
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ ES

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 010/2019
Processo nº 000745/2019 e 000888/2019
Pregão Presencial nº 006/2019

Pelo presente Termo de Contrato, de um lado & CÁMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.467.844/0001—01, Situada na Rua Getúlio
Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180, neste ato devidamente
representada por seu Presidente em exercício, SR. ENIS SOARES DE CARVALHO, inscrito
no CPF sob nº 051.932,936—89, portador da Célula de Identidade RG S&ª-Ob nº. 12485302
SSP MG, residente e domiciliado na Comarca de Guarapari/ES doravante denominado
CONTRATANTE e de outro a empresa SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 27.525.362/0001—52, situada na Av. Camilo Gianordoli, nº 200,
Sala 02, Muquiçaba, Guarapari/ ES, CEP: 29215—400 neste ato representado por seus
representantes legais o Sr. EDIVALDO ALBANI NATAL, portador do RG. nº 2169062—
SPTÇ-ES e inscrito no CPF sob o nº 113.683.517-27, brasileiro, solteiro, empresário.
residente e domiciliado na Rua Elisio Mariano, nº 71, Sol Nascente, Guarapari/ES, CEP:
29210-500, e o Sr. MARCOS DE JESUS PINHEIRO, portador do RG. n" 860876 EPTC-ES
e inscrito no CPF sob o nº 989.1.15.117-49, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado na Rua Getúlio Vargae, s/n, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180,
doravante denominados CONTRATADA, ajustam () presente CONTRATO DE
FORNECIMENTO, nos termos da Dei nº 8.666/1993 e suas alterações, conforme os termos
do Processo de nº 541/2019, e de acordo com as Cláueulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente termo visa & CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO — LOTE 01: LIMPEZAS E
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÁO, LOTE 02: MATERIAIS DE COPA E COZINHA;
OBJETIVANDO ASSIM A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, GARANTINDO SEU SUPRIMENTO
AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÁMARA
MUNICIPAL DE GUARAPARI—ES, conforme especificação do Termo de Referência em anexo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O Prazo de vigência e de execução do presente contrato de fornecimento será até o
último dia do exercício financeiro do ano corrente, 31/12/2019, contados a partir da data
da. assinatura do contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações, nos termos
da Lei nº 8666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

.1 « O Contrato tem o valor global estimado de R$ 19.534,25 (dezenove mil quinhentos
e trinta e quatro reais e vinte cinco centavos) que deverá ser pago conforme necessidade e
solicitação da CONTRATANTE, de acordo com o Termo de Referência em anexo.

Rua Getúlio Vargas, 299. Centro, Guarapari/ES, CEP“. "29200480,
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3.2 — No preço já estão incluídos todos os custos para execução do objeto contratado,
dentre eles, mão de obra, direitos trabalhistas, encargos sociais, insumos, equipamentos e
ferramentas, transporte, impostos, taxas e quaisquer despesas necessárias a perfeita
conclusão do objeto contratado que. porventura venham a incidir direta ou indiretamente
sobre o mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DOS VALORES
4.1 — Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajustes durante a
vigência do contrato administrativo celebrado, resªardado a revisão para manter o
ªnim-io econômico—financeiro, devidamente fundamentada.

CLÁUSULA QUINTA « DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme execução dos serviços e
apresentação da Nota Fiscal, através de depósito em conta corrente do prestador do
serviço, no Banco por ele indicado, após o aceite do Fiscal do Contrato, responsavel pela
comprovação dos serviços.
5.2 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão
devolvidos a CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente
corrigida sem qualquer ônus ou correção & ser paga pela CONTRATANTE.
5.3 —- A “Câmara Municipal de Guarapari poderá deduzir dos pagamentos importâncias que
a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento
contratual ou glosa determinada pelo Fiscal do Contrato.

5.4 - Os pagamentos serão precedidos por meio de ordem bancária, atraves de crédito em
conta corrente da CONTRATADA.

