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cidade de São Caetano do

Rua Eduardo Prado n . 201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul,

Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a

saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua Secretária Municipal de

Planejamento e Gestão, SILVIA DE CAMPOS, brasileira, divorciada, advogada,

portadora da Cédula de Identidade RG n 11.165.961-9 e inscrita no CPF/MF

sob o n 049.822.698-07; por seu Responsável pelo Expediente da Secretaria

de Educação, FABRICIO COUTINHO DE FARIA, brasileiro, portador da Carteira

de Identidade n 32087908-2 e inscrito no CPF/MF sob n 28046903850;

doravante denominados simplesmente "CONTRATANTE", e, considerando a

homologação do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.

36/2020, publicado no Diário Oficial do Município do dia 20/07/2020 e a

classificação das propostas conforme fls. 10/36 RESOLVE, nos termos das

Leis n. 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal n. 10.520/02, Decreto

Municipal n. 10.019/2010, bem como do edital de Pregão nos autos do

processo em epígrafe, mediante as condições e cláusulas aqui estabelecidas,

firmar o presente ajuste para REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, da empresa:

Detentora
Denominação: TRÊS LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI
Endereço: Rua Gama Lobo, n. 1122, Ipiranga - São Paulo/SP
CNPJ: 08.212.263/0001-76
Representante Legal: JOSÉ ROBERTO HERRERIAS

CPF: 144.210.158-06

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO

DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, QUE

ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E A EMPRESA TRÊS LAGOAS

COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI,

ORIUNDA DO PROCESSO N . 4280/2020 - PREGÃO

PRESENCIAL N. 36/2020.

do ano de 2020 (dois mil e vinte) , nesta

no Gabinete do Senhor Prefeito, situado na

dias do mês deAos
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R$
108.218,70

R$
133.887,15

R$ 3.258,90

R$ 2.006,40

R$
112.543,20

R$ 26,90

R$ 4,45

R$ 22,95

R$ 7,60

R$11,60
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EDUMAX

AUDAX

ALBANY

START

INGLEZA

MARCA"'*
"r

Sabonete liquido, utilizado para limpeza das mãos com
agradável perfume erva doce, embalado em galão de 05 litros com
alça para transporte e tampa de rosca, para evitar vazamento do
produto. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chloride,
parfum, cocamide dea, sodium laureth sulfate, edta,
methylchloroisotiazolinone, glycol distearate, aqua. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, as instruções e
precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq),
número da notificação do produto na anvisa/ms, n do telefone do

Desinfetante de uso geral, com ação germicida e fragrância
floral. Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superfícies
laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc. Embalado
em frasco plástico transparente contendo 500 ml e tampa flip top.
Composição: cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de
didecil dimetilamônia, tensoativo catiônico, emulsificante,
sequestrante, óleo de pinho, acidificante, conservantes, fragrância,
corante e água, princípio ativo: cloreto de dialquill benzil amônio:
0,5%, veículo, conservante, corante e fragrância. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções
de uso, n do telefone do ceatox, código de barra, e-mail/ e-mail/
telefone do sac, número do lote, dados do responsável técnico
(nome e crq), número da autorização de funcionamento e registro
do produto ms e validade.

Sabonete em barra de 90g, embalado individualmente e
embalado em embalagem plástica contendo 12 barras.
Ingredientes: sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate,
glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben,
methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria
ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disufonate, ei
77891, ei 74160, ei 11680. Constar na embalagem os dados do
fabricante, telefone do sac, as instruções e precauções de uso,
número da autorização de funcionamento e registro do produto
ms, n do telefone do ceatox, n de lote e validade.

Sabão em pasta para brilho, acondicionado em sache plástico
de 500 gr, produto especialmente desenvolvido para uso em
cozinhas e para limpeza de pratarias e cromados. Composição:
óleo vegetal e hidrox de potássio. Deverá constar na embalagem
os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e crq), código de barra, número do
lote, n do telefone do ceatox e validade do produto.

Cera liquida incolor autobrslhante, utilizado em supeiíiucb tipo
granito, mármore, paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas,
granilite, cimento queimado e concreto, com secagem rápida,
deixando um filme duro resistente a riscos, ranhuras e manchas,
dispensando o polimento. Embalado em frasco plástico branco
virgem com tampa flip- top contendo 750 ml. Composição: resina
acrílica, preservante, corante, fragrância e água. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, as instruções e
precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq),
número da notificação do produto na anvisa, n do telefone do
ceatox e validade.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1.   Constitui o objeto deste Pregão, o Registro de Preços para Fornecimento de Materiais

de Limpeza e  Descartáveis,   conforme  lotes,  especificações  técnicas  e  valores

descritos abaixo:
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R$
148.196,60

R$
87.417,00

R$
491.139,00

R$
53.599,00

R$ 2.892,75

R$
25.141,20

R$ 9,70

R$ 11,00

R$13,53

R$ 6,50

R$ 7,25

R$21,90

AUDAX

AUDAX

AUDAX

AUDAX

AUDAX

AUDAX

Álcool liquido 46,2.solução pronto uso; utilizado para limpeza
geral de superfícies laváveis; incolor; com odor característico;
possuindo um ph de 6,0 a 8,0. Embalagem: frasco plástico
resistente com tampa de rosquear contento 1 litro do produto. O
produto deverá possuir registro/notificação no ministério da saúde.
Rótulo: de acordo com a legislação vigente e constar de forma
clara e indelével as informações: identificação do produto e
empresa; composição e informações sobre os ingredientes;
identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas
de prevenção e precaução; manuseio e armazenamento;
informações toxicológicas (número do ceatox); selo do inmetro e
número do inor; numero do lote; data de fabricação; nome' técnico

Álcool liquido 70%. Solução antisséptica e bactericida; pronto
uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e
superfícies fixas; incolor; com odor característico; possuindo um
ph de 5,0 a 8,0 e teor alcoólico de 68 a 72 inpm. Embalagem:
frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro
do produto. O produto deverá possuir registro/notificação no
ministério da saúde. Rótulo: de acordo com a legislação vigente e
constar de forma clara e indelével as informações: identificação do
produto e empresa; composição e informações sobre os
ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros
socorros; medidas de prevenção e precaução; manuseio e
armazenamento; informações toxicológicas (número do ceatox);
selo do inmetro e número do inor; numero do lote; data de
fabricação; nome técnico do responsável e seu registro crq e
validade.

Água sanitária, alvejante e desinfetante bactericida, de uso geral,
com cloro ativo. Indicado para limpeza de banheiros, pisos,
azulejos, paredes, ralos, lixeiras e lavagem de roupas. Embalado
em frasco plástico branco virgem, contendo 5 litros de solução,
com tampa de rosca que evita o vazamento do produto e alça para
transporte. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de
sódio 0-2%, teor de cloro ativo: de 2,0% 2,5 p/p. Ph: entre 9,5 a
11%. Rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de
forma clara e indelével as informações identificação do produto e
empresa composição e informações sobre os ingredientes,
identificação de perigos, medidas de primeiro socorros, medidas
de prevenção, medidas de controle para derramamento ou
vazamento, manuseio e armazenamento, propriedades fisico-
quimicas, informações toxicológicas, responsável técnico (nome e
crq) e validade.

