
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2017

PREGÃO PRESENCIAL N" 29/2017. ::<:::.: :, ...
PROCESSO N° 914/2017,
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA
E HIGIENE,
INTERESSADOS: DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, COLETA DE LIXO, LIMPEZA URBANA E
OPERAÇÕES.

A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob n° 49.131.287/0001-88, com sede à Av. Altino Arantes n° 369, Centro, nesta cidade
de Ourinhos, Estado de São Paulo, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob n° 753.799.708-00, doravante designado SAE, e a empresa abaixo relacionada,
representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência de classificação, doravante
denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das

-Leis' n.0."8'.666/1993"'é;ri0 10.520/2002, dos Decretos Municipais n°s 5.231 e 5.232, ambos de 24 de
• fevereiro'de 2005 e demais no'rmas; regulamentares aplicáveis à espécie, bem como do Edital do Pregão
• nos autos;do processo em epígrafe,'mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA DOS ITENS 04/05,.08, 13-,-,14v 18, 20; 23v24r27,v 29, Sfy 31, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45 e
46, CONFORME ANEXO l - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PELA ORDEM:
Denominação: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA- ME
Endereço: Rua Mato. Grosso,.n°.92í1: Bairro: Distrito Industrial
CEP:•17,290-00 .' Cidade: Macatuba Estado: SP ;

CNPJ:.Ó5,.97l158/pp01r22/:-.il-,-;í < í0 •;. AOU"S^O K.' W>2W^~i, t. ;.;V;_.r—;..: j:l , .,„ ;:;;̂:.'\; (.14) 3268.1380 e 3298.1093 e-mail: showcleanmac@uol.com.br

Representante Legal:PBdro;H,enrique;dpsSantos..yjeLraY-•,'.(••• r.i\-. pv,i>. ,>• > .vn>. ?. <•,,:.<•••, ..• , „ .;./.: ,--,
CPF: 339.609. i28-03 ' " " ' RG: 33.32'6.894-õ' " ' : ' ""

«S!
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Sabonete em barra, i comum, ph entre,
55 a 85, branco, 90 gramas,* para
higiene corporal Validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega , ,
Saponaceo em pó Principio ,ativo
dicloroisocionurato • .de-. ••-. sódio;
composição- básica tensoativo. anio.ni.co,
alcalinizante, agente abrasivo, agente
branqueamento e essência; corante e
outras substâncias: químicas .permitidas;

.composição . . .. . aromática' "• •. Lcjoro",.
•embalagem 'corri 300 gramas. '"Validade :
mínima, de 12 meses. a. 'contar da data
de entrega.
Detergente liquido .neutro. Composição:
Alquil benzeno.sulfo.nado ':dê sódio
linear, alquil bezeno — sulfonato. ,:>de.i
trietanolamina,.. lauril éster sulfato de
sódio, coco amido propil betaína, sulfato
de magnésio, EDTA, formol, corante,
perfume e água, Contém tensoativo
biodegradável. Acondicionado em

rt Unidade'

1 í. C 1 «. \ 1

Tubo plástico
,:.'com SOOgrs .'

"í.?--,/; |'!.'.'-".1-'

500ml

' '1 ' ' ' •'• . '.-• '' ."'

| j

-'"'150

í:

3500

.-"•'•: • •

R$ 0,96

... R$ 1,67

-;.-•.- :

R$ 0,97

•• • • , "

Motivus

Sani .

Lissy
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frascos plásticos de 500 ml, produto
sujeito a verificação no ato da. entrega.

:aos procedimentos adm.. determinados
pela : ANVISA. Validade mínima de . 1 2
meses a contar da data de entrega.
Álcool gel neutro, composto de álcool
antisseptico 70% de amplo espectro de
ação microbicida, sob forma gelatinosa.
Ação antisséptica instantânea,
hipoalergenico, atóxico, secagem
rápida, isento de resíduos
contaminantes ou nocivos, ph
balanceado. Validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega.

