais de entrega o especificado abaixo:
LOCAL DE ENTREGA: Diversos setores da prefeifura

Avenida Rodolfo Batdi, 817 - Centro - CEp 15.880-000 - ïabapuã
PABX - (17)3562-9022 www.tabapua.sp.qov.br --€iÍ. J. 45.128.816/0001-33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPU

60NTRí4TO Ne 038/2076, 24/A6/2076.-

6.4 - Para os produtos em que é exigído pela Ìegislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá constar
na embalagem primári4 não podendo ser inferior a 12 meses a iontar da data de entrega.
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 acãitu dependei de iaudo oo pur"."1.
técnico.
6.6 - A Contratante reserva-se o dÍreÍto de a qualquer tempo, previamente ao aceite, ou durante o prazo de
garantia do produto ofertado e entregue, proceder a análisã téinica e de qualidade do produto, diretamente
ou por intermédio de terceiros por ela escolhido. Se rejeitados, deverãã ser substituídos imediatamente
pela contratada, sem qualquer ônus ou custo adicional pára a contratante.
6'7 - A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus
nrodutos, ou do próprio produto, responderá inteira e solidariamente pìla-qualidade e autenticidade
destes, obrigando-se a substifuir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que severificarem vícios, defeitos, incorreçõe1 resultantes da fabricação ou t ansporte, constatado visualmente
ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.
6'8 - o aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Confratada por vícios dequartidade ou qualidade do produto ou disparidade com ai especificações técnicas exigidas no edital ouatribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades
preüstas no artigo 18, da Lei ne 8.078/90 fcódigo de Defesa cÌì consumiclor).

cúsurA sÉrrue - oBRrcAçÕEs DA coNTRATADA
7'1' A C0NTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venh4 direta ouindiretamente, provocar ou causar parâ a CONTRATANTE e/óu para terceiros, devendo entregar os objetosdeste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita oúediência à legislação vigente.
7'2'Fìca a coNTRATADAresponsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do bemobieto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações,
bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciá.ios, securitários e tributários, ou quaisquer
outros custos e encargos decorrentes, ou que venhanr a ser devidos em razão da avença.
7'3' A C0NTMTADA se compromete a entregar os produtos de limpeza e higiene em conformidade com asexigências previstas no item 24 do Edital de pregao presencial n 0s/2076.

cúusutA orrAvA - OBRJGAçÃ0 DA CONTRATANTE
B'1' A C0NTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentáriosnec.essários ao pagamento, observadas as previiões estabelecidâr, â p*g*, ats) notats) fiscal{ais}emitida(sJ.

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 1O.Bg0-000 - - S P
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OONTRATA Ne 038/2 0 76, 24/06/2076.-

9.2 - A multa prevista no item 9.1 será descontada dos crécÌitos que a CONTRATADA possuir com o
CONTMTANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa preüsta
no item 11.3.
9'3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei ne 8.666f93, pela inexecução totaÌ ou parcial do objeto que
lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTúTADA" mediante publicãção no Diáríã Oriôial
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 locãis do presente edital;
b) multa de 0,2o/o (zero vírgula doÍs por cento) do vator do pedido representado pela Nota de
EmpenholAutorização de Compras, por di4 na hipótese de atraso injustificado da entrega áo bem, sendo
aplicada em dobro nas reincidênciâs, sem prejuízo clos clescontos e indenizações. A preìente multa será
aplicada também nos días de atraso nas substituições de produtos que não esteiam em conformidade com o
objeto licitado;
cJ multa de 2o/o fdois por cento) sobre o valor global do contrato, peÌo descumprimento de qualquer outradisposição do edital e seus anexos;
dJ muÌta de 10olo (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 impedímenio decontratar com a Prefeítura Municípal de Tabapuã, por um ano;
e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que cãracterize fraude ou outro evento criminoso diretamente
relacionado com a execução de contrato.
9'4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contâr da ciênciada intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisâo, dentro do mesmo prazoì
9'5 - Se a C0NTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe for aplicada,
dentro de 05 fcinco] dias úteis a contar da data da intimação, será esta encáminhada p"i" irrclïào 

