182 – São Paulo, 126 (150)
tibular da Universidades Estadual Paulista “Julio de Mesquita
Filho” - VUNESP OBJETO: Serviços técnicos especializados de
planejamento, organização e execução de Concurso Público.
VALOR: A contratante pagará a contratada um valor variável de
acordo como número de inscritos. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINATURA:.14/07/16.
EXTRATO DE ADITAMENTO nº 01 AO CONTRATO Nº 108/15.
PROCESSO Nº 4335/14. MODALIDADE: Concorrência nº 11/14.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém. CONTRATADA: Comandaí Engenharia e Comércio Ltda. ACRÉSCIMO DO
VALOR DE R$ 17.543,31. ASSINATURA: 22/07/16.

ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016 - EDITAL Nº 052/2016
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário.
Encerramento: 23 (vinte e três) de agosto de 2016 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital poderá ser adquirida, mediante apresentação de mídia, no Departamento de
Suprimentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – Centro
– Itapecerica da Serra, no horário das 08:30 às 16:30 horas,
nos dias úteis, ou mediante solicitação através do endereço
eletrônico licitacoes@itapecerica.sp.gov.br, contendo os dados
cadastrais do interessado. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramal 9104 ou 9111, com código
de acesso (DDD) 0XX11.
Itapecerica da Serra, 10 de agosto de 2.016.
MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO - Secretário Municipal
de Assuntos Jurídicos
“HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO”
CONCORRÊNCIA Nº 004/2016 - EDITAL Nº 028/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no
uso de suas atribuições legais; FAZ SABER, para conhecimento
dos interessados que HOMOLOGA E ADJUDICA o processo
licitatório Concorrência nº 004/2.016 noticiada pelo Edital nº
028/2.016, que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada para a execução de demolição e destinação dos
resíduos da construção civil em área de intervenção habitacional
do loteamento Horizonte Azul, para a empresa: VRH Construtora
Eireli – EPP., com valor total de R$ 3.329.768,44 (três milhões,
trezentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e
quarenta e quatro centavos).
Itapecerica da Serra, 10 de agosto de 2016.
AMARILDO GONÇALVES - Prefeito
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015- EDITAL Nº 054/2015
“HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO”-“RETIFICAÇÃO”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no
uso de suas atribuições legais; FAZ SABER, para conhecimento
dos interessados que RETIFICA a HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO do Item 04 - Cimento CP-32 50 kg, do processo licitatório
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015, noticiado pelo EDITAL Nº
054/2015, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de
Cimento CP 32 50 kg e Cal, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
item 04 – Cimento CP-32 50 kg., com valor unitário de R$
29,00/sc.
LEIA-SE:
item 04 – Cimento CP-32 50 kg., com valor unitário de R$
26,00/sc.
As demais condições permanecem inalteradas.
Itapecerica da Serra, 09 de agosto de 2016.
AMARILDO GONÇALVES - Prefeito

ITAPETININGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
COMUNICADO DE DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DAS AMOSTRAS DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 128/2016 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
- PROCESSO Nº 209/2016. OBJETO: aquisição de pó de café, margarina, açúcar, chá mate e bolachas para atender as Secretarias
Municipais de Administração e Finanças; Obras e Serviços; Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento; e Educação.
O Pregoeiro e a Equipe de Apoio comunicam aos licitantes, que
após a análise das amostras (item 9.1 do edital), ocorreram as
seguintes desclassificações em virtude da não apresentação de
amostras dos classificados em 1º lugar: a) Sandro José de Paiva
& Cia Ltda CNPJ: 03.998.017/0001-78, nos itens 03 e 09 - (total
de 6.070 unidades de cha mate - 250 GR); b)Leandro Martins
Vieira - ME, CNPJ: 13.711.988/0001-49: itens 08 - (5.950 pacotes de pó de café 500 g - em pó homogêneo, torrado e moído);
item 11 – (150 pacotes de bolacha salgada cream cracker - 200
gr); item 12 – (150 pacotes de bolacha maizena - 200 g); c)
Mariano Prestes Ferraz Neto - ME, CNPJ: 09.284.892/0001-74:
item 10 - (625 unidades de margarina com sal (pote com 500
gramas). Considerando-se o disposto no item 9.1 do edital e art.
4°, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, fica suspenso o procedimento licitatório para a análise, e comunicados os licitantes para
interpor recursos em relação à desclassificação nos itens acima
mencionados, no prazo de 03 dias. Itapetininga, 08 de agosto
de 2016. PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS - Pregoeiro Oficial.
LAUDO DE JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º. 213/2015 - PROCESSO Nº
324/2015 OBJETO: contratação de empresa para o transporte
escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades
escolares da rede municipal de ensino do município de Itapetininga – Secretaria Municipal de Educação. Diante da rescisão
unilateral do contrato nº 59/2016 com a empresa JULYA THEO
COMERCIO DE PECAS E LOCADORA DE VEICULO LTDA - ME
CNPJ/MF sob n.º 07.552.116/0001-82, nos termos do item 9.1
do edital e art. 4°, inciso XVI da Lei 10.520/2002); observando
a ordem de classificação dos itens 23,26,27,49,52 e tendo em
vista a proposta apresentada e documentação habilitatória