Saponáceo liquido cremoso, acondicionado em frasco plástico
reciclável de 200ml, com tampa com sistema fliptop,
proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição:
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, espessante,
alcalinizantes, abrasivo, preservante, essência e veículo. Deverá
constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante,
validade, data de fabricação, número do lote, modo de usar,
códiqo de barras, telefone do sac e site do fabricante

Hipoclorito de sódio de 5 a 5,5%, embalagem frasco 01 litro,
para uso geral, indicado para desinfetar pisos, paredes, ralos,
pias, vasos sanitários e demais superfícies fixas sujeitas a
contaminação, validade mínima de 06 meses, após a data de
fabricação. Embalagem resistente, contendo rótulo com
informações do produto e dados do fabricante

Hipoclorito de sódio de 5 a 5,5%,embalagem de 05 litros, para
uso geral, indicado para desinfetar pisos, paredes, ralos, pias,
vasos sanitários e demais superfícies fixas sujeitas a
contaminação, validade mínima de 06 meses, após a data de
fabricação., resistente, embalagem contendo rótulo com
informações do produto e dados do fabricante

ceatox e validade.
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R$
82.830,00

R$
22.123,20

R$
109.480,80

R$
52.052,10

R$
37.135,80

R$
118.518,40

R$ 15,00

R$ 52,80

R$ 2,90

R$
335,82

R$11,70

R$18,20

MATT
INSET

AUDAX

LIMPOL

HIDROAL

LYSOCLIN

EDUMAX

Inseticida aerosol; inseticida a base de água como solvente.
Frasco de 300 ml. Composição: imiprotina 0,04%p/p cifenotrina s
0,12%p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente,
conservante, antioxidante e água. Eficaz contra o mosquito da
dengue, moscas, mosquitos, baratas, formigas. Deverá constar na
embalagem os dados do fabricante, uso, dados do responsável
técnico (nome e crq), n do telefone do cit com indicações para
uso médico e validade.

Cera acrilica liquida, pronto uso 2 em 1 para pisos laváveis,
branca, leitosa e opaca, antiderrapante, restauradora e seladora.
Produto indicado para locais com grande índice de trafego. O
produto deverá apresentar um ph puro entre 7 e 10; teor de não
voláteis entre 9 a 10%; rendimento: 70 - 100m2/l; solúvel em água
e não inflamável. Composição: anionic fluorosurfactant blend,
diethylene glycol monoethyl ether, 1,2 - benzisothiazol -3 (2h) one.
Embalagem: deverá conter 5 (cinco) litros de produto; número do
ceatox, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de
identificação do fabricante

Detergente líquido neutro com glicerina, para lavagem de
louças e utensílios de cozinha; características: desengordurante,
biodegradável, hipoalergênico, aspecto líquido viscoso, neutro,
concentrado, testado dermatologicamente. Componentes ativos:
ativos alquil benzeno sulfonado sódio linear, aquil benzeno,
tensoativo biodegradável; embalagem: frasco plástico resistente
contendo 500 ml, com tampa dosadora, do tipo abre e fecha e
embalados em caixa de papelão; rótulo: estar de acordo com a
legislação vigente e constar de forma clara e indelével as
seguintes informações: nome do produto e sua finalidade; testado
dermatologicamente; instruções de uso e precauções; nome do
técnico responsável e seu registro no conselho regional de
química, composição do produto; conteúdo da embalagem; prazo
de validade, nome, endereço e cnpj do fabricante e validade.

Sanitizante a base de cloro para desinfecção e esterilização de
água, frutas, legumes e diversos. É utilizado para eliminação de
bactérias e micro-organismos. O produto deverá vir embalado
individualmente em tabletes efervescentes de 5 gramas cada, e
embalados em recipiente plástico com tampa vedante contendo
180 unidades. A caixa de papelão deverá ser resistente e conter 3
(três) recipientes; diluição: 1 tablete de 5g para 15 litros de água;
composição: dicloroisocianurato de sódio 51% e aditivos 49%;
embalagem: deverá constar o código do produto, data de
fabricação, validade de no mínimo 2 (dois) anos, número do lote,
telefone do centro de informações toxicológicas, nome e crq do
químico responsáve

Desinfetante bruto 1 litro, de uso geral, contra fungos, bactérias e
germes utilizado para lavagem de roupas e superfícies laváveis.
Embalado em frasco plástico opaco e resistente com tampa de
rosca que facilita o manuseio e evita o vazamento. Composição:
tensoativo catiônico, sequestrante, alcalinizante, conservante,
fragrância e veículo. Princípio ativo: 0,45% de cloreto de
cocobenzil alquil dimetil amônio/ cloreto de didecil dimetil amônio.
Constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e
precauções de uso, n do telefone do ceatox, código de barras,
telefone do sac,

Álcool gel 70%, utilizado para assepsia a seco da pele. Gel
transparente, com odor característico alcoólico. Embalado em
forma de refil selado, com válvula anti-entupimento e anti-
vazamento, descartável com capacidade de 800 ml e embalado
em caixa de papelão. Composição: alcohol, carboner,
triethanolamina, glycerin e Água. Deverá constar na embalagem
os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados
do responsável técnico (nome e crq) e validade.

do responsável e seu registro crq e validade.
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R$
3 143,84

R$
70.487,60

R$
15.482,88

R$
113.395,80

R$
48.928,00

R$
129.649,14

R$
4.933,95

R$ 3,92

R$31,30

R$ 2,24

R$ 14,70

R$ 8,80

R$ 4,93

R$ 6,35

ICARAI

BUFALO

UPEX

AUDAX

AUDAX

AUDAX

AUDAX

Sabão de coco em barra de 200 grs , utilizado para limpeza de
superfícies e objetos, roupas e utensílios domésticos. Embalados
individualmente. Composição: óleo de babaçu, agente anti-
redepositante, carga, agente de controle de ph, alcalinizante e
veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante,
instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico
(nome e crq), número do lote, n do telefone do ceatox e validade.

Removedor multiuso sem perfume, indicado para limpeza do
dia a dia em superfícies laváveis, como azulejos, fórmica,
geladeira, fogões e etc. Embalado em frasco plástico transparente
com tampa flip top, contendo 1000 ml de solução sem perfume e
incolor. Composição tensoativos, solventes, alcalinizantes,
conservante, sequestrante e veículo. Princípio ativo tensoativo não
iôníco. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante,
instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico
(nome e crq), número do lote, n do telefone do ceatox e validade.

Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso
domiciliar, acondicionada individualmente em caixa de 25gr, com
suporte plástico. Composição: paradiclorobenzeno, fragrância e
corante, concentração: 94%. Deverá conter na embalagem dados
de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros
socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e
validade

Odorizador de ar aerosol 360ml, utilizado para deixar os
ambientes com um aroma agradável. Acondicionado em lata de
aço, na fragrância lavanda. Composição: antioxidante, essência,
solvente, veículo e propelente. Constar na embalagem os dados
do fabricante, sac, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e crq), n. do telefone do ceatox, n. do
lote e validade.

Lustra móveis cremoso na cor branca opaca, com essência de
lavanda. Deverá possuir um ph puro entre 7 e 9. Não inflamável
solúvel em água. Composição: ethyienediamenetetraacetic acid,5-
cloro-2-methyl-2hisothiazol-3-one and 2-methyl -2h-isothiazol-3-
one, sodium hydroxide. Embalagem: frasco com 500 ml do
produto; tampa flip top, número do ceatox, marca, composição,
lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante e
validade.

Limpador instantâneo, dispensa o enxágue; aspecto liquido
transparente/ incolor; fragrância suave de lavanda; indicado para
limpeza e higienização de toda a casa, ideal para cozinhas,
banheiros, vidros, metais, e superfícies laváveis; produto 4 em 1:
limpa, perfuma, higieniza e desengordura; ph de 11,5 +/- 1,0;
composição química: água, solvente, conservante, sequestrante,
frangrância e tensoativo aniônico; principio ativo: nonilfenol
etoxilado; embalagem: frasco plástico resistente com 500 ml,
tampa flip-top; rótulo de acordo com a legislação vigente e constar
de forma clara e indelével as informações: identificação do
produto e empresa; composição e informações sobre os
ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros
socorros; medidas de prevenção e precauções; manuseio e
armazenamento; informações toxicológicas e número do ceatox;
numero do lote; data de fabricação; data de validade; nome
técnico do responsável e seu registro crq e validade.