Saco vazio algodão alvejado (44 x 70)

Rodo com cepa de Polipropileno,
medindo 40 cm, borracha em EVA
;dupia, cabo de. madeira, revestido de
•po.iiprqpilenb.de 120cm com rbsca.
Vassoura caipira, cepa de palha, cerdas
de palha, 5 fios, amarração de arame,
cabo de madeira medindo 120 cm
Desinfetante" ;bactericida; 'Fragrância
(Lavanda e outras);.. Principio., ativoj
cloreto deAJquil Dimetil Bensil Amónio,
Utilização . de >• desinfecção > s •pisos;
paredes. Acondicionado <:em •'bombona
dê:. 05: litros.. O. produto deverá obedecer
a- -.legislação ;vigerite..; Validade, mínima
de. ',= 12;' meses,- .-.a - contar -..da;. -data., de
entrega. :.: . .--. : .-.-. i. v v tí^r?
Limpador, de piso:; . concentrado-,
acondicionado em bombonasr-de'. 05
litros, ph de 7,5 - 8,5, solúvel em água;
diluição • 1:100; composto ••• de ,:-.ágúa
deionizada, dodecil. benzeno;-sulfonatp
de sódio, álcool etílico, 2-buíoxietanol,
D-liftidneno, toluêho sulfonato de 'sódio,
!ã,uriléter.:sulfatp:.-d.e sódio, ;m,etas.silicatp
de- -,;sódio ...'.tamponante,. -preserva.nte,
neutralizante, .para jimpeza-pesada de
pisos laváveis.-- Validade mínima. -de 12
meses a. contar da.data de entrega,-.:-..-;;. ••„
Papel toalha interfolha-. simples,., linha
luxo, cor branca, gramatura;-.(g/m2)
médja. 22,00 - 24,00, alvura média, (%.)
86,,OQ...-..9QJ00J. Matéria' prima:::' fibras
celulósicas Virgem. Emb.alage.rri: com
1000 folhas. . .. :•.. . . - :- ;:•.-, ••-;
Rodo. ..com., cepa ..de; Polipropileno,
medindo -..6,0 -cm.,-;, borracha;..; em.,;,'EyA
dupla, cabo de-- madeira, revestida. , de
polipropileno de 120cm com rosca;. ••
Vassoura uso doméstico, cepa em
Polipropileno dimensões mínimas 4- ,x
21,5 .x 3,5, corn 66 tufos .em média,
contendo 30 cerdas por tufo, cerdas de
polipropileno. .tipo Iisa,-:.cab0 de: -.madeira

•• ••• — •

Galão com 5
litros

Unidade

Peça

Peça

Galão com 5
•••- • litros -

•. ,:.;! .j-'; :\t );•,••• :~\

Galão com 5
l']ítrbí ::

P-';, ""í".

'•y ::.;

Paccte cpm
1.000 folhas

Peça

Peça

26

300
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.'b

m

C*-.-1

-.'f\

300

f. : !<\0

60

..... . — .....

R$ 25,56

R$ 1,99

R$ 3,58

R$ 9,41

R$ 5,38

R$-,1;1,68

•'•-.j- ':U>o

*.:'.-. :'. --

R$ 9,73

i'-£ 5,Jó

R$ 6,43

R$ 4,03
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revestido em polipropileno medindo 120
cm corn rosca (Vassoura tipo noviça)
Detergente ácido. .(Limpa.. ..Pedra)
especialmente desenvolvido' 'para
remoção de sujidade pesada em pedras
não polidas. Limpa pedras de piscinas,
calçadas, pátios de edifícios, pedra
portuguesa, pedra mineira, pedra
luminária e etc. PROPRIEDADES
FÍSICO-QUÍMICOS: Composição
Química: Ácido clorídrico, ácido
fluorídrico, ácido dodecilbenzeno
sulfônico linear, corante e veículo.
Princípio Ativo: Ácido Fluorídrico à 71%
e Ácido Clorídrico à 33%, pH (1.0%) =
2,50 à 3,50. Aparência: Líquido Opaco
Roxo. Densidade = 0,950 à 1,050
g/cm3. Viscosidade: N. D. Solubilidade

-em água: 1 00%! Validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega.

