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PREFEITURA
DETABAPU
MUNICIPAL
TERMO DE CONTRATO N" 03S/2016, QUE ENTRE SI CETEBRAMO MUNICÍPTONT
TABAPUÃ E A
EMPRESA IOFRAN - coMÉRCIo DE PRoDUTos PARA HIGIENIzAçÃo LTDA, oBlETrvANDo
o
FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZAE 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 denominadasimplesmenteC0NTRATANTE,neste ato representadapor
sR JAMIT sERoN, Prefeito Municipalde Tabapuã,Estadode SãoPaulo,titular do CpF/MF
rrnS+r.rso.zis91 e do R.G'nq 7.293.297-0ssP/sP, de outro, a Empresa
I0FMN - coMÉRcIo DE pRoDUTos pARA
HIGIENIZAçÃOLTDA' com sede na Av. Fernandode Lucio ns 35,
JD Maria Luiza II, CEp: 17.2ü3-54ú,na
cidade de fau - SP, inscrita no CNPJIMF sob nq 59902262/0001-94 e Inscrição
Estadual ns
401'044'900.119, doravante denominada simpìesmente CONTRATADA,neste
ato representada por
RosALvA DE L0URDESGENTILLIDUENHA,SóciaAdministraclora,portadora
do RG.11.948.006do CpF.
09-2'787'178-39,
repre_sgntante
legal da empresa,de acorclocom o que constado processon" aZB1ZAI;,
relativo ao PREGÃO
Ns 05/2016, tém entre si jusro e acerrado esre insrrumenro contratual
fHtIIçlAL
que se regerá pelas CLAUSUIÁS
seguintes:
clÁusuut PRIMEIRA:- DO OBIETO
1'1-'o objeto deste contrato é a aquisiçãode produtos de limpeza e higÍenepara
atender as necessidadesda
municipalidade, com erffega parcelada,dè acordo .o* à, especificações
constantesdo Anexo I, do
ProcessoLicit"átórion" \ze/2a16, na modalidadepregãop.eren.iãt n.os/ioro.
CIÁUSULA SEGUNDA- DOCUMENTOSINTEGRANTESDO CONTRÁTO
z'1' Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizaçãoda
aquisição,bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações
ora confraíctas, integram este coNTMTo os
documentosdo Pregão Presencialne 05/201.6- pnEpElruM
MUNICIPALDE TABApuÃ,;;;;;
;;
uu
Processane a28/2Q16, s em especial,a Proposrae os Documenros
de nãu1it"ia" á;;;|[;;;;.'lu!s'Lvr

- REcuRsosoRçAMENTÁruos
cúusulA TERCETRA
3'1' os recursosfinanceirospara suportar a eficáciado presente
objeto,serãoatendidospor verbas,
constantesdo orçamentovígente:
02'03 SECRETARIA
MUNICIPALDE covERNo E ADMINTsTMçÃ
a - 04.722.0004.2008
cooRD. E
MANUTENçÃO
DA DIVISÃoaluwIsrRATIVA - 3.3.90.30MATERTAL
DE coNsuMo - FrcHA40 FONTEDERECURSO
1- TESOURO"MUNICIPAL.
02'05 SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAçÃ
o - 12.L22.0006.2014
cooRDENAçÃoDA 5EçRETARIA
MUNICIPAL
- 3.3.90.30MATERIALDECONSUMO
DE EDUCAçAO
- FICHA68 _ FONTEDERECURSO
1
- TESOURO
MUNICIPAL
02.06DrvrsÃoou EDUCAçÃO
BÁSICA
12'361'0006-2015 MANUTENÇÃo
e I esEI'IvoLvIMENToDo ENsÍNoFUNDAMENTAL
3.3.90.30MATERIALDECONSUMO
- FICHA77 - FONTEDERECURSO
1 - TESOURO
MUNICIPAL
3.3.e0.30MATERIALDE coNSUMo - FrcHA 78 - FoNrs
DïiiËcu:Rsòï : ìììANSFERÊNCTAS
t \
coNVÊNrOS
FEDERATS
/ QSE.
12.365.OO
O7.?A7BMANUTENçÃO
E ATENDIMENTO
EMCRECHE
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3.3.90.30
- FICHA115- FONTE
MATERIAL
DECONSUMO
DERECURSO
1 - TESOURO
MUNICIPAL
3'3.90'30MATERIALDE CONSUMO
- FICHA1T6 _ FONTEDE RECURSo
5 - rnansrrnÊNclas E

coNvÊNros
FEDERATs
/ esu.
12.365.0007-za1e
uaNurnnçÃoEDEsENVoLVIMENTo
DAEDUCaçÃo
pnÉEscoml
TNFANTTL