Limpa vidros, frasco de 500 ml, recomendado para limpar e dar
desembaraçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, pára-brisas e
acrílicos. Liquido límpido, transparente e levemente azulado, o
produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida,
remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente
poder desengordurante, frasco com tampa flip top, contendo
informações sobre o fabricante, data de fabricação e validade,
número do ceatox e indicações de uso. Composição: dodecil
benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes,
corante, veículo e sequestrante
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R$
37.502,80R$ 11,60INLGEZA

Cera líquida incolor autobrilhante, utilizado em supeifiu.es tipo
granito, mármore, paviflex, plurigoma, lajotas não vitrificadas,
granilite, cimento queimado e concreto, com secagem rápida,
deixando um filme duro resistente a riscos, ranhuras e manchas,
dispensando o polimento. Embalado em frasco plástico branco
virgem com tampa flip- top contendo 750 ml. Composição: resina
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R$
38.235,60

R$
33.547,20

R$
91.128,96

R$
40.585,20

R$
219.983,70

R$81,70

R$ 23,20

R$ 12,48

R$ 6,20

R$ 12,90

VALOR TOTAL DO L 'l.

KIMBERLY

EDUMAX

MINUANO

RADIUM

ASSIM

Sabonete liquido spray, indicado para lavagem das mãos e
antebraços, refil de 400 ml, com concentração adequada para
pronto uso, que não provoque irritação na pele e com fragrância
suave. O refil deverá estar embalado em caixa de papelão
resistente que permita o encaixe perfeito na saboneteira, evitando
qualquer tipo de vazamento. Deverá constar na embalagem
•nformacão do fabfcante e 1adcc 1^ produte

Sabonete liquido antisséptico, translúcido, sem fragrância, com
ingredientes umectantes e emolientes que repõem os óleos
naturais da pele, indicado para uso em cozinhas e outras áreas
onde há necessidade de prevenção de infecção cruzada.
Composição: citricacid, sodiumlareth, cocamide dea, triclosan,
alcohol, methilchloroisotiazolinone, trietanolamine edta, ei 16035
andaqua. O produto deverá ser embalado em forma de refil
selado,  com válvula  anti-   entupimento  e  anti-vazamento,
descartável com capacidade de 800 ml. Deverá constar na
embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções
de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), n. do ceatox,
e validade.

Sabão em barra. Produto de multiuso utilizado na lavagem de
roupas, louças e utensílios de cozinha em geral; características:
neutro e isento de corantes; composição química: sabão base de
ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água;
embalagem: barra de 200 gramas, acondicionado em embalagem
plástica transparente contendo 05 barras, embalada em caixa de
papelão, tendo suas abas internas e externas lacradas com fita
gomada ou outro método. Rótulo deve estar de acordo com a
legislação vigente, constar que o produto é dermatologicamente
testado, e constar de forma clara e indelével as informações:
nome do produto e  sua  finalidade; instruções de uso e
precauções; nome do técnico responsável e seu registro no
conselho regional de química; prazo de validade; composição do
produto; conteúdo da embalagem; nome, endereço e cnpj do
fabricante e validade.

Saponáceo em pó, indicado para limpeza de superfície de
cozinha, banheiro e pisos em geral, embalados em frasco plástico
contendo 300 grs, opaco e com tampa flip top. Composição: linear
alquilbenzeno, sulfonato de sódio, alcalinizante, agente abrasivo,
agente de branqueamento e fragrância. Componente      ativo:
discloroisocianurato de sódio. Deverá constar na embalagem os
dados do fabricante, instruções e precauções de uso, telefone do
atendimento  ao  consumidor,   numero  do  lote,  dados  do
responsável técnico (nome e crq) e validade.

Sabão alvejante em pó biodegradável embalagem: caixa de
papelão contendo 1kg do produto; composição: silicato de sódio,
tensoatico  aniônico  biodegradável,  sinergista,  sequestrante,
fosfato alcalinizante, enzimas sal inorgânico, branqueador óptico
alvejante, e amaciante, alquil benseno, pigmnto, perfume e
umidade. Não deverá conter em sua composição tripolifosfatos
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R$
17.862,00

R$ 964,25

R$
8.365,80

R$
36.072,90

R$
44.629,05

R$
1.078,65

R$661,20

R$ 6,50

R$ 7,25

R$21,90

R$ 26,90

R$ 4,45

R$ 22,95

R$ 7,60

AUDAX

AUDAX

AUDAX

EDUMAX

AUDAX

ALBANY

START

Saponáceo líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico
reciclável de 200ml, com tampa com sistema fliptop,
proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição:
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, espessante,
alcalinizantes, abrasivo, preservante, essência e veículo. Deverá
constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante,
validade, data de fabricação, número do lote, modo de usar,

Hipoclorito de sódio de 5 a 5,5%, embalagem frasco 01 litro,
para uso geral, indicado para desinfetar pisos, paredes, ralos,
pias, vasos sanitários e demais superfícies fixas sujeitas a
contaminação, validade mínima de 06 meses, após a data de
fabricação. Embalagem resistente, contendo rótulo com
informações do produto e dados do fabricante

Hipoclorito de sódio de 5 a 5,5%,embalagem de 05 litros, para
uso geral, indicado para desinfetar pisos, paredes, ralos, pias,
vasos sanitários e demais superfícies fixas sujeitas a
contaminação, validade mínima de 06 meses, após a data de
fabricação., resistente, embalagem contendo rótulo com
informações do produto e dados do fabricante

Sabonete líquido, utilizado para limpeza das mãos com
agradável perfume erva doce, embalado em galão de 05 litros com
alça para transporte e tampa de rosca, para evitar vazamento do
produto. Composição: citric acid, sulfonic acid, sodium chloride,
parfum, cocamide dea, sodium laureth sulfate, edta,
methylchloroisotiazoiinone, glycol distearate, aqua. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, as instruções e
precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq),
número da notificação do produto na anvisa/ms, n do telefone do
ceatox e validade.

Desinfetante de uso geral, com ação germicida e fragrância
floral. Indicado para limpeza em geral e desinfecção de superfícies
laváveis como: banheiros, ralos, pisos em geral e etc. Embalado
em frasco plástico transparente contendo 500 ml e tampa flip top.
Composição: cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de
didecil dimetilamônia, tensoativo catiônico, emulsificante,
sequestrante, óleo de pinho, acidificante, conservantes, fragrância,
corante e água, princípio ativo: cloreto de dialquill benzil amônio:
0,5%, veículo, conservante, corante e fragrância. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções
de uso, n do telefone do ceatox, código de barra, e-mail/ e-mail/
telefone do sac, número do lote, dados do responsável técnico
(nome e crq), número da autorização de funcionamento e registro
do produto ms e validade.

Sabonete em barra de 90g, embalado individualmente e
embalado em embalagem plástica contendo 12 barras.
Ingredientes: sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate,
glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben,
methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria
ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disufonate, ei
77891, ei 74160, ei 11680. Constar na embalagem os dados do
fabricante, telefone do sac, as instruções e precauções de uso,
número da autorização de funcionamento e registro do produto
ms, n do telefone do ceatox, n de lote e validade.

Sabão em pasta para brilho, acondicionado em sache plástico
de 500 gr, produto especialmente desenvolvido para uso em
cozinhas e para limpeza de pratarias e cromados. Composição:
óleo vegetal e hidrox de potássio. Deverá constar na embalagem
os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e crq), código de barra, número do
lote, n do telefone do ceatox e validade do produto.

acrílica, preservante, corante, fragrância e água. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, as instruções e
precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e crq),
número da notificação do produto na anvisa, n do telefone do
ceatox e validade.
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R$
12.366,90

R$
39.494,00

R$
49.392,40

R$
29.128,00

R$
163.699,47

R$11,70

R$ 18,20

R$ 9,70

R$11,00

R$ 13,53

LYSOCLIN

EDUMAX

AUDAX

AUDAX

AUDAX

Desinfetante bruto 1 litro, de uso geral, contra fungos, bactérias e
germes utilizado para lavagem de roupas e superfícies laváveis.
Embalado em frasco plástico opaco e resistente com tampa de
rosca que facilita o manuseio e evita o vazamento. Composição:
tensoativo catiônico, sequestrante, alcalinizante, conservante,
fragrância e veículo. Princípio ativo: 0,45% de cloreto de
cocobenzil alquil dimetil amônio/ cloreto de didecil dimetil amônio.
Constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e
precauções de uso, n do telefone do ceatox, código de barras,
telefone do sac,

Álcool gel 70%, utilizado para assepsia a seco da pele. Gel
transparente, com odor característico alcoólico. Embalado em
forma de refil selado, com válvula anti-entupimento e anti-
vazamento, descartável com capacidade de 800 ml e embalado
em  caixa  de  papelão.  Composição:  alcohol,  carboner,
triethanolamina, glycerin e Água. Deverá constar na embalagem
os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados
do responsável técnico (nome e crq) e validade.