5.5.— Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou
relevada qualquer penalidade prevista no contrato.

CLÁUSULA SEXTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 — As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação
orçamentária:

ÓRGÃO: CÁMARA MUNICIPAL DE aeww/es
DOTAÇÃO: 339030
FICHA: 21

CLÁUSULA SETIMA « DAS PENALIDADES

A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a
prestação dos serviços, sujeitando—se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei
nº 8566/1993.

As penalidades as quais ficam sujeitas a CONTRATADA, em caso de inadimplência, são asseguintes: ____- _.
Página '2 de 12
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a) Advertência;
b) Multa; e
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com

o Município de Guarapari pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Este Órgão utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:
a) Nas inexecuções totais: multa indenizatória de “30% (trinta por cento) sobre o valor

global do contrato.
b) Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no minimo 10% (dez por cento) e

no maximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida
ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:

a) Não entrega de documentação exigida no Edital.
13) Apresentação de declaração ou documentação falsa.
c) Não manutenção da proposta.
(31) Comportamento inidôneo e/ou e realização de fraude fiscal,

e) Atrasos injustiíicados na execução do contrato: multa de mora diária de 0,3% (tres
décimos por cento), calculada a base de juros compostos, sobre o valor da obrigação
inadimplida, limitada a 30% [trinta por cento) do valor da obrigação.

O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento da intimação.

O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA,
sujeitá—la—á, também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n” 8666/93 e
art. "7º da Lei nº 10.520/02.

Os procedimentos de aplicação e de recolhimento das multas são aqueles estabelecidos
pela Controladoria Geral da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 — O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos artigos.
77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,

8.2 - Se o descumprimento deste Contrato gerar consequência graves para a Câmara
Municipal de Guarapari, esta poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das
penalidades previstas neste Termo Contratual.

8.3 — Ocorrendo rescisão na forma do inciso 1, artigo "79, da Lei nº 8666/1993 poderá
acarretar, sem prejuízo das sanções previstas neste termo. as previstas no artigo 80 do
mesmo texto legal.

CLÁUSULA NONA . DA FISCALIZAÇÃO
9.1 — O CONTRATANTE indicará por meio de portaria o FISCAL DO CONTRATO, sendo
responsável pela inspeção, conferencia, fiscalização qualitativa e quantitativa dos objetos
serem adquiridos, bem como por atestarem as Notas Fiscais; observado antes de cad

Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari ]ES, cep: 29200—180. Wªr“"
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pagamento se o fornecimento atendeu as cláusulas estabelecidas neste Contrato e os
preços aqui firmados.

9.2 — A Escalizaçao será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE e não exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1 - DA CONTRATADA:
a) executar serviço ajustado no termo do Anexo I, exclusivamente por meio dos seus
empregados:
b] efetuar pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independente do recebimento
da fatura;
cl manter seus empregados devidamente uniformizados;
d] fornecer e aplicar todo o material necessário à execução do serviço contratado;
el pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes de
execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS;
t] dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual, quando necessário,
conforme preceituado pelas Normas de
Medicina e Segurança do Trabalho;
g] utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal que atenda, dentre outros os
seguintes requisitos:
g.1] manifestar bons princípios de urbanidade;
g.2) pertencer ao quadro de empregados da CONTRATADA.
h) registrar aa ocorrências havidas durante a execução do presente Contrato, de tudo
dando ciência & Contratante, respondendo integralmente por sua omissão;
]] manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
k) desenvolver os serviços objeto deste Contrato Sempre em regime de entendimento com a
CONTRATANTE, dispondo cases de amplos poderes para atuar no sentido do tiel
cumprimento do Contrato.

10.1.1 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais ou comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

1.0.1.2 — Cabe a CONTRATADA facilitar a fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em
qualquer dia e hora, devendo prestar todas as mformações e esclarecimentos solicitados.