3.3.90.30
- FICHA130- FONTEDERECURSO
MATERIAL
DECONSUMO
1- TESOURO
MUNICIPAL
3.3.90.30MATERIALDE CONSUMO
_ FICHA131 -.FONTEDE RECURSO
g
5 - TRANSFERÊúCLES

coxvÊNros
FEDERATs
/ esn.

oz.og
nrutsÂo
DEMERENDA
ESCoLAR

12,306.0010.2036 MERENDA
ESCOLAR
ENSINO
FUNDAMENTAL
3.3.90.30
- FICHA130_ FONTEDERECURSO
MATERÍAL
DECONSUMO
1 - TESOURO
MUNICIPAL
02.11FUNDoMUNrcIpAlte seúng
10.301.0012.2A44
UaruUrEruçÃo
DAATENçÃO
nÁSrcaÀsaúor
3.3.90'30
- FICHA209 - FONTEDERECURSO
MATERIAL
DECONSUMO
1 - TESOURO
MUNICIPAL
02.13FUNDoMUNICIpAL
DAASSTsTÊrucn
socrAl
08.244.0016.2057
UenureruçÃo Do PROGRAMA
DEPROTEçÃO
SOCW sÁSrca
3.3.90.30
_ FICHA396 - FONTN
MATERIAL
DECONSUMO
UNNNCUNSO
1 - TESOURO
02.16DIRETORIA
MUNICIPAL
DEESPORTE,
LAZERE NNCNNEçÃO
27'873'aaã.2065lueruureNçÃoE DESENVoLVIMENTo
DASATIVIDADEs
ESpoRTIvA,
RECREATIVA
E DELAZER
3-3'90.30
- FICHA534- FONTEDERECURSO
MATERIAL
DECONSUMO
1- TESOURO
MUNICIPAL.
02.17DIRETORIA
MUNICIPAL
DECULTURA
.]'3.39
2.A024.2O67 UAruUrrUçÃODASATIVIDAD
ESCULTURAIS
3.3.90'30MATERIALDECONSUMO
- FICHA547 - FONTEDERECURSO
1 - TESOURO
MUNICIPAL.
cr,Áusule euARTA - vrcÊwcn Do coNTRATo
4'1' o presentecontratoterávigênciade 06
a partir desuaassinatur4ocorrendoseutérmino
[seisJmeses,
em23/1'212016
quepor interesse
e critérioàaCóntratant",
poã".ár"r prorrogado,
*uoi*rr," manifestação
por escrito com 30 (trintal dias de antecedência
e consàntimentode amÍas as partes,devendoser
manüdasasmesmascondições
pactuadas.
cúusum eurNTA- pREçoE coNDrÇÕEs
DEpAcAMENTo
5'1 - os valoresunitáriosreferentesao fornecimento
dosprodutos,serãoos estipuÌados
na propostae c\
registro na Ata da sessãodo Pregãoapresentacla
petá corurnerADA, acostadaao procedimento \\
Administrativo
do Pregão
nq0s12016,
vencódora
do[s]itemtnrlnn.J.8,24,29,s4,gs,44,51,
s3,s4,s5,s6, y
57,no valor total de R$ 51.873,29[cinqüenta
e um rrr''
Irait,vrruLsll
oitÀ."nrorì sã*ro ã'ïrcï Re"ise vinte e Nove
centavosJ,
/