Álcool liquido 46,2.solução pronto uso; utilizado para limpeza
geral de superfícies laváveis; incolor; com odor característico;
possuindo um ph de 6,0 a 8,0. Embalagem: frasco plástico
resistente com tampa de rosquear contento 1 litro do produto. O
produto deverá possuir registro/notificação no ministério da saúde.
Rótulo: de acordo com a legislação vigente e constar de forma
clara e indelével as informações: identificação do produto e
empresa; composição e  informações sobre os ingredientes;
identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas
de  prevenção  e  precaução;  manuseio e  armazenamento;
informações toxicológicas (número do ceatox); selo do inmetro e
número do inor; numero do lote; data de fabricação; nome técnico
do responsável e seu reqistro crq e validade.

Álcool liquido 70%. Solução antisséptica e bactericida; pronto
uso; utilizado para desinfecção hospitalar de artigos não críticos e
superfícies fixas; incolor; com odor característico; possuindo um
ph de 5,0 a 8,0 e teor alcoólico de 68 a 72 inpm. Embalagem:
frasco plástico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro
do produto. O produto deverá possuir registro/notificação no
ministério da saúde. Rótulo: de acordo com a legislação vigente e
constar de forma clara e indelével as informações: identificação do
produto  e  empresa;  composição e  informações  sobre  os
ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros
socorros;  medidas de prevenção e precaução; manuseio e
armazenamento; informações toxicológicas (número do ceatox);
selo do inmetro e número do inor; numero do lote; data de
fabricação; nome técnico do responsável e seu registro crq e
validade.

Água sanitária, alvejante e desinfetante bactericida, de uso geral,
com cloro ativo. Indicado para limpeza de banheiros, pisos,
azulejos, paredes, ralos, lixeiras e lavagem de roupas. Embalado
em frasco plástico branco virgem, contendo 5 litros de solução,
com tampa de rosca que evita o vazamento do produto e alça para
transporte. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de
sódio 0-2%, teor de cloro ativo: de 2,0% 2,5 p/p. Ph: entre 9,5 a
11%. Rotulo de acordo com a legislação vigente e constar de
forma clara e indelével as informações identificação do produto e
empresa composição e informações sobre os ingredientes,
identificação de perigos, medidas de primeiro socorros, medidas
de prevenção, medidas de controle para derramamento ou
vazamento, manuseio e armazenamento, propriedades fisico-
quimicas, informações toxicológicas, responsável técnico (nome e
crq) e validade.

código de barras, telefone do sac e site do fabricante
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R$
43.216,38

R$
1.644,65

R$
27.585,00

R$
7.339,20

R$
36.493,60

R$
16.791,00

R$ 4,93

R$ 6,35

R$ 15,00

R$ 52,80

R$ 2,90

R$
335,82

AUDAX

AUDAX

MATT
INSET

AUDAX

LIMPOL

HIDROAL

Limpador instantâneo, dispensa o enxágue; aspecto líquido
transparente/ incolor; fragrância suave de lavanda; indicado para
limpeza e higienização de toda a casa, ideal para cozinhas,
banheiros, vidros, metais, e superfícies laváveis; produto 4 em 1:
limpa, perfuma, higieniza e desengordura; ph de 11,5 +/- 1,0;
composição quimica: água, solvente, conservante, sequestrante,
frangrância e tensoativo aniônico; princípio ativo: nonilfenol
etoxilado; embalagem: frasco plástico resistente com 500 ml,
tampa flip-top; rótulo de acordo com a legislação vigente e constar
de forma clara e indelével as informações:   identificação do
produto  e  empresa;  composição e  informações  sobre os

Limpa vidros, frasco de 500 ml, recomendado para limpar e dar
desembaraçar vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, pára-brisas e
acrílicos. Líquido límpido, transparente e levemente azulado, o
produto deverá ser de fácil aplicação, possuir secagem rápida,
remover resíduos de maresia, fuligem e poeira e ter excelente
poder desengordurante, frasco com tampa flip top, contendo
informações sobre o fabricante, data de fabricação e validade,
número do ceatox e indicações de uso. Composição: dodecil
benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solventes,
corante, veículo e sequestrante

Inseticida aerosol; inseticida a base de água como solvente.
Frasco de 300 ml. Composição: imiprotina 0,04%p/p cifenotrina s
0,12%p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente,
conservante, antioxidante e água. Eficaz contra o mosquito da
dengue, moscas, mosquitos, baratas, formigas. Deverá constar na
embalagem os dados do fabricante, uso, dados do responsável
técnico (nome e crq), n do telefone do cit com indicações para
uso médico e validade.

Cera acrílica liquida, pronto uso 2 em 1 para pisos laváveis,
branca, leitosa e opaca, antiderrapante, restauradora e seladora.
Produto indicado para locais com grande índice de trafego. 0
produto deverá apresentar um ph puro entre 7 e 10; teor de não
voláteis entre 9 a 10%; rendimento: 70 - 100m2/l; solúvel em água
e não inflamável. Composição: anionic fluorosurfactant blend,
diethylene glycol monoethyl ether, 1,2 - benzisothiazol -3 (2h) one.
Embalagem: deverá conter 5 (cinco) litros de produto; número do
ceatox, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de
identificação do fabricante

Detergente líquido neutro com glicerina, para lavagem de
louças e utensílios de cozinha; características: desengordurante,
biodegradável, hipoalergênico, aspecto líquido viscoso, neutro,
concentrado, testado dermatologicamente. Componentes ativos:
ativos alquil benzeno sulfonado sódio linear,  aquil benzeno,
tensoativo biodegradável; embalagem: frasco plástico resistente
contendo 500 ml, com tampa dosadora, do tipo abre e fecha e
embalados em caixa de papelão; rótulo: estar de acordo com a
legislação vigente e constar  de forma clara e indelével as
seguintes informações: nome do produto e sua finalidade; testado
dermatologicamente; instruções de uso e precauções; nome do
técnico responsável e seu registro no conselho regional de
química, composição do produto; conteúdo da embalagem; prazo
de validade, nome, endereço e cnpj do fabricante e validade.

Sanitizante a base de cloro para desinfecção e esterilização de
água, frutas, legumes e diversos. É utilizado para eliminação de
bactérias e micro-organismos. 0 produto deverá vir embalado
individualmente em tabletes efervescentes de 5 gramas cada, e
embalados em recipiente plástico com tampa vedante contendo
180 unidades. A caixa de papelão deverá ser resistente e conter 3
(três) recipientes; diluição: 1 tablete de 5g para 15 litros de água;
composição: dicloroisocianurato de sódio 51% e aditivos 49%;
embalagem: deverá constar  o  código do produto, data de
fabricação, validade de no mínimo 2 (dois) anos, número do lote,
telefone do centro de informações toxicológicas, nome e crq do
químico responsáve
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R$
30.363,84

R$
13.522,20

R$
73.323,60

R$
1.046,64

R$
23.475,00

R$
5.160,96

R$
37.793,70

R$
16.306,40

R$ 12,48

R$ 6,20

R$ 12,90

R$ 3,92

R$31,30

R$ 2,24

R$ 14,70

R$ 8,80

MINUANO

RADIUM

ASSIM

ICARAI

BUFALO

LIPEX

AUDAX

AUDAX

Sabão em barra. Produto de multiuso utilizado na lavagem de
roupas, louças e utensílios de cozinha em geral; características:
neutro e isento de corantes; composição química: sabão base de
ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água;
embalagem: barra de 200 gramas, acondicionado em embalagem
plástica transparente contendo 05 barras, embalada em caixa de

Saponáceo em pó, indicado para limpeza de superfície de
cozinha, banheiro e pisos em geral, embalados em frasco plástico
contendo 300 grs, opaco e com tampa flip top. Composição: linear
alquilbenzeno, sulfonato de sódio, alcalinizante, agente abrasivo,
agente de branqueamento e fragrância. Componente       ativo:
discloroisocianurato de sódio. Deverá constar na embalagem os
dados do fabricante, instruções e precauções de uso, telefone do
atendimento  ao consumidor,  numero  do lote,  dados  do
responsável técnico (nome e crq) e validade.