Sabonete liquido galão. 05 litros
contendo umectantes e emolientes
enriquecidos com glicerina, o que
promove hidratação. ;da pele: Validade
mínima de 12 meses a -contar dá- data
de entrega, • .•' -N..'..-.-.; :'•... t:;:
Esponja -limpadora;-- para; -lavar IpuÇa
dupla 'face, sendo : um1- lado "erh" fibra
sintética abrasiva na -cor verdeje outro
de espuma -poliuretano,- ánti-bactericidà
na cor amarela, Dimensões 100 x 70 x
20mm • com variação ' •+/- ':-:10mm.Na
embalagem deverá constar'- data ' de
fabricação, da validade,-' numero do lote
è; registra-no MS '•• : • J-V'-;:.<;;.V:O,ÍG
Limpa- alumínio liquido, frasco 500- ml.
Composição- - Básica: ''te'nsòátív'o
aniônico, ••• sulfônico; •''-• consérvarité,
abrasivos, corante e veículo; tipo liquido
com validade de 2 anos, acondicionado
em -frasco 'plástico,- conteúdo : 500 ml;
reémbalado • érri- '-caixa- -de ""papelão
reforçado '-com •• 12- ;unidàdes".'- Na
embalagem ;deve- cpnstar a<;data...de.
fabricação, da validade , numero, do lote
e registro no MS. <• -.,..-•• . > • •-
Limpador multiusp domestico, liquido.,
composto de linear .alquibenzeno
sulfonato de sódio, tensoativo não
iônicp;. , alca.lizante, sequestrante, :..éter
guçqlicp,:;:,áíeqpl,:.-;. perfume; e., r água;,
fragrância -.neutra. -Validade. 3: anqs. a
partir da entrega.-. Embalado em -frasco
de õOO.ml, reémbalado.. em ''eaixas ;de
papelão reforçado com 12- unidades. Na
embalagem deve constar a data de
fabricação, da validade , numero dp lote
e registro no MS.
Sabonete , -... Liquido .:.; ...Cremoso

Galação com
5 Litros

.Galão. com. 05.
litros

Unidade

,va.i-.^L- ;-.c:-'i
^ =. i!ro.^

Frasco com
500ml

'. :.\'j •

Frasco com
500ml

• '•' :.; ".".'''•

Galão com 5

300

10- -

650

.':iX';

700

500

10

R$11,48

R$- 12,30

R$ 0,52

R$1,60

R$1,39

R$ 28,00
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Antisséptico. Indicado para higienização

profissionais, industrias de, alimentos e
bebidas, etc. Ação antisséptica
comprovada contra Staphylococcus
aureus e Saimonela Chloerasuis.
Espuma Suave. Evita o ressecamento
da pele, odor ausente, PH neutro,
diluição mínima aceitável, pronto para o
uso, principio ativo presença de agente
bactericida, aspecto liquido cremoso.
Observação registro no MS e Ficha de
Segurança/Técnica Laudo
Microbiológico. Validade mínima de 12
meses a contar da data de entrega.
Limpador de forno composto de soda
cáustica, água e espessante, com
aplicador - embalagem de 250 ml -
•(referência easy pff). Validade mínima
de 12 meses a contar da data de
entrega.
Hipoclorito de sódio em pó para verdura
- embalagem de 1 kg (sahetizahte em
pó para alimentos).; Validade, míníma^de
-12. meses, .a contar da- datarde entregais
Hipúclorito :de; Sódio .-- •.ClQro.vâíivo, :10 a
,12%..:,,- Galão. de.'D.5 /-litros.;. .Validade
rnínima':d.e,12 meses a 'contari.da /data
de entrega, .•.;-;.>„••.•.! .,:•';:-••.•••:•, i-r;.

litros

Frasco com
250ml

Embalagem
corrvíkg

Galão com 5
litros
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R$ 6,00

R$19,80 -

R$13,80
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CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO -
•• ' -• ' .'''.-..

1.1 -^Registro.de.preços-para.aquisição-de-produtos e utensílios de limpeza e'higiene.

| CLAUSULA SECUNDA - DA VIGÊNCIA: -j.-:; ;

! 2.T-iO:pr.azo de:vigência ;d.esta.;Ata de. Registro de Preços é de 12 (doze) meses," iniciàndjo-se~ha dataj
: de sua assinatura. •:-. , .-. ;•:..• ,-•-..•• i '

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

: 3.1 -:epn.tratar.çQm esta Autarquia,: .n.a,s"çpndições '''p7évÍstas"np'Édlter"dò
: e rio preço, .registrado nesta, Ata,. os. produtos. p.bjetQ..des.te,.gjuste. ,r. ' -- -,,.-., • •-.- .„ ..- !
; ; ;.'''..;.'.' i ;: -•": :•';'•- ;••..••• ' . - ,••....::'. .-1: .•,•-•>• ir', i '•'\jli< if.j ' ' i •>-•-!-' , ...... • |

3.2 4 '.Manter durante rtoda a. .vigência, desta Ata de Registro de Preços', compatibilidade com as!
obrigações .-assumidas, .bem cpmp/tbdas-às;. condições "de'habiIííação'¥qua1ifícàçSõ"exigidas;h"á"íícTtàçãõ",l
apresentando documentação revalidada se.̂dfíçyniento perder a validade. ........ „ . : ,.';.,...,, i

3.3 - Satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. .•

3.4 - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas ao cumprimento do objeto, inclusive
carga e 'descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, inclusive as decorrentes da devolução e
reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao edital.