,r/
,/
,//

FW
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0oNTRATONaB8/2076, 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, casohaja motivo relevante,tãÌ como variação iubstancial
do custo de
aquisiçãodo produto, junto ao distribuidor, deúdamente justificado e demonstrádopela
Confratada.
5'3 - Somentehaverá 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-seem conta apenas o salclo não consumido, e não servirá, em
hipótese alguma para ampliaçãode margem de lucro.
5'5 - o reajustamento apenasserá efetuadono casoda Cr:ntratadademonstrar através
de Notas Fiscaisdo
distribuidor o preço praticado anteriormente e o atuaÌ.
5'6 - Nos preços acima estipuÌados estão inclusas todas as despesassobre o objeto contratado
tais como:
tributos, fuetes,seguíos, encargossociais e demais encargosindispensáveisao perfeito
cumprimento das
obrigaçõesdecorrentes desteinstrumento.
5'7 - recomposiçãode preços não ficará adstrita a auÌnento devendo,o fornecedor
+
repassarao município
as reduçõesque possivelmentevenhamocorrer em seusrespectivospercentuais.
recomposiçõespoderão ser espontaneamenteofertadai pelo fornecedorou requeridas
pelo
11*1:.Ïitt
muntclllto.
5'B - o pagarnentoserá efeEuadoem até 30 [trinta) clias,contadosda apresentação
da nota fiscalfatura no
Setor de contabilidadeda Prefeitura Municìpaldó Tabapuã,em duas vias, devidamente
preenchidas,sem
rasuras'juntamentecom as cópiasdasrequisiçõesautorìzadaspela CONTRATANTE.
5'9 - o CoNTRATANTEnão se responsabilizapelo pogr*unà de notas fiscais
sem a apresentaçãodas
respectivasrequisições,devidamenteassinadasna formã indicadano item
4.1.
5'10 - Ospagamentosserão efetuadosobservando-se
a ordem cronológicaestabelecidano art 5e da Lei ne
8.666/e3.
5'11 - Nenhum pagamento será efetuadoà CONTRATADA,
enquanto pendente de liquidação,qualquer
obrigaçãofinanceira que lhe for imposta,em virtude de penalidadeou
inadimplênci4 sem que isso gere
direito à atualizaçãomonetária.
5'12 'As notas fiscaislfaturas que apresentaremincorreções serão
devoÌvidas à contratada e seu
vencimentoocorrerá30 ftrinta) dias apósa data de sua apresántação
váÌida.
clÁusutA sExrA - pRAzo E coNDrçÕEs DE FoRNEctMENTo
6'1 - Do Local / Prazo de Entrega - bs materiais serão entreguesconforme
solicitaçãoda contratante,não
podendo 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",
data da retirada da AF - Autorização de Fornecimento,ou da ãssinatura
de seu respectivo Termo"-i"iiirãï
de Aceite,
pela contratad4 que deverá observar quanto aos locais de
entrega o especificadoabaixo:
LOCALDE ENTREGA:Diversos setoresda prefeifura
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60NTRí4TO
Ne 038/2076, 24/A6/2076.6.4 - Para os produtos em que é exigído pela Ìegislaçãovigente prazo de validade, o mesmo deverá constar
na embalagemprimári4 não podendoser inferior a 12 mesesa 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-seo dÍreÍto de a qualquer tempo, previamente ao aceite,ou durante prazo
o
de
garantia do produto ofertado e entregue,proceder a análisãtéinica e de qualidadedo produto,
diretamente
ou por intermédio de terceiros por ela escolhido.Se rejeitados,deverãã ser substituídosimediatamente
pela contratada, sem qualquer ônus ou custo adicional pára a contratante.
6'7 - A Contratada,mesmo não sendo a fabricanteda matéria prima empregadana fabricação
de seus
nrodutos, ou do próprio produto, responderáinteira e solidariamentepìla-qualidade
e autenticidade
destes,obrigando-sea substifuir,as suasexpensas,no todo ou em parte, o objeto destalicitação,
em que se
verificarem vícios, defeitos, incorreçõe1 resultantes da fabricação ou t ansporte,
constatadovisualmente
ou em laboratório,correndo estescustospor suaconta.
6'8 - o aceite dos produtos pela Contratante,não exclui a responsabilidadecivil
da Confratadapor vícios de
quartidade ou qualidade do produto ou disparidadecom ai especificações
técnicasexigidasno edital ou
atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante
as faculdades
preüstas no artigo 18, da Lei ne 8.078/90
fcódigo de DefesacÌì consumiclor).