""Dívida Ativa.
9'6 t Será considerado valor total deste Contrato, parâ efeitos de aplicação das multas previstas nos itensdesta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas FiscaiJemiiidas pela CoNTRATADA até a datada aplicação da respectiva penalidade.
9'7 - o,prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 05 [cinco] dias úteis,contados da intimação do ato.
9'B - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém moratório e seupagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danoi, perdas ou prejuízos que seu atopunível venha a acarretar à contratante ou a terceiros, não impedindo, em qualquer caso, que esta optepela rescisão contratual.
9'9' Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITUM MUNICIPAL DE TABApuÂ, petos prazos'abaixo previstos ou enquânto perdurarem os motivos determinantes da punição, quando:
a)-deixar de entregar documento de habilitação exigido para o cerLame: impedimento de contratar com aAdministração por 03 [três] anos;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto, comportar-se demodo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a Administração por 05 [cinco)anos; 

I9'10' A aplicação da penaÌÍdade capituìada no item anterior não impossibilitaiá a incidência das demaiscominações legais contempladas na Lei ns. 8.666, d,e 2L/06/19g3, publicada no Dou de 22/06/tgg3 epfevistas neste Editaì.

Ì l
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CL{,USULA DÉCIMA . REscIsÃo C0NïRATUAL
10.1. A inexecução totaÌ ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos TT aBA da
Lei n.e 8.666/93, independentemente de interpeÌação judíciaÌ ou extrajudicial e sem prejuízo do dísposto
nos artigos 86 a BB damesma Lei.
Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTMTANTE poderá reter créditos e promover a cobrança
judiciaÌ ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

CúUSUIJI DÉCIMA PRIMEIRA - FoRo
11'1. Será competente o Foro Distrital de Tabapuã, Comarca de Catanduv4 com renúncia expressa aqualquer outro, por mais priülegiado que seja, parà solução de questões oriundas deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 [lrês] vias de igual teor eforma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhàs aúaixo assinãdas, para
que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publìcÍdade ao ato mediante publicação de seu resumo na
Imprensa Oficial.

CONiRATADA
RosALvA DE LouRDEs GENTII LIDUENHA - sócia Adminisrradora

Teste nhas:

1c
Nome: MAURO
CPF.

Nome:WILSON
cPF.029.102.3

Io

Tabapuã, 24 de junho de 2Q16.

IAMIL SE to Muni

RIANAAP
634.988-19

Avenida Rodotfo Batdi, 817 - Centro - CEp 1S.Bg0-000 - ïabapuã - Sp
PABX- (17)3562'9022 www.tabapua.sp.gov.br CNPJ. 45.128.816t0001-39
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTTFICAçÃO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ

CONTRATADA: IOFRAN - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAçÃO LTDA

CONTRATO N'IDE ORIGEM]: 0ïS/ZAL6

Objeto: Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atencìer as necessidacles da municipaÌidade, com
entregâ parcelada.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, g cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento,
damo-nos poq CIENTES eNoTIFtCADoS para acompanhar todos os atos da tramitação proceisuaÌ, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
Iegais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

outrossim, estamos CIENTES, doravantg de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, seião publicados no Diário oficial do Esìado, Caderno do
Podgr Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual no 709, de 14 de janeiro cle 1993, precedidos de mensage|
eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Tabapuã, 24 dejunho de 2016.

coN pRo HIGIENIZAçÃO LTDA
Nome e cargo: RosAL/ADE LouÍìDES GENTIL LIDUENHA - sócia Administradora

-m a i I i nstitú ci o na | : ç9m g r,;js lgio:lÍiüçgrn"b r
E-mail pes: oal: lukvnhatfri{aemail.com