10.1.3 - A CONTRATADA & responsável pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou ciclo na execução do Contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização.

10.2 - DO CONTRATANTE:

Rua Getúlio Vargas, 5299. Centro, Guarapari/ES. CEP: 29200—180.
Tel.: 27 3361—1715 ; 3361-1730 ,! 3361—1739
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10.2.1 — Nomear por meio e Portaria um liscal para realizar a inspeção, conferência,
fiscalização qualitativa e quantitativa do objeto licitado;
10.2.2 — Comunicar'a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência e/ou irregularidade
relacionada com a execução do objeto da licitação, diligenciando nos casos que exigem
providências corretivas;

10.2.3 — Prestar as informações e os esclarecimentos que venham. a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;

10.2.4 — Providenciar os pagamentos & CONTRMTADA a vista de Recibos e Notas Fiscais,
atestadas pelos fiscais do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1 - O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme exposição
do artigo 65 da lei nº 8.666,/ 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBGONTRATAÇÃO
12.1 — A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto
deste Contrato, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE, ressalvando-se que
quando concedida a cessão ou subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o
respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE ()
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado a cessão ou subcontrataçâo sem que caiba
& cessionaria ou subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer
esp—eme.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOS RECURSOS PROCESSUAIS

13.1 — Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste instrumento ou de sua rescisão,
praticados pelo CONTRATANTE, cabe recurso no prazo de 02(dois) dias úteis, a contar da
intimação de ato.

Parágrafo Único: Da decisão de rescindir o presente Contrato cabe, inicialmente, pedido
de reconsideração, no prazo de 02 (dois] dias úteis, a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
14.1 — O presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espirito
Santo, na forma do artigo 61, parágrafo único. da Lei nº 8.666/ 1993.

14.2 - Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições
estabelecidas no Edital, bem como Lei nº. 8666/1993, e demais Leis pertinentes a
materia.

14.3 — As partes elegem o foro da Comarca de Guarapari, Estado do Espirito Santo, com
renuncia expressa de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente

Rua Getúlio Vargas, 299. Centro. GuarapariIES, CEP: “29200—180.
Tr.-l,: 2? 3361—1715 [ 33614730 ,] 3361-1?3ª)

Página 5 dt" 12



PODER LEGISLATIVO

_ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ ES

contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo.

14.4 - E, por eatarem justas e contratadas, firmam (: presente instrumento em. 03(trés] vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixº assinadas.

Guarapari/ES, 11 de junho de 201.9.

«;;, º . ?> 4.
Enis Soaíáqgâááarv “$$$ 11? ª

Câmara Municipal de G-uaxfàpaõiu)
CONTRATANTE 0“

:? _,? “ª. ' fiªt,
E iva] o Albani Natal cos defJesus Pinheiros

Servi Mix Cºmércio E: Serviços LTDA Servi Mix Comércio e Serviços LTDA

CONTRATADA r CONTRATADA
57.525362/0001—55' 27.525-362/0001—55'

ssev:w:,:=:>3 LTDA-ME SERNªªªÇª—Íªíª LTDA-ME
fw (fixam. r.) ati:=A1*41í>.'—ª.i“:£3ti. 20?) » SAIA 0? W CMFILU Gªmª,)“ “JU ªªª ' SALA 0?
H ur awacwasu “ MUQUIÇABA “?”“ Mªmª“ ' MUOUWAEA

uau 29215400 « G'UARAPARI - EE.] Lgª-º 39215-450 " GUWPARI - Ei]
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ESPECIFICAÇÃO DO LOTE

Lote 01: Valor máximo estimado para o luta é R$ 13.566,25 [treze mil quinhentos e
sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Item Descrição Quant. Unid.
Valor

Unitá rio
Valor
Total

lll

Água sanitária; composição: a base de hipoclorito de
sódio ou caicio; açao: desinfetante; teor de cloro ativo:
2,0% pip & 2,5%pfp; validade: mínima de 6 meses;
normas: produzido de acordo com as normas da
ANVISA IMS; galão 2 litros

40 GL R$ 9,90 R$ 396,00

li?