cúsurA sÉrrue - oBRrcAçÕEs
DAcoNTRATADA
7'1' A C0NTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os
danos que venh4 direta ou
indiretamente, provocar ou causarparâ a CONTRATANTE
e/óu para terceiros, devendoentregar os objetos
destecontrato de acordocom os termos pactuados,em estrita oúediênciaà legislação
vigente.
7'2'Fìca a coNTRATADAresponsávelpor todos os custosdiretos e indiretos
relativos à entregado bem
obieto deste contrato, inclusive despesascom materiais,transportes,fretes,
mão-de-obra,remunerações,
bem como todos os encargossociais,trabalhistas,previdenciá.ios, securitários
e tributários, ou quaisquer
outros custose encargosdecorrentes,ou que venhanra ser devidosem razão
da avença.
7'3' A C0NTMTADA se comprometea entregaros produtos de limpeza
e higieneem conformidadecom as
exigênciasprevistasno item 24 do Edital de pregaopresencialn 0s/2076.
cúusutA orrAvA - OBRJGAçÃ0DA CONTRATANTE
B'1' A C0NTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação,
os recursos orçamentários
nec.essáriosao pagamento, observadas as previiões estabelecidâr, p*g*,
â
ats) notats) fiscal{ais}
emitida(sJ.
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9.2 - A multa prevista no item 9.1 será descontadados crécÌitosque a CONTRATADApossuir
com o
CONTMTANTE,e poderá cumular com as demaissançõesadministrativas,inclusivecom a multa preüsta
no item 11.3.
9'3 - Nos termos do dispostono artigo 87 da Lei ne 8.666f93,pela inexecuçãototaÌ ou parcialdo objetoque
lhe for adjudicado,o CONTRATANTEpoderá aplicar à CONTúTADA" mediante publicãçãono Diáríã
Oriôial
do Estadoas seguintespenalidades:
a) advertência em simples irregularidades que não apresentamprejuízo efetivo de ordem administrativa
à
contratantg exceto situaçõesprevistas 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 clescontose indenizações.A preìente
multa será
aplicada também nos días de atraso nas substituiçõesde produtos que não esteiamem conformidade
com o
objeto licitado;
cJ multa de 2o/ofdois por cento) sobre o valor global do contrato, peÌo descumprimento qualquer
de
outra
disposiçãodo edital e seusanexos;
dJ muÌta de 10olo(dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisãodo mesmo por
culpa do
contratado, sem prejuízo da suspensãotemporária de participação em licitações e
impedímenio de
contratar com a Prefeítura Municípal de Tabapuã,por um ano;
e) declaraçãode inidoneidadenas hipótesesque cãracterizefraude ou outro eventocriminoso
diretamente
relacionado com a execuçãode contrato.
9'4 - Do ato que aplicar a penalidade caberárecurso, no prazo de 05 (cincoJdias
úteis, a contâr da ciência
da intimação,podendoa Administraçãoreconsiderarou não sua decisâo,dentro do
mesmo prazoì
9'5 - Sea C0NTRATADAnão recolherao CONTRATANTE
o valor da multa que porventura lhe for aplicada,
dentro de 05 fcinco] dias úteis a contar da data da intimação,será esta encáminhadap"i"
irrclïào
Dívida Ativa.
""
9'6 t Será considerado valor total deste Contrato,parâ efeitos de aplicação
das multas previstas nos itens
destacláusula,o somatóriodos valoresconstantesnasNotasFiscaiJemiiidaspela
CoNTRATADA
até a data
da aplicaçãoda respectivapenalidade.
9'7 - o,prazo de apresentaçãode recursoreferenteà aplicaçãodaspenalidades
seráde 05 [cinco] dias úteis,
contadosda intimação do ato.
9'B - As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório,
porém moratório e seu
pagamentonão exime a Contratadada reparaçãodos eventuais
danoi, perdas ou prejuízosque seu ato
punível venha a acarretar à contratante ou a terceiros,não
impedindo,em qualquer caso,que esta opte
pela rescisãocontratual.
9'9' Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITUM MUNICIPAL
DE TABApuÂ, petos prazos
'abaixo previstosou enquântoperdurarem
os motivosdeterminantesda punição,quando:
a)-deixar de entregar documentode habilitaçãoexigidopara o cerLame:
impedimentode contratar com a
Administração por 03 [três] anos;
b) apresentar documentaçãofalsa exigida para o certame,fraudar
na execuçãodo objeto, comportar-sede
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimentode contratar
com a Administraçãopor 05 [cinco)
anos;
I
9'10' A aplicação da penaÌÍdade capituìada no item anterior não
impossibilitaiá a incidência das demais \
cominaçõeslegais contempladasna Lei ns. 8.666,d,e2L/06/19g3, publicada
no Dou de 22/06/tgg3 e
pfevistas neste Editaì.
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CL{,USULADÉCIMA . REscIsÃo C0NïRATUAL
10.1.A inexecuçãototaÌ ou parcial deste contrato ensejaráa sua rescisãonos termos dos artigos TT aBA
da
Lei n.e 8.666/93, independentementede interpeÌaçãojudíciaÌ ou extrajudiciale sem prejuízo do dísposto
nos artigos 86 a BBdamesma Lei.
Parágrafoúnico - 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,Comarcade Catanduv4 com renúncia
expressaa
qualqueroutro, por mais priülegiado que seja,parà soluçãode questõesoriundas
destecontrato.
E por estarem assim justas e contratadas,as partes assinameste contrato em 03
[lrês] vias de igual teor e
forma, obrigando-sepor si e por seussucessores,na presençade duas testemunhàsaúaixo
assinãdas,para
que surtam todos os efeitos de direito, dando-sepublìcÍdadeao ato mediante publicação
de seu resumo na
ImprensaOficial.
Tabapuã,24 de junho de 2Q16.
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTTFICAçÃOESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE:MUNICIPIODE TABAPUÃ
CONTRATADA:IOFRAN - COMÉRCIODE PRODUTOSPARA HIGIENIZAçÃO LTDA
CONTRATON'IDE ORIGEM]:0ïS/ZAL6
Objeto: Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atencìeras necessidaclesda municipaÌidade,com
entregâparcelada.
Na qualidade de Contratante e Contratado,respectivamente,do Termo acima identificado,g
cientesdo
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO,para fins de instrução e julgamento,
damo-nos poq CIENTESeNoTIFtCADoS para acompanhartodos 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
Iegaise 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,
Cadernodo
Podgr Legislativo,parte do Tribunal de Contasdo 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.
i