:1-

: JAMIL SERON - PREFEÍTO MUNtCtpAL
institucional: l icitacao@tabapua.sp.eov.br

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - Tabapuã - Sp
PABX - n71 3562-9022 www lahanrra cn nnv hr ílNp t /.Ã 4ts, Alvnnr.4-te
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00NTRATO Ne 03B/2A76, 241A6/2A76.-

EXTRATO DE CONTRATO

Conrrato nq 038/2016; Respaldo legal: Processo de Licitação ne 0ZBIZ0L6 - Modalidade pregão
Presencial ne A5/201,6 Contratante: Município de Tabapuã-lp; CNpl. ns +5.íZB.g j,6l0AA1,_gS; Contraúa:
loFRÁN - coMÉRcIo DE PRoDUTos pÁne HrcrEúrzAçÃo LTDA; cNpJ. ne sg.sú2.262f0001-94 e
Inscrição Estadual ne 401.044.900,119; Objeto: Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender as
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada; Vigência: 06 meses ã contar ãa data de assinatura
ocorrendo o término em23/72/2016; Classificação Orçamentária: 3.g.g0.g0.Z2 _ Material de Consumo IMaterial de Limpeza e Produto de Higienização, nas respectivas classificações orçamentárias consignadas
na Lei Orçamentária do Exercício Valor GlobaÌ Estimado: R$ 51.873,29; Data da assinatura: 2+/06/2016;
IAMIL SERON - Prefeiro MunicipaÌ de Tabapuã - PUBLIQUE-SE.

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - Tabapuã - Sp
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Fror, no

Fo[ha no

Fornecedor:6894 -

Item Cd. Produto
Marca

18 40.00380

UMPOL

24 40.02380

MEGA

h40.023"12r \

WORKER

34 40.0?362

SANRO

35 40.02363

SANRO

44 40.02349

ALVEFLOR

5 40.02372
f l

123BABY

53 40.02367

KID LIXO

s4 40.02366

KID LIXO

ss 40.0236s

Anexo Referente a Licitação - pregão presencíal - 5/2A]6
JOFMN COM. DE PRODUÏOS PARA HIGIENIZACÃO LTDA EPP

Descrição
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto valor Imposto Valor Líguido

EETERGENTE ÚqunO. Neuko, glicerinado, Indicado para lavagem manual de louças, talheres/ copos e utensílios em
cozinhas e limpeza em geral. Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de
Funcionamento da Emprem - AFE. No caso do licítante ser distribuidor, apresentar AFE/ANWSA como disúibuídor.
Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - ISpe, de acordo com NBR 14725. caixa com 24
unidades de 500 ml.

356,0000 c( 43,7000 0,00 0,00 15.557,20
Higienizador. em gel, neutro' Composto de álcool etílico 70016, isopropílìco menor que 5olo agentes hidraLantes com vitamina
g indicado para ação bactericida e antisseptico de mãos, acondicionado em plástico embalado a vácuo com válvula
dosadora e anti retomq p.99-rt1 sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Adib. determinados pela
ANVISA; Embalagem com 500m1

374,0000 FR 7,9000 0,00 0,00 2.954,60
Umpa Móveis. Emulsão Aquosa Cremosa; Perfumado; para Superffcie Em Geral (exceto piso); Composto de Cera Micro
cristalina, óleo ParafinÍco, silicone, alcalizante; Espessante, tensoativo, Formaldeído; Solvente Alífatico, perfume e Água;
Embalado Em Frasco Plástico; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos procedimentos Adm. Determinados pela
ANVISA; Validade de no mínimo 06 meses; Frasco com 500 ml

131,0000 FR 4,0500 0,00 0,00 530,55
Luva para LÍmpeza; Borracha de Látex Natural, Tamanho Grande. Com Revestimento Interno, reforçada, com Superficie
Externa Antidenapante; norma NBA-13393

t77,0000 PAR 4,4L00 0,00 0,00 79a,57
Luva para Limpeza; Borracha de Látex Natural, Tamanho MédÍo. Com Revestimento Interno/ reforçada, com superfície
Extema Antiderrapante; norma NBA-13393