Sabão alvejante em pó biodegradável embalagem: caixa de
papelão contendo 1kg do produto; composição: silicato de sódio,
tensoatico  aniônico  biodegradável,  sinergista,  sequestrante,
fosfato alcalinizante, enzimas sal inorgânico, branqueador óptico
alvejante, e amaciante, alquil benseno, pigmnto, perfume e
umidade. Não deverá conter em sua composição tripolifosfatos

Sabão de coco em barra de 200 grs., utilizado para limpeza de
superfícies e objetos, roupas e utensílios domésticos. Embalados
individualmente. Composição: óleo de babaçu, agente anti-
redepositante, carga, agente de controle de ph, alcalinizante e
veículo. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante,
instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico
(nome e crq), número do lote, n do telefone do ceatox e validade.

Removedor multiuso sem perfume, indicado para limpeza do
dia a dia em superfícies laváveis, como azulejos, fórmica,
geladeira, fogões e etc. Embalado em frasco plástico transparente
com tampa flip top, contendo 1000 ml de solução sem perfume e
incolor.   Composição  tensoativos,  solventes,  alcalinizantes,
conservante, sequestrante e veículo. Princípio ativo tensoativo não
iônico. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante,
instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico
(nome e crq), número do lote, n do telefone do ceatox e validade.

Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso
domiciliar, acondicionada individualmente em caixa de 25gr, com
suporte plástico. Composição: paradiclorobenzeno, fragrância e
corante, concentração: 94%. Deverá conter na embalagem dados
de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros
socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e
validade

Odorizador de ar aerosol 360ml, utilizado para deixar  os
ambientes com um aroma agradável. Acondicionado em lata de
aço, na fragrância lavanda. Composição: antioxidante, essência,
solvente, veiculo e propelente. Constar na embalagem os dados
do fabricante, sac, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e crq), n. do telefone do ceatox, n. do
lote e validade.

Lustra móveis cremoso na cor branca opaca, com essência de
lavanda. Deverá possuir um ph puro entre 7 e 9. Não inflamável
solúvel em água. Composição: ethylenediamenetetraacetic acid,5-
cloro-2-methyl-2hisothiazol-3-one and 2-methyl -2h-isothiazol-3-
one, sodium hydroxide. Embalagem: frasco com 500 ml do
produto; tampa flip top, número do ceatox, marca, composição,
lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante e
validade.

ingredientes; identificação de perigos; medidas de primeiros
socorros; medidas de prevenção e precauções; manuseio e
armazenamento; informações toxicológicas e número do ceatox;
numero do lote; data de fabricação; data de validade; nome
técnico do responsável e seu registro crq e validade.
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R$ 179.926,01

R$
36.744,34

R$
37.871,11

R$
17.721,50

R$
87.589,06

R$ 5,29

R$ 5,29

R$ 5,29

R$ 5,98

''•''•            VALOR TOTAL DO LOTE

DANNY

DANNY

DANNY

LAGROTTA

Luva de látex 100% natural, tamanho g, na cor amarela, forrada,
com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29
cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do
ministério do trabalho expresso na embalagem. Embalada
individualmente por pares em saco plástico contendo informações
sobre o produto e fabricante.

Luva de látex 100% natural, tamanho m, na cor amarela, forrada,
com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29
cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do
ministério do trabalho expresso na embalagem. Embalada
individualmente por pares em saco plástico contendo informações
sobre o produto e fabricante.

Luva de látex 100% natural, tamanho p, na cor amarela, forrada,
com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29
cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do
ministério do trabalho expresso na embalagem. Embalada
individualmente por pares em saco plástico contendo informações
sobre o produto e fabricante.

Luva de polietileno plástica, descartável, não estéril. Proibido
reprocessar o produto de uso único. Descartar após o uso, não
perecível, na cor transparente, confeccionada com resina 100%
polietileno de 1o uso não reciclado, atóxico e validade. Tamanho
único, pacote com 100 unidades.

DESCRITIVO
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LOTE 05 A                           -i^jvi,:•••--•;^^'"•-• . •

RS 799 183 99

R$
12.745,20

R$
11.159,20

R$81,70

R$ 23,20
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KIMBERLY

EDUMAX

Sabonete liquido spray, indicado para lavagem das mãos e
antebraços, refil de 400 ml, com concentração adequada para
pronto uso, que não provoque irritação na pele e com fragrância
suave. O refil deverá estar embalado em caixa de papelão
resistente que permita o encaixe perfeito na saboneteira, evitando
qualquer tipo de vazamento. Deverá constar na embalagem
informação do fabricante e dados do produto

Sabonete liquido antisséptico, translúcido, sem fragrância, com
ingredientes umectantes e emolientes que repõem os óleos
naturais da pele, indicado para uso em cozinhas e outras áreas
onde há necessidade de prevenção de infecção cruzada.
Composição: citricacid, sodiumlareth, cocamide dea, triclosan,
alcohol, methilchloroisotiazolinone, trietanolamine edta, ei 16035
andaqua. 0 produto deverá ser embalado em forma de refil
selado, com válvula anti- entupimento e anti-vazamento,
descartável com capacidade de 800 ml. Deverá constar na
embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções
de uso, dados do responsável técnico (nome e crq), n. do ceatox,
e validade.

papelão, tendo suas abas internas e externas lacradas com fita
gomada ou outro método. Rótulo deve estar de acordo com a
legislação vigente, constar que o produto é dermatologicamente
testado, e constar de forma clara e indelével as informações:
nome do produto e sua finalidade; instruções de uso e
precauções; nome do técnico responsável e seu registro no
conselho regional de química; prazo de validade; composição do
produto; conteúdo da embalagem; nome, endereço e cnpj do
fabricante e validade.

RF

FR

156

481

29

28
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R$ 144,25

R$
11.030,25

R$ 28,85

;.VALQR*

R$ 0,11

COLOMBO

MARCA "

TILENO

Saco plástico para embalagem de alimentos, sem impressão, em
polietileno, transparente, dimensões de 35 x 23 cm,
acondicionado em material que garanta a integridade do produto.
Pacotes por kg. Embalagem secundária de até 5 kq.

Saco esterilizado para amostra de alimentos com etiqueta,
aberto, sem costura, medindo 15 x 35 cm.

DESCRITIVO

PT

UN

UN

5

100275

-QTD

02

.ITEM

01

LOTE 08 B - LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP

R$ 34.475,55

R$ 952,05

R$432,75

R$
33.090,75

. -VALOR

TOTAL

R$ 28,85

R$ 28,85

R$ 0,11

IVALOp^
UNIT."

••s;; ••^•,

VALOR TOTAL DO LOTE

COLOMBO

COLOMBO

TILENO

MARCA'í
^ '

saco plástico para embalagem de alimentos, sem impressão,
em polietileno, transparente, dimensões de 60 x 40 cm,
acondicionado em material que garanta a integridade do produto,
pacotes por kq embalagem secundária de até 5 kg

Saco plástico para embalagem de alimentos, sem impressão, em
polietileno, transparente, dimensões de 35 x 23 cm,
acondicionado em material que garanta a integridade do produto.
Pacotes por kg. Embalagem secundária de até 5 kg.