l

- PREFEÍTO
: JAMILSERON
MUNtCtpAL
institucional:
licitacao@tabapua.sp.eov.br

coN

pRo
HIGIENIZAçÃOLTDA
Nomee cargo:RosAL/ADE LouÍìDESGENTILLIDUENHA- sóciaAdministradora
-m ai I i nstitúcio na|:

ç9mgr,;jslgio:lÍiüçgrn"b r
E-mailpes:oal:lukvnhatfri{aemail.com

:1-
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00NTRATONe 03B/2A76, 241A6/2A76.EXTRATODE CONTRATO
Conrrato nq 038/2016; Respaldo legal: Processode Licitação ne 0ZBIZ0L6 - Modalidade pregão
Presencialne A5/201,6Contratante:Municípiode Tabapuã-lp;CNpl.ns +5.íZB.gj,6l0AA1,_gS;
Contraúa:

loFRÁN- coMÉRcIoDE PRoDUTospÁne HrcrEúrzAçÃoLTDA;cNpJ.ne sg.sú2.262f0001-94
e

InscriçãoEstadualne 401.044.900,119;Objeto:Aquisiçãode produtosde limpezae higienepara atender
as
necessidades
da municipalidade,com entregaparcelada;Vigência:06 mesesã contar ãa data de assinatura
ocorrendo o término em23/72/2016; Classificação
Orçamentária:3.g.g0.g0.Z2_ Material de ConsumoI
Material de Limpeza e Produto de Higienização,nas respectivasclassificaçõesorçamentáriasconsignadas
na Lei Orçamentáriado ExercícioValor GlobaÌEstimado:R$ 51.873,29;Data da assinatura:2+/06/2016;
IAMIL SERON- PrefeiroMunicipaÌde Tabapuã- PUBLIQUE-SE.
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PREFEITURA
MUNICIPAL
DETABAPU
Anexo Referentea Licitação- pregãopresencíal- 5/2A]6
Fornecedor:6894 JOFMNCOM.DEPRODUÏOS
PARAHIGIENIZACÃO
LTDAEPP
Item