227,0000 PAR 4,4100 0,00 0,00 1.001,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPU

92,0000 FD

700,0000 uN 1,3400 0,00 0,00 938,00

243,0000 PCï 7,0000 0,00 0,00 1.701,00

Papel Hígíênico - Folha Simples; Classe 01. Fragrância Neutra; Na cor Branca; Alvura Iso Maior eue B0olo; Índice de Maciez
Menor Que 6 Nm/g; Resistência a Tração Ponderada lgual ou MaÌor Que 90 N/m; euantÌdade de Furos Menor eue 100Mm2/m2; Quantidade de Pjlta_s Menor.Que 200 Mm2/m2; Tempo de Áosorçao oe Âgua wenor queo õ; cãnforme NormaHábito Nbr 15464-1 e 15134; características complementares: úaÉria priml 100o/o Fibra vegetà; com Grgura de 10 cm -com Tolerância de 2o/o; Diâmetro No Maximo rr,7 cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com tole-rânéia de 2olo;"Diâmetro IntemoMaior Que 4 cm; Acabamento Gofrado; Picotado; Rotulagem Contendo; clidentificação Da classe útca.ór;ü;; Ë-' 

"

[9p11 nr9ma, Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, cNpJ; E-mail, TéleÍone do Sac; Embalàgem Com BoaVisibilidade do Produto; Fardos com B rolos; comprimento do Rolo 300 m - Com Tolerância de Zó/o.
41,9000 0,00 0,00 3.854,80

sabonete Em Barra- uso Infantil' composto de Gordura Animal e vegetal saponifÌcada, sacarose. glicerÍna, acido Esteáricq
fragrância,edta; Ph Neuúo, Com Hidratante, ïpr: de Uso Infaritíl; B0 Gramas,embalado em papel de Boa eualidadeProtetor Interno; Produto Sujeíto a VerificaÉo No Ato Da Entrega; Aos procedimentos Adm. Determinadoipela ANVISA;Validade de no mínimo 06 meses;

saco de uxo Pluso Domestíco; de Pôlietileno; com capacidade de 20 Litros. Medindo (59 x 62)cm (l xA); preto; supoÉando
6 Kg- O produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT. NBA 9190/9191113055113056. Apresentar Registrodo produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionaniento da Empresa - AFE. No caso do licitanteser dÌstribuÌdor, apresentar AFE/ANVÌSA como dÌstribuidor. Ápresentar o Laucio de EnsaìoTécnico oã piãouà previsto naNBR 9191:2008

saco de Lixo Pluso Domestico; de Polietiteno; com capacidade de 60 LÌtros. Medindo (63 x g0)cm (l xA); preto; suportando
10 Kg; O produto deve estar em conformidacìe com as normas da ABNT. NBA g190/g1gu13055/13056. Apresentar
399itht do produto junto ao Ministério da saúde/ANVISn e AutorÍzação de Funcionamento cÍa Empresa - AFE. No caso dolicitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANViSA como distribuidor. Àpresentai iaudo de epsaiJrecnico o-o prooutoprevisto na NBR 9191:2008.

202,0000 PcT u,2500 0,00 0,00 4,292,50

Avenida Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 -
PABX - (17)3562-9022 www.tabapua.sp.qov.br CNPJ. 45.128.816t0001



Proc. no

Foiha no

56 40.02930

KID UXO

57

KÌD UXO

PBETEITURA MUNICIPAL DE TABAPU
Anexo Referente a Licitação - pregão presencial - 5/ZOL6

SACO LD(O 30 L. Saco para lixo de uso doméstico, de polietileno com capacidade para 30 litros na cor preta. o produto
deve estar em conformÌdade com as normas da ABNT. NBA 919019191/13055/13056. Apresentar Registro do produto junto
ao MÌnistério da saúde/ANVISA.e Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do ÍÌcitante ser distribuidór,
apresentar AFEIANVISA como distibuidor. Apresentar Laudo de Ensaio Técnico do produto previsto na NBR 9191:2008.