Saco esterilizado para amostra de alimentos com etiqueta,
aberto, sem costura, medindo 15 x 35 cm.

PT

PT

UN

33

15

300825

QTD  ,  UN                   DESCRITIVO
1

LOTE 08 A

03

02

ITEM

01

R$
12.246,35R$ 5,29DANNY

Luva de látex 100% natural, tamanho g, na cor amarela, forrada,
com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29
cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do
ministério do trabalho expresso na embalagem. Embalada
individualmente por pares em saco plástico contendo informações
sobre o produto e fabricante.

PAR231504

R$
12.621,94R$ 5,29DANNY

Luva de látex 100% natural, tamanho m, na cor amarela, forrada,
com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29
cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do
ministério do trabalho expresso na embalagem. Embalada
individualmente por pares em saco plástico contendo informações
sobre o produto e fabricante.

PAR238603

R$ 5.903,64R$ 5,29DANNY

Luva de látex 100% natural, tamanho p, na cor amarela, forrada,
com palma da mão antiderrapante, tamanho aproximadamente 29
cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do
ministério do trabalho expresso na embalagem. Embalada
individualmente por pares em saco plástico contendo informações
sobre o produto e fabricante.

PAR111602

R$
29.188,38R$ 5,98LAGROTTA

Luva do polietileno plástica, descartável, nao cátenl. Proioido
reprocessar o produto de uso único. Descartar após o uso, não
perecível, na cor transparente, confeccionada com resina 100%
polietileno de 1o uso não reciclado, atóxico e validade. Tamanho
único, pacote com 100 unidades.

PT488101

MAR
DESCRITIVOUN.QTDITEM

LOTE 05 B - LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPPV-i
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R$
204.449,75

R$
20.177,80

R$
224.670,60

R$
20.124,73

R$
264.193,32

R$
75.442,00

R$
93.971,70

R$
35.628,10

R$
9.762,50

R$
2.019,57

R$
12.983,85

R$
13.101,00

'^TOTAL,

R$ 20,75

R$ 43,30

R$ 46,20

R$ 7,69

R$ 58,09

R$13,40

R$ 19,30

R$ 9,70

R$ 5,50

R$ 4,13

R$ 9,15

R$ 7,94

mm
Mm

DSR

ASA DELTA

ASA DELTA

ASA DELTA

ASA DELTA

DSR

DSR

DSR

ASA DELTA

ASA DELTA

DSR

DSR

MARCA „.-'

- i   .-• :;

Vassoura de piaçava n 5; tipo doméstica, modelo em leque,
base de madeira revestida de plástico resistente; medindo no
mínimo 25cm; com cerdas de piaçava medindo no mínimo 12cm
de comprimento (obs.: podendo ter uma variação máxima nas
medidas de 1,5cm); tipo lisa. Cabo de madeira plastificada

Rodo (pequeno) com base de alumínio medindo 40cm, com
borracha / eva substituível, reforçado com cabo de alumínio
medindo 150cm de cumprimento perfeitamente presa a base.
Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do
fabricantes.

Rodo (médio) com base de alumínio medindo 60cm, com
borracha / eva substituível, reforçado com cabo de aluminio
medindo 150cm de cumprimento perfeitamente presa a base.
Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do
fabricante.

Refil de borracha / eva para substituição em rodo de alumínio
com base de 80 cm.

Rodo (grande) com base de alumínio medindo 80cm, com
borracha / eva substituível, reforçado com cabo de alumínio
medindo 150cm de cumprimento perfeitamente presa a base.
Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do
fabricante

Vassoura higiênica, tipo lavatina, sanitária, cabo plástico de
aproximadamente25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm
de altura, brancas, com suporte plástico

Vassoura de pelo, para uso doméstico com base em
polipropileno, dimensões aproximadas: 40 cm com cerdas de
nylon nas cores preta e prata, cabo de madeira encapado com
pvc, na cor verde, com rosca plástica, medindo 1,20m e diâmetro
de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e
do fabricante

Rodo com base plástica cinza medindo aproximadamente 40cm,
contendo dentes para segurar o pano, tipo puxa e seca, com
suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus
encapado com pvc, na cor verde, medindo 1,20cm, com rosca
plástica na ponteira. O produto deverá possuir etiqueta com dados
do produto e do fabricante

Refil de rodo com cepa de alumínio, compatível com o rodo de
medida 60cm.

Refil de rodo com cepa de alumínio, compatível com o rodo de

medida 40cm

Pá para lixo, com base plástica, dimensões aproximadas, largura
24cm x comprimento 22cm x altura 8,5cm, com cabo de madeira
pinnus medindo aproximadamente 86cm. Deverá constar no
produto etiqueta com dados de identificação fabricante e marca

Pá para lixo, com base de metal, cabo de madeira com
aproximadamente 86cm, plastificado, medidas aproximadas de
19,5 comprimento x 25,5cm de largura com etiqueta com dados
de identificação do fabricante e marca

DESCRITIVO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

9853

466

4863

2617

4548

5630

4869

3673

1775

489

1419

1650

QTD

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

ITEM

RS 11 491 85

R$ 317,35R$ 28,85

•!"'      -'  ' ^^ . ; " "" '       VALOR TOTAL DO LOTE                       "     ^

COLOMBO
saco plástico para embalagem de alimentos, sem impressão,
em polietileno, transparente, dimensões de 60 x 40 cm,
acondicionado em material que garanta a integridade do produto,
pacotes por kq. embalaqem secundária de até 5 kq.

PT1103
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R$
74.890,20

R$
6.705,68

R$
88.064,44

R$
25.138,40

R$
31.323,90

R$
11.863,10

R$
3.250,50

R$673,19

R$
4.327,95

R$
4.367,00

^TVALOR
Í^tjotál"

R$ 46,20

R$ 7,69

R$ 58,09

R$13,40

R$19,30

R$ 9,70

R$ 5,50

R$ 4,13

R$ 9,15

R$ 7,94

ASA DELTA

ASA DELTA

ASA DELTA

DSR

DSR

DSR

ASA DELTA

ASA DELTA

DSR

DSR

MARcy^-1,.*

Rodo (médio) com base de alumínio medindo 60cm, com
borracha / eva substituível, reforçado com cabo de alumínio
medindo 150cm de cumprimento perfeitamente presa a base.
Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do
fabricante.

Refil de borracha / eva para substituição em rodo de alumínio
com base de 80 cm.

Rodo (grande) com base de alumínio medindo 80cm, com
borracha / eva substituível, reforçado com cabo de alumínio
medindo 150cm de cumprimento perfeitamente presa a base.
Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do
fabricante

Vassoura higiênica, tipo lavatina, sanitária, cabo plástico de
aproximadamente25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm
de altura, brancas, com suporte plástico

Vassoura de pelo, para uso doméstico com base em
polipropileno, dimensões aproximadas: 40 cm com cerdas de
nylon nas cores preta e prata, cabo de madeira encapado com
pvc, na cor verde, com rosca plástica, medindo 1,20m e diâmetro
de 22mm. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e
do fabricante

Rodo com base plástica cinza medindo aproximadamente 40cm,
contendo dentes para segurar o pano, tipo puxa e seca, com
suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira pinnus
encapado com pvc, na cor verde, medindo 1,20cm, com rosca
plástica na ponteira. O produto deverá possuir etiqueta com dados
do produto e do fabricante

Refil de rodo com cepa de alumínio, compatível com o rodo de
medida 60cm.