Cd. Produto
Marca
18 40.00380

UMPOL
24 40.02380

MEGA
rh40.023"12
\

WORKER
34 40.0?362
SANRO
35 40.02363
SANRO
44 40.02349

ALVEFLOR
5

40.02372

f

l

123BABY
53 40.02367

KIDLIXO
s4 40.02366

KIDLIXO
ss 40.0236s

Descrição
Valor Unitário Valor Desconto valor Imposto
Quantidade Unidade
Valor Líguido
EETERGENTE
ÚqunO. Neuko,glicerinado,
Indicadoparalavagemmanualde louças,talheres/copose utensílios
em
cozinhase limpezaem geral. Apresentar
Registrodo produtojunto ao Ministérioda Saúde/ANVISA
e Autorização
de
Funcionamento
da Emprem AFE.Nocasodo licítanteserdistribuidor,
apresentar
AFE/ANWSA
comodisúibuídor.
ApresentarFichade Informaçãode Segurança
de ProdutoQuímico- ISpe, de acordocomNBR14725.caixacom24
unidadesde 500 ml.
356,0000 c(
43,7000
0,00
0,00
15.557,20
Higienizador.
em gel, neutro'Composto
de álcooletílico70016,
isopropílìco
menorque 5oloagenteshidraLantes
comvitamina
g indicadoparaaçãobactericida
e antisseptico
de mãos,acondicionado
em plásticoembaladoa vácuocomválvula
dosadorae anti retomq p.99-rt1sujeitoa verificação
no ato da entregaaosprocedimentos
pela
Adib.determinados
ANVISA;Embalagem
com500m1
374,0000 FR
7,9000
0,00
0,00
2.954,60
UmpaMóveis.EmulsãoAquosaCremosa;Perfumado;
paraSuperffcie
EmGeral(excetopiso);Composto
de CeraMicro
cristalina,óleoParafinÍco,
silicone,alcalizante;
Espessante,
tensoativo,
Formaldeído;
SolventeAlífatico,perfumee Água;
EmbaladoEmFrascoPlástico;ProdutoSujeitoa Verificação
NoAto Da Entrega;Aosprocedimentos
pela
Adm.Determinados
ANVISA;Validadede no mínimo06 meses;Frascocom500ml
131,0000 FR
4,0500
0,00
0,00
530,55
LuvaparaLÍmpeza;Borrachade LátexNatural,TamanhoGrande.ComRevestimento
Interno,reforçada,comSuperficie
ExternaAntidenapante;
normaNBA-13393
t77,0000 PAR
4,4L00
0,00
0,00
79a,57
LuvaparaLimpeza;Borrachade LátexNatural,TamanhoMédÍo.ComRevestimento
Interno/reforçada,
comsuperfície
ExtemaAntiderrapante;
normaNBA-13393
227,0000 PAR
4,4100
0,00
0,00
1.001,07
- FolhaSimples;Classe01. Fragrância
PapelHígíênico
Neutra;Nacor Branca;AlvuraIso Maioreue B0olo;
Índicede Maciez
MenorQue6 Nm/g;Resistência
a TraçãoPonderada
lgual ou MaÌorQue90 N/m; euantÌdadede FurosMenoreue 100
Mm2/m2;Quantidade
de Pjlta_s
Menor.Que
200Mm2/m2;Tempode Áosorçao
oe Âguawenorqueo õ; cãnformeNorma
HábitoNbr 15464-1e 15134;características
complementares:
úaÉria priml 100o/o
Fibravegetà;comGrgura de 10 cm com Tolerânciade 2o/o;Diâmetro
No Maximorr,7 cm; Largurado Tubete10 Cm- Comtole-rânéia
de 2olo;"Diâmetro
Intemo
"
MaiorQue4 cm; Acabamento
Gofrado;Picotado;Rotulagem
Contendo;clidentificação
Daclasseútca.ór;ü;;
Ë-'
nr9ma,
Metragem
do
Papel;
Nome
do
Fabricante
e
Fantasia,
cNpJ;E-mail,TéleÍonedo Sac;Embalàgem
[9p11
ComBoa
Visibilidade
do Produto; FardoscomB rolos;comprimento
do Rolo300 m - ComTolerância
de Zó/o.
92,0000 FD
41,9000
0,00
0,00
3.854,80
saboneteEmBarra-uso Infantil'compostode GorduraAnimale vegetalsaponifÌcada,
glicerÍna,
sacarose.
acidoEsteáricq
fragrância,edta;
Ph Neuúo,ComHidratante,
ïpr: de UsoInfaritíl;B0 Gramas,embalado
em papelde Boaeualidade
ProtetorInterno;ProdutoSujeítoa VerificaÉoNoAto DaEntrega;Aosprocedimentos
Adm.Determinadoipela
ANVISA;
Validadede no mínimo06 meses;
700,0000 uN
1,3400
0,00
0,00
938,00
sacode uxo PlusoDomestíco;
de Pôlietileno;
com capacidade
de 20 Litros.Medindo(59 x 62)cm(l xA); preto;supoÉando
6 Kg-O produtodeveestarem conformidade
comas normasda ABNT.NBA9190/9191113055113056.
Apresentar
Registro
do produtojunto ao Ministérioda Saúde/ANVISA
- AFE.Nocasodo licitante
e Autorização
de Funcionaniento
da Empresa
ser dÌstribuÌdor,
apresentarAFE/ANVÌSA
comodÌstribuidor.
Ápresentar
o Lauciode EnsaìoTécnico
oã piãouà previstona
NBR9191:2008
243,0000 PCï
7,0000
0,00
0,00
1.701,00
sacode LixoPlusoDomestico;
de Polietiteno;
com capacidade
de 60 LÌtros.Medindo(63 x g0)cm(l xA); preto;suportando
10 Kg; O produtodeveestarem conformidacìe
comas normasda ABNT.NBAg190/g1gu13055/13056.
Apresentar
e AutorÍzação
- AFE.Nocasodo
399itht do produtojunto ao Ministérioda saúde/ANVISn
de Funcionamento
cÍaEmpresa
licitanteser distribuidor,apresentar
AFE/ANViSA
comodistribuidor.
Àpresentaiiaudo de epsaiJrecnicoo-oproouto
previstona NBR9191:2008.
202,0000 PcT
u,2500
0,00
0,00
4,292,50