100,0000 PcT 17,0000 0,00 0,00 1.700,00
40'02929s4co uxo 50 L. saco para lixo de uso doméstico, de polietileno com capacidade para 50 litros na cor preta. Embatagem
com 100 unidades. o produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT. NBA 9190/9191113055/13056.
Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da SaúdeIANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE.
No caso do licitante ser distrÌbuidor, apresentar AFE/ANVÌSA como distrÌbuÌdor. Ápresentar Laudo de Ensaio Técnico do
produto pfevisto na NBR9191:2008

95,0000 PcT L4,2000 0,00 0,00 1.349,00

Total do Fomecedor:

Total Geral:

51.873,29

sL.8.73,29

TABAPUA, 24 de Junho de 2016.

JOFRAN PARA HI LTDA

ROSALVA DE RDES GENTIL LIDUENHA - Sócia Administradora

Õ

ü \

PIO DE TABAPUÃ

CONTMTANTE

IAMILS

CONTRÁTADA

Avenida RodolÍo Baldi, 817 - Centro - CEP 15.880-000 - Tabapuã - SP
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PROCURAçÃO

OUTORGANTE: JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HiGIENIZAÇÃO LTDA EPP.Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ sob o n" 5g.go2.262looor-g4, inscriçãoestadual n' 4ot.o44.90o'119, com sede na Av. Fernando de Lucio no 35, CF]p IT.213.S40,bairro Jd. Maria Lulza II, Jaú, Sp.

Neste ato representado por sua Diretora Sra. Rosalva de Lourdes Gentil Liduenha,brasileira, portador da cédula de identidade no 11.948.006 ssp/sp, inscrito no cpF sob no092'IB7'178-39, residente na Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, n/ 650, Ap. 202, VilaAssis, Jaú - Sp.

oUToRGADo: Sr' Lucas Donizete Thimoteo, brasileiro, procurador representante,portador da cédula de identidade RG n' 48.323. 96r-6, inscrito no'cbp sob n. 403.39s.588-73,residente na Rua Marcos dos santos, n" 19s, Vila Ribeiro] Jaú - sp.

PoDERES:-{mplos e gerais pa{a 
9 fim especial.de representar a outorgante perante a

í- Administração Públicá peaeát, Estadual e vlunicipal, no 
'Que 

se refere ao procedimentoEletrônico, Pregáo Presencial, Dispensa Eletrônica, e demais pr:ocedimentos licitatórios.Podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e pedido de reconsid.eração,subscrever e assinar todos e quaisquer ãocumentos que se fizerem necessários, prestar efirmar declarações e propostaS: inõIusive dando lances, participar de sessões públicas,renunciar a prazo e direto de recurso: retirar e assinar lnãtrumento de contrato ou outro- instrumento que o substitua, enfim, praticar todos os d.emais atos necessários e indispensáveisao bom e fiel desempenho do presente mandato.

Fica expressamente vedado o oferecimento de vantagens ilícitas a qualquer licitante,parceiro comercial, concorrente ou funcionário público, respo"no"rrJo ã outorgado pelos danosgerados por referida prática, a qual é totalmente rechaçada pelas polÍticas éticas da
Qutorgante,

@"Sempre um Passo à Frente,' ffiftaï'ffiïffi'm
SUPER &EFORÇADO

Firma-se a presente Validade de 1 (um) ano a contar da data de sua assinatura.

Jau,23 de Junho de 2016. Froc. na.

c*>cr-. çÊt
Jofran Com. de prod para Higienizaçâo Ltda. Epp

de s Gentil Liduenha
RG: 1.948.006

ro lnrn '  -  ?59-

DOU ËÉ
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JAU - s/p. - cEp: l'f 203-540 - FONE.: (14) 3622-6799
CNPJ: 59.902.262/0001-94 I.E: 401,044.900.il9
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