Álcool etílico hidratado; para uso doméstico, 46 ºINPM,
com registro do responsável químico, registro no ln
Metro, com data de envasamento. Nº de lote & validade
na embalagem, com tampa de rosca para facilitar o,
manuseio, com sac. da empresa. Frasco plástico de
1000 ml

50 R$8,95 R$447,50

U 3

Álcool Gel anti-séptico; aplicaçao: Gel bactericida anti-
séptico para higienização das mãos; Composição:
carbomero, álcool etílico a 70“. neutralizantes,
corantes, água deionizada, anticapiico. e hidratação
por compostos umectantes; Validade minima: 12
meses a partir da data da entrega: embalagem: 500 ml
! 440 gramas com válvula “pump"

45 UNI R$ 11,95 R$ 537,75

(34

Desengorduranle/solução de limpeza multiuso;
aplicação: limpador instantâneo liquido para limpeza
pesada. incolor, contendo ingredientes ativos que
dissolvem e removem gorduras de azulejos,
esmaltados, fórmica, inox e cerâmica; embalagem:
frasco com 500 ml,

50 UNI R$7,95 R$ 39?,50

05

'ação:
Desinfetante liquido; aplicação: uso geral em limpeza;

germicida bactericida; aroma: lavanda;
características gerais: transparente. biodegradável,
solúvel em água; embalagem: frasco plástico com 02
litros, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, quimico responsavel, indicações e
precauções de uso, composição e informação, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde.

80 UNI R$8.90 R$ 712,00

[16 Desinfetante lysoform bruto. bactericida, germicida.
Frasco de 1 litro

45 UN] R$12,20 R$549,00 .;
,--' r ' " ,: .

Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200—180,
Tel.; 27 3361—1715 ,? 3361-1730 / 3361-1739
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(J?

Desodorizador de ambiente; aspecto: aerosol, liquido,
composição: Emulsificante, Fragrância, Conservantes,
Propelentes e Veiculo, sem CFC; aroma: lavanda;
aplicação: eliminação de odores, aromatização
ambiental; frasco de alumínio 360 ml

60 UN! . R$ 13,80 R$ 828,00

US

Detergente liquido; aplicação: remoção de gordura de
louças, talheres, panelas e outros utensílios domésticos:
qualidade: biodegradável; principio ativo: linear
alquibenzeno sulfonato de sódio; composição: tensoativo
aniônico, glicerina, coadjuvante, conservante,
sequestrante, espessante, corante; fragrância e veículo;
aroma: neutro ou coco, medida de ph: ph 708,0; frasco
com SDÚmI

50 UNI R$ 2,90 R$345,00

(Jf)

Escova/vassoura sanitária; tipo: sem suporte; material:
cabo em polipropileno, cerdas em nylon sintetico ou
polipropileno; uso: limpeza de vaso sanitário; medida
aproximada: comprimento de 35 cm; caracteristicas
adicionais: Hxação firme e resistente das cerdas ao cabo

UNI R$9,50 R$19,00

Ill

Esponja multiuso; tipo: dupla face: composição: espuma
poliuretano e fibra sintetica abrasiva, formato: retangular,
dimensão aproximada: 110x75x20mm aplicação:
lavagem de louças e limpeza em geral; embalagem:
pacote plastico, 01 unidade

40 UN] R$1,80 R$72,00

Flanela; aplicaçâo: limpeza geral; composição: 100%
algodão; borda: com bainha (costura reforçada); medida:
38 x 58 cm; cor: laranja (tonalidade forte) caracteristicas
adicionais: com etiqueta de identihcaçâo, unid. de
medida: unitário

40 UN I R$4,00 R$160.00

inseticida; aspecto fisico: aerosol; classe: inseticida;
grupo quimico: piretroide; composição básica:
tetrametrinalfenotrina/aletrinalcifenotra; aplicaçao:
instalações domésticas e rurais, contra moscas,
mosquitos, pernilortgos e baratas. Embalagem: frasco de
300 ml.