Refil de rodo com cepa de alumínio, compatível com o rodo de

medida 40cm

Pá para lixo, com base plástica, dimensões aproximadas, largura
24cm x comprimento 22cm x altura 8,5cm, com cabo de madeira
pinnus medindo aproximadamente 86cm. Deverá constar no
produto etiqueta com dados de identificação fabricante e marca

Pá para lixo, com base de metal, cabo de madeira com
aproximadamente 86cm, plastificado, medidas aproximadas de
19,5 comprimento x 25,5cm de largura com etiqueta com dados
de identificação do fabricante e marca

DESCRITIVO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1621

872

1516

1876

1623

1223

591

163

473

550

<2TD  I  UN
•      l

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

ITEM

LOTE 09 B - LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP             '.' '" ' . ^^<-. Ji-    •

R$ 986.972,36

R$
10.447,44R$ 17,24

^.,-V^T '^'--,'> "'+'"•  '            VALOR TOTAL DO LOTE '          .         -, '"    ''^^

DSR

Vassoura; uso doméstico; propriedades mínimas: cepa em
polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; cepa
medida 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo
pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base
e revestimento em poliproiMlenü polipropilenc

medindo 1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá
constar etiqueta no produto com dados de identificação do

fabricante e marca.

UN60613
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R$ 597.923,36

R$
81.836,00

R$
57.385,00

R$
94.810,00

R$
6.113,25

R$
164.670,00

R$
6.624,96

R$
43.733,25

R$
126.576,00

R$
16.174,90

• ^-.yALOR^

TOTAL

R$
499,00

R$
499,00

R$
499,00

R$ 7,15

R$
499,00

R$ 5,36

R$ 4,95

R$ 5,40

R$ 2,45

VALOR TOTAL DO LOTE

OBER

OBER

OBER

ITATEX

OBER

ITATEX

ITATEX

ITATEX

ITATEX

MARCA . ["•••VALqSv
!   UNIT."

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(roio) (compr. x larg.),gramatura 70g/m; NA
COR BRANCA; acondicionado em bobina e picotado a cada 50cm
( 600 unidades p/ rolo)

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(rolo) (compr. x larg.),gramatura 70g/m; NA
COR LARANJA; acondicionado em bobina e picotado a cada
50cm ( 600 umidades p/ rolo)

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(rolo) (compr. x larg.),gramatura 70g/m; NA
COR VERDE; acondicionado em bobina e picotado a cada 50cm
(600 unidades/rolo)

Pano de limpeza; composto de 100% algodão tipo saco
alvejado; medindo (74x45)cm, ardume de 16 fios e trama com 12
fios, peso aproximadamente 170gr; com variação de 10% de
oscilação nas medidas; sem bainha; na cor branca.

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(rolo) (compr. x larg.),gramatura 70g/m; cor
a definir; acondicionado em bobina e picotado a cada 50cm

Pano de limpeza; composto de 100%algodao cru; medindo
(44x70)cm; com variação de 10% de oscilação nas medidas; com
acabamento; reforços nas laterais, na cor natural; acondicionado
em saco plástico transparente;

Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão ; alvejado ;
com bainha ; medindo (Ixc) (65x40)cm ; variação máxima de 10%
; na cor branca ; liso ^etiqueta com dados de identificação

Pano de limpeza; composto de 100% algodão alvejado, tipo saco
fechado; medindo (74x45)cm; com variação de + ou - 10% nas
dimensões; com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas
próximas às costuras deverão ficar lisas; na cor branca.

Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de
algodão, para uso geral, medidas aproximadas 40 x 60 cm.
Deverá constar etiqueta com a marca do produto

DESCRITIVO

RL

RL

RL

UN

RL

UN

UN

UN

UN

UN

164

115

190

855

330

1236

8835

23440

6602

QTD

09

08

07

06

05

04

03

02

01

ITEM

LOTE 10 A                               . •.

R$ 328.941,34

R$
3.482,48

R$
68.143,00

R$
6.711,50

R$17,24

R$ 20,75

R$43,30

VALOR TOTAL DO LOTE                      '-   "   .'

DSR

DSR

ASA DELTA

Vassoura; uso doméstico; propriedades mínimas: cepa em
polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; cepa
medida 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo
pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base
e revestimento em polio~opi^e~c r^'ipr^p'leno

Vassoura de piaçava n 5; tipo doméstica, modelo em leque,
base de madeira revestida de plástico resistente; medindo no
mínimo 25cm; com cerdas de piaçava medindo no minimo 12cm
de comprimento (obs.: podendo ter uma variação máxima nas
medidas de 1,5cm); tipo lisa. Cabo de madeira plastificada
medindo 1,20cm com rosca em pp e gancho plástico. Deverá
constar etiqueta no produto com dados de identificação do
fabricante e marca.

Rodo (pequeno) com base de alumínio medindo 40cm, com
borracha / eva substituível, reforçado com cabo de alumínio
medindo 150cm de cumprimento perfeitamente presa a base.
Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do
fabricantes.

UN

UN

UN

202

3284

155

13

12

11
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6.
7.

R$ 26.949,90

R$
8.578,30

R$
18.371,60

VALOR
TOTAL

R$ 5,45

R$ 5,20

•"YALÓR--

'ÜNIT:1-.

PARANÁ

BRIGITTA

MARCA'

VALOR TO TAL DO LOIE

Acendedor tipo fósforo de madeira, com comprimento
aproximado de 4,5 cm. A cabeça composta por massa à base de
produtos combustíveis, aglutinante, oxidante, corante, aplicados
no palito. A embalagem deve ser em caixa de madeira com
superfície de acendimento na lateral. Acondicionado em maço
com 10 caixas com 40 palitos

Filtro de papel para café/chá, 100% celulose, costura dupla

reforçada, fornecido em caixas com 30 un, tamanho 103, cor:

branca.

DESCRITIVO

MC

CX

UN

1574

3533

QTD

02

01

ITEM

LOTE 11 A

4.
5.

R$197.628,26

R$
26.946,00

R$
18.463,00

R$
30.938,00

R$
2.037,75

R$
54.890,00

R$
2.202,96

R$
14.572,80

R$
42.190,20

í -.VALOR
" >^ TOTAL

r^*
5.387,55

R$
499,00

R$
499,00

R$
499,00

R$ 7,15

R$
499,00

R$ 5,36

R$ 4,95

R$ 5,40

R$ 2,45

•?"''•                    '                             VALOR TOTAL DO LOTE       '     -   ";

OBER

OBER

OBER

ITATEX

OBER

ITATEX

ITATEX

ITATEX

MARCA

ITATEX

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(rolo) (compr. x larg.),gramatura 70g/m; NA
COR BRANCA; acondicionado em bobina e picotado a cada 50cm
( 600 unidades p/ rolo)

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(rolo) (compr. x larg.j.gramatura 70g/m; NA
COR LARANJA; acondicionado em bobina e picotado a cada
50cm ( 600 umidades p/ rolo)

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(rolo) (compr. x larg.),gramatura 70g/m; NA
COR VERDE; acondicionado em bobina e picotado a cada 50cm
(600 unidades/rolo)

Pano de limpeza; composto de 100% algodão tipo saco
alvejado; medindo (74x45)cm, ardume de 16 fios e trama com 12
fios, peso aproximadamente 170gr; com variação de 10% de
oscilação nas medidas; sem bainha; na cor branca.

Pano multiuso; fibras 100% viscose; agente bacteriostático;
medindo 300m x 33 cm(rolo) (compr. x larg.),gramatura 70g/m; cor
a definir; acondicionado em bobina e picotado a cada 50cm

Pano de limpeza; composto de 100%algodao cru; medindo
(44x70)cm; com variação de 10% de oscilação nas medidas; com
acabamento; reforços nas laterais, na cor natural; acondicionado
em saco plástico transparente;

Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão ; alvejado ;
com bainha ; medindo (Ixc) (65x40)cm ; variação máxima de 10%
; na cor branca ; liso ;etiqueta com dados de identificação

Pano de limpeza; composto de 100% algodão alvejado, tipo saco
fechado; medindo (74x45)cm; com variação de + ou - 10% nas
dimensões; com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas
próximas às costuras deverão ficar lisas; na cor branca.