AvenidaRodolfo
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PBETEITURA
Anexo Referente a Licitação- pregão presencial- 5/ZOL6
56 40.02930

KID UXO
57

KÌD UXO

SACOLD(O30 L. Sacoparalixode usodoméstico,
de polietileno
para30 litrosna cor preta.o produto
comcapacidade
deveestarem conformÌdade
comas normasda ABNT.NBA919019191/13055/13056.
Apresentar
Registrodo produtojunto
ao MÌnistério
da saúde/ANVISA.e
- AFE.Nocasodo ÍÌcitanteserdistribuidór,
Autorização
de Funcionamento
da Empresa
apresentar
AFEIANVISA
comodistibuidor.Apresentar
Laudode EnsaioTécnicodo produtoprevistona NBR9191:2008.
100,0000 PcT
17,0000
0,00
0,00
1.700,00
40'02929s4couxo 50 L. sacoparalixode usodoméstico,
de polietileno
para50 litrosna cor preta.Embatagem
comcapacidade
com 100unidades.o produtodeveestarem conformidade
comas normasda ABNT.NBA9190/9191113055/13056.
ApresentarRegistrodo produtojunto ao Ministério
- AFE.
da SaúdeIANVISA
e Autorização
de Funcionamento
da Empresa
No casodo licitanteser distrÌbuidor,
apresentar
AFE/ANVÌSA
comodistrÌbuÌdor.
Ápresentar
Laudode EnsaioTécnicodo
produtopfevistona NBR9191:2008
95,0000 PcT
L4,2000
0,00
0,00
1.349,00
Total do Fomecedor:

51.873,29

Total Geral:

sL.8.73,29

TABAPUA,
24 de Junhode 2016.

PIODE TABAPUÃ

CONTMTANTE
IAMILS
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LTDA

CONTRÁTADA
ROSALVADE

RDESGENTILLIDUENHA- Sócia Administradora
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PROCURAçÃO
OUTORGANTE: JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA
HiGIENIZAÇÃO LTDA EPP.
Pessoajurídica de direito privado, inscrita no cNpJ sob
o n" 5g.go2.262looor-g4, inscrição
estadual 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 no
092'IB7'178-39, residente na Avenida Isaltino do Amaral
Carvalho, n/ 650, Ap. 202, Vila
Assis, 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.
í-

-

PoDERES:-{mplos e gerais pa{a
fim especial.de representar a outorgante perante a
'Que
Administração Públicá peaeát, Estadual9 e vlunicipal,
no
se refere ao procedimento
Eletrônico, 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 e
firmar 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 indispensáveis
ao 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 danos
gerados por referida prática, a qual é totalmente
rechaçada pelas polÍticas éticas da
Qutorgante,
Firma-se a presente Validade de 1 (um) ano a contar
da data de sua assinatura.
Jau,23 de Junho de 2016.
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para Higienizaçâo Ltda. Epp
de
s Gentil Liduenha
RG: 1 . 9 4 8 . 0 0 6
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