UNI R$12,90 R$387,00

l_uva multiuso; tamanho: pequeno; material: latex de
borracha natural com revestimento interno em flocos de
algodão, cor: amarela; caracteristicas adicionais: com
acabamento externo antiderrapante, embalagem: pacote
plastico contendo um par. Ref. de Qualidade Scotch
brite.

UN! R$53,90 R$267,00

Luva multiuso; tamanho: médio; material: latex de
borracha natural com revestimento interno em flocos de
algodão, cor: amarela; caracteristicas adicionais: com
acabamento externo antiderrapante, embalagem: pacote
plastico contendo um par. Rel. de Qualidade Scotch brite ?

UNI R$18,90 R$l?8,00

Rua Getúlio Vargas, 299, Centro. Guarapari/ ,.. , CEP:
lª
29200—180.

Tel.: 27 3351-1715 ; 3361-1730 ; 3361—1739
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Luva multiuso; tamanho: grande; material: latex de
borracha natural com revestimento interno em flocos de

algodão, cor: amarela; caracteristicas adicionais: com
acabamento externo antiderrapante. embalagem: pacote
plastico contendo um par. Rei. de Qualidade Scotch brita

UNI R$8,90 R$400.50

ih

Lustre móveis; característica: emulsão cremosa;
composição: cera, silicone, eapessante, solvente
alifatico. perfume e água; aroma: lavanda; validade: 18
meses; frasco com 200ml

30 UNI R$ 9.80 R$294,00

Pa Coletora de lixo com cabo longo vertical : Material da
base; plástico; Material do Cabo: Madeira ou Metal,
revestido com plástico. Dimensões aproximadas da base
(LxCxA): 2õcm ): 2ôcm x 8.5 cm. Comprimento do cabo:
no minimo 80 cm

08 UN 1 R$26,90 R$215,20

Pano de chão em saco; apticação: para uso doméstico
material: algodão alvejado. de alto poder de absorção;
medida: 43x6?cm (admitindo pequena variação para
mais). cor: branca; características adicionais: Saco para
chão, branco, duplo. 100% de algodão. alvejado, pré— —
amaciedo, super resistente, com trama grossa (bem
fechada).

50 UN! R$9,90 R$495,00

Iª)

Papel higiénico; tipo: folha dupla. branco, alta alvura,
neutro. gofrado. picotado, macio com alto poder de
absorção; medida: 10 cm x 30 rn; embalagem: Pacote
com 12 rolos de 30 metros

80 PC T R$1?,90 R$432,00

Papel higiênico rolâo; tipo: papel higiênico de primeira
qualidade; macio, folha simples. 100 por cento libras
naturais; acabamento picotado: na cor branca. alta
alvura. neutro;
medida: 10 om )( 300 rn; fardo com 8 unidades.

16 FDS R$49.80 R$796,80

Sabão; apresentaçao: barra; fragrância: neutro
glicerinada; peso: 200 gramas por unidade;
acondicionamento: pacote plástico, rotulagem: contendo
identificação. composiçao, número de lote, data de
fabricação. validade, procedência e registro no
MSiANVISA ou no lnmetro ou ainda informação de
isenção do registro no órgão de controle; unidade de
fornecimento: pacote com 5 unidades,

PCT R$B.90 R$178,00

..| .

k

l
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hi lx.)