3.5 - Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos .de sua culpa
ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO PELOURINHOS.;'•>.'>'<• f-'' í' -y, .':,"...,..'•.•..:.. ..,.'...-..•
Av,.AItino Arantes, 369,.Centro - Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos- SP - CNPJ 49.131.287/0001-88



3.6 —Atender toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento
do pbjeto deste instrumento.,.. f. _ ,̂, ,,.„., , .. .,, . ._ _..,,„„,....,

3.7 - Entregar :o material nos'-exatos termos,constantes-no edital e na.:proposta ofertada,-.durante o
certame licitatório, sob pena de recusa do recebimento.

3.8 - A DETENTORA em situação recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pela SAE e, ainda,
.na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, ao responsável da SAE.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SAE

4.1 - Indicar responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

4.2 - Comunicar à DENTETORA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços.

4.3 - Efetuar o registro do licitahte fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

4.4 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA -.SANÇÕES- ,;e • v, j:

5.1 - Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as sanções estipuladas nas Leis Federais n° 8.666/93
e p0..10.520/02, e nas disposições ,dps jteris,,1.5-:e.-16,do;.Jpditai, dg.Pre.gão p.rie.sencial..ii°;29,/2017í..gue a
DETENTORA declara conhecermtegralrnente;;:!;.»,^,^-;

5.2 - No,caso de a DETENTO^RA^estaf.erru;SjtAjaç|pjd^eir;ec^ em-.falência
ensejará, a -imediata, rescisão, ,desta_. Ata dejgegjs.tjo^de^r̂̂ÇPSi.,,8,6,1̂ P^juízo.da. apl[caçãp das demais
cpminaçôes legais.. ..,....,..;. .•-•,:,Í.;I..». l'.,-, j,-,

5.3 - No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da
aplicação das demais corr)inações,Jegais-..;\v,n; -,., -...,>.-

CLAUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se neíe estivessem transcritos:
1 ' :.. •::•<, '\: v..-:i.:-;.vV.; ?. '.. ;.-,;3 ;; ,C,T,v= •> v, .jt .-:•-- /V,;, >.':•.: •.'...••..',,..•.••' •'-. '•'• -,:,::..

6.1.1 - Edital do Pregão Presencial n° 29/2017 e seus anexos;

6.1.2 - Proposta apresentada pela DETENTORA;

6:1.3-Ata,da sessão ,do.P.regãq;P,resencial n° 29/2017.

6.2 .- A- existência de preços registrajdosj.não.jpbrig.a-a-SAE a. fin^a.naSi contratações que-.deles rpgderão
advir.- -.•••••-.. .-

CLAUSULA SÉTIMA^ DO FORO

7,1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes desta Ata dê Registro de Preços, fica eleito
o Foro da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado,
independente do domicilio,das-partes: j- > > •^•.•.•.^•:- •, \. \^..\^^\--i~í\: \^:. :.;,.;:::.:c; :• :...;.::;.:;•::••:, y c, .:o ^j

••• • • • -• ,-•-,.-•.•.,-•.•> .í -,. v..;-,••) i ;t;
SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINttOS' "
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Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme,
vai assinada pelas partes,- • — — .— - ~.~~.~ ,.—.... .,-, ..,..,,-. -

Ourinhos, 11 de Dezembfrade2017.

IA DE AGUA-E\ÉSGOTO DE O
Marcelo Simoni Pires

Superintendente
Órgão Gerenciador

SUPER1NTE

USTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZAJMACATUBA LTDA - ME
Pedro Henrique dos Sarjtos-Víeíra

ociò^dffitmstrMor'
. -Detentora-, '. •-..,.;••.,,,

Testemunhas:

EjíliSf̂e.*̂;.. »'M H t'-»'' *} '.H l !\' .7£jO;< ''f."- 5-' '•

Sand7õ~Corte Vita ;,-f:r:,. ,;,,,,,,.ptacílip Donizeti Tavares de Andrade
RGn° 23.349.103-X "C^n.,^n-.('r^'" RG n'° 23.965.227-7

fí.í i '.ri? f.-';:' '. .MM;- :--fi.!'. líM-v.-.'* í ....,-.--M

t •- <-i."í ;j>- .-!•:••. "..-:r'd
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