DESCRITIVO

MainLi (.mi 10U  jl'|i Li(.
algodão, para uso geral, medidas aproximadas 40 x 60 cm.
Deverá constar etiqueta com a marca do produto

RL

RL

RL

UN

RL

UN

UN

UN

UN

UN

LOTE 10 B - LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP         • y,y,' ^í - ^^:

54

37

62

285

110

411

2944

7813

QTD

„
2199

*

09

08

07

06

05

04

03

02

ITEM
J

01

1

2.
3.
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VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 5.632.371,20 (cinco milhões, seiscentos e trinta
e dois mil, trezentos e setenta e um reais e vinte centavos

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DO OBJETO

2.1.A autorização para fornecimento será encaminhada por quaisquer meios

de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Detentora, inclusive correio eletrônico.

2.2.O fornecimento deverá ser prestado de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta, dentro dos prazos

estabelecidos.

2.3.As entregas deverão ser parceladas, tendo em vista que a previsão de

consumo deste é de 12 meses.

2.4.As entregas deverão ser realizadas no prazo de até 10 (dez) dias

corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

2.5.Os materiais  deverão  ser entregues no Almoxarifado Central,  de

segundas às sextas-feiras das 08:00 às 16:00, na Rua Amazonas n 1478, São

Caetano do Sul.

2.5.1.  Qualquer  alteração  de  local  de  entrega  será  previamente

informada à Detentora/Contratada, no momento da solicitação.

R$ 8.976,20

R$
2.855,80

R$
6.120,40

R$ 5,45

R$ 5,20

PARANÁ

BRIGITTA

,MARCÀ'í
"  i^^

' : :. ^"H

VALOR TOTAL DO LOTE

Acendedor tipo fósforo de madeira, com comprimento
aproximado de 4,5 cm. A cabeça composta por massa à base de
produtos combustíveis, aglutinante, oxidante, corante, aplicados
no palito. A embalagem deve ser em caixa de madeira com
superfície de acendimento na lateral. Acondicionado em maço
com 10 caixas com 40 palitos

Filtro de papel para cafe/cha, 100,o ^elulose, cuotuia dupla

reforçada, fornecido em caixas com 30 un, tamanho 103, cor:

branca.

DESCRITIVO
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2.6.Ao apresentar qualquer irregularidade na qualidade do produto,  a

Unidade requisitante entrará em contato com o fornecedor, para que faça a

troca do produto.

2.7.Os materiais deverão ser entregues em sua embalagem original,  sem

estar violada e em condições de transporte e acondicionamento indicados

pelo fabricante, com informação do lote, fabricação e validade.

2.8.Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações

técnicas  constantes  neste  instrumento,  na  forma prevista na proposta

naquilo que não o contraria, dentro dos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, a

contar da data da publicação da respectiva ata.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As  despesas  com  a  execução  do  presente  onerarão  as  dotações

orçamentárias      de     ns   02.02.06.04.122.0100.2.205.3.3.90.30.00;

02.09.01.12.122.0400.2.039.3.3.90.30.00;

02.09.07.12.361.0400.2.040.3.3.90.30.00;

02.09.07.12.365.0400.2.040.3.3.90.30.00 - VERBAS DO TESOURO MUNICIPAL.

4.1.1. Os pagamentos serão efetivados em até 30 dias contados da data em

que for protocolada, na Secretaria Municipal da Fazenda, a certidão de

autorização da liquidação e pagamento devidamente assinada pelo(a)

Secretário (a) da unidade requisitante, conforme disposições contidas no

Decreto 11.092/2017 e suas alterações, e encaminhada posteriormente, à

Seção de Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta

bancária da Detentora, Banco ITAU, agência n. 0644, conta n. 16911-2.

4.2.Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda, do

pagamento  devido  à  Contratada,  quando  da  apresentação,  pela  Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,  fica

interrompido o prazo para o pagamento,  sendo iniciada a nova contagem
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somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo  atraso  injustificado  na  liberação  do  pagamento,  a

Contratante poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01%

(um centésimo de percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até

seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela DETENTORA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos

federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo

inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas ^a' a M' do

parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Prova  da  regularidade para com o Cadastro de  Informativo

Municipal - CADIN Municipal

4.7.3.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários.

4.8.A DETENTORA  estará  obrigada  a  atender  a  todas  as  Ordens  de

Fornecimento ou Serviço expedidas durante a vigência da presente Ata de

Registro de Preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data

posterior a de seu termo final.

4.9.Por  ocasião  de  cada  fornecimento,  a  DETENTORA deverá cumprir  a

programação estabelecida pela Contratante, bem como cumprir rigorosamente
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as especificações do produto, previstas na Cláusula Primeira desta Ata.

4.10. Não haverá reajuste de preços durante o período de vigência da Ata.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

5.1.Manter-se, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as

obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se a entregar os produtos na forma de sua apresentação na

proposta,   comprovando   a  marca,   validade,   procedência   e   demais

características dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante;

5.3.Substituir os materiais no local de entrega e no prazo ajustado, após

notificação, o material recusado.

5.4.Todas  as  despesas  decorrentes de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.5.Entregar os materiais nos prazos estabelecidos,  de acordo com as

especificações técnicas constantes no Edital

5.6.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA PMSCS:

6.1.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento desta Ata de

Registro de Preço;

6.2.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos

fornecidos;

6.3.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos serviços,

zelando pelo fiel cumprimento da presente Ata de Registro de Preço,

promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade, especificação exigida

dos mesmos, assim como os preços apresentados, reservando-se o direito de

rejeitar no todo ou em parte os serviços/produtos que não atenderem as

especificações técnicas pactuadas;

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das

21

6.4.Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham a  ser

solicitados pela DETENTORA/CONTRATADA durante o prazo da Ata de Registro de

Preço;

6.5.Rejeitar   os  produtos  que  não  atendam  aos   requisitos  das

especificações constantes no Edital.

6.6.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1.A recusa  injustificada da  adjudicatária  em assinar  o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a

juízo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão  ainda  ser  aplicadas  as  seguintes  sanções,  em razão da

execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a

Prefeitura a partir do 102 dia considerar rescindido o Contrato, sem

prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.
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obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens

acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6. Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as

seguintes penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7 . Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidòneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das

multas previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 2 e 32 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o

indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade,  abrindo-se

prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo

109, I, "f" da Lei Federal n2 8.666/93.

7 .10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas

será de 3  (três)  dias úteis a contar da intimação da Contratada. A
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critério da Administração, e sendo possivel, o valor devido será

descontado da garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não

havendo prestação de garantia, o valor das multas será diretamente

descontado do crédito que porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da

LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras

penais e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a

Administração do Município de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a

contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo

possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha

a receber da PMSCS. Não havendo pagamento,  o valor será inscrito como

dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1.Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem

transcritos, o Edital do Pregão n 36/2020 com seus Anexos e a Proposta

Comercial da Detentora, constantes no Processo Administrativo n 4280/2020.

8.1.1 A existência de preços registrados não obriga a PMSCS a firmar as

contratações que deles poderão advir.

8.2.Quando cabivel a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá

comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota

de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela

lavratura do instrumento contratual.

.1.2 0 não comparecimento da DETENTORA,  no prazo assinalado,  para
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CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.0 gestor da presente contratação será o responsável indicado pela

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão,  nos termos do Decreto

Municipal n  11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e

parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da

execução do termo contratual objeto do presente certame,  procedendo ao

registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel

cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência, com o

conseqüente controle dos prazos de inicio e término contratual, aditamentos

e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela

continuidade dos serviços ou fornecimento.

9.2.0 Gestor responderá  administrativamente,  civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância dos  requisitos  acima causando prejuízo à Administração  ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. 0 foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas

a tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.

retirar a Ordem de Fornecimento e o empenho ou assinar o contrato quando

cabivel, sem motivo justo e aceito pela Unidade, caracterizará negativa

do fornecimento, sujeitando a DETENTORA à penalidade prevista na

cláusula 7.1. deste instrumento.
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