“Sabão em po; tipo: multiaçao; aplicaçâo: lavagem de
roupas elou pisos. Composição: tensoativos,
coadjuvantes, sinergistas, tamponantes, branqueadores
ópticos, corantes. enzimas, adenuadores de espuma,
sequestranle, alvejanle, perfume e água; qualidade:
biodegradável, cor característica: azul; embalagem: 50 PCT R$13,80 R$690,00
caixa de papelão ou pacote plastico original do
fabricante, contendo externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote. validade e
número de registro no Ministério da Saúde; peso liquido:
tkg
Sabonete liquido; aplicação: assepsia das mãos;
aspecto fisico: liquido cremoso perolado; composição:

“. agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais; lt) GL R$17,90 R$170,00
ação: biodegradável; fragrância: erva doce; ph: neutro;
embalagem: galão de 05 litros
Saco para lixo; aplicação: uso doméstico, coleta de lixo;
material; plástico de polipropileno de alta densidade;
capacidade: de 30 litros; cor: preta classe 01, lipo b.
apresentaçâo: pacote fechado, rolo com 50 unidades.

30 UN] R$21,00 R$630,00

, marca do fabricante e dimensões.

Saco para lixo; capacidade: 100 titres; material: plástico
reforçado, em polietileno de alta densidade; cor: preta;
medida: 75 x 105 cm; com identificação do produto como ] '000 UNI R$ 0'46 R$460'00

Soda Cáustica em Escamas; Composição: NaOH
(Hidroxo de sódio); ConcentraçãolPureza: 96 a 98%;
Ideal para limpeza domestica, podendo ser utilizado
como desincrustantes de sujeira e gorduras e Limpeza e
desentupimento de pias, ralos, caixas de gorduras e
vaso sanitário; Pote contendo 1kg.

06 UNI R$25,00 R$150,00

Toalha de papel; composição: 100% celulose; tipo:
interfolhado 02 dobras grofada; padrao: luxo não
recicladas de primeira qualidade, alta absorção, sem 190 UNI“ R$12,80 R$2432,00
odor; cor: branco; dimensão: 20x21cm (admitindo
pequenas variações para mais); fardo com 1000 folhas
Vassoura para Teto; material: cerdas sintéticas com
cabo plástico de 3m de altura mínima 02 UNI R$ 59'00 R$118'00

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO: R$ 13.566,25 (treze mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte cinco
centavos

J'.
,,

Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180.
Tel.: ”2? 3361-1715 ] 3361—1730 ! 3361—1739

Página 10 de 12



PODER LEGISLATIVO

* ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ ES

Lote 02: Valor máximo estimado para o lote é R$5.968,00 (cinco mil novecentos e sessenta
e oito reais).

Item Descrição Qua nt: Unid. Valor
Unitário

Valor
Total

(ll

Coador de pano para café; tamanho: grande
;material: flanela 100%algodão, aro de arame
galvanizado, cabo de madeira cilindrico; diametro
aproximado do aro 16 cm; comprimento aproximado
do cabo: 100m;capacidade: 2 litros

10 j UND R$ 8,90 R$89,00

02

Caneca em aluminio; material: alumínio polido;cabo: '
plastico rigido antitérmico; capacidade minima
aproximada: 3 litros

05 UNID R$30.00 R$ 150,00

03

Colher; lipo mesa; matéria—prima: corpo e cabo em
aço inox; acabamento: polido; cor corpo: natural;
dimensão: minima 19cm; caracteristicas adicionais:
conjunto de 12 peças

CJ R$68,00 R$136,00

04

Copo descartável; indicação de uso: café; material:
poliestireno, atóxico; cor: branco; capacidade: 50 ml:
normas: NBR 1323012012 e NBR 13230; pacote
com 100 copos

200 PCT R$2,30 R$ 460,00

IIS

Copo descartavel; indicação de uso: agua e
refrigerante: material: polieatirenc. atóxico; cor:
branco; capacidade: 200 ml; normas: NBR
1486512012 9 NBR 13230; pacote com 100 copos

650 PCT R$3.30 R$2. 145,00

[ló

Cºpo de vidro; lipo:copo taça pe curto; cor: incolor
transparente; capacidade aproximada: 260 ml:
formato: cilindro uniforme com diâmetro da boca
ligeiramente menor que o do fundo do bojo, haste
grossa e base redonda; diâmetro aproximado boca:
64 mm; diâmetro aproximado da base: 62 mm; altura
do copo: 11 cm

UND R$83,50 R$170,00

07

Faca: tipo: mesa; matéria-prima: corpo e cabo em
aço inox; acabamento: polido; cor corpo: natural:
dimensão: minimo 19 cm; caracteristicas adicionais:
com serra; conjunto de 12 peças

CJ R$58,00 R$116,00

08

Garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em
aço inox; acabamento: polido; cor corpo: natural:
dimensão: mínima 19 cm; conjunto de 12 peças

02 R$58,00 R$116,00

09

Garrafa térmica; material externo: plastico/inox: Iiea
com camada protetora verniz; cor: metálica (inox);
material ampola: vidro; aberturatfechamento: rosca;
sistema: bomba de pressão acionado por botão;
capacidade: '! litro; com alça para transporte; NBR:
13282; garantia 6 meses contra defeitos de
fabricação

05 UND R$140,00 R$00,00

ir10
Rua Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES., CEP: 29200480.

Tel.: 27 3361—1715f3361-1730/ 3361—1739
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Guardanapo descartavel de papel; papel folha
simples — gofrado; cor: branco; largura: 21

lª cm;comprimento: 22 em (as dimensões poderão 40 PCT R$3,20 R$128,00
variar ligeiramente para mais)embalagem: PC 50
folhas

Pano de prato; material: 100% algodão;
acabamento: em costura ª'overloli" ou embainhado; . .

" modelo: liso alvejado; cor: brnco; tamanho: 45 cmx 20 UND R$?,95 R$15300
59 em

Papel toalha; tamanho de toalha: 22 cm x 20 cm;
cor: branca; 100% de fibras celulose: máxima

ll absorção; embalagem: pacote com 02 rolos; com 60
toalhas cada

Suporte para cºpo descartável, tipo dispensador,
material: PVC! acrilico, componentes: base
dispensadora, bocal saida, cilindro transparente,
devendo possuir dispositivo que libera apenas um
copo por vez. Aplicação copo descartavel plástico de
200 mi. Capacidade: 100 copos, Acessorios:
Contendo kit para fixação na parede com parafusos
ebuchas.
Suporte para copo descartável. tipo dispensador;
material: PVC! acrilico; componentes: base
dtSpensadora, bocal saída. cilindro transparente,
devendo possuir dispositivo que libera apenas um

" copo por vez. Aplicação: copo descartavel plástico
de 50 ml. Capacidade: 100 copos. Acessorios:
Contendo kit para fixação na parede com parafusos
ebuchas.

Refil—filtro original de fabrica compativel com
purificadores lBBL FR 600 Specials. Tipo: C+3.
Caracteristicas Térmicas MINlMAS: 3 Etapas de
Filtragem; Eficiência de Retenção de Partículas;
elimina odores; elimina sabores; Bacteriostático: .

'5 controla a proliferação de bactérias; Vida útil para % UND R$150,00 R$900'00
retenção de cloro=3.000 litros (6 meses); contendo
sistema refil GIROU TROCOU garantindo ao usuário
facil substituição do retil e manutenção do
equipamento.

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO R$ 5 968 00( o(inco mil novecentos e sessenta e oito reais)

;— &“ “0
Eni: Bound: ªfarvalhoáâ dª ©6333) pªrª Ediva atal

Cámara Municipal * “E?-% (6,333 “"&qu prvi Mix Comércio e Serviços

(mu ampal %%%& ?ªºíxfãxºª
ªsª isªªc

50 PCT R$6,90 R$345,00

13 03 UND R$59,00 R$17?.00

03 UND R$59,00 R$177,00

Rua. Getúlio Vargas. 299, Centro, Guarapari,! ES CEP: 29200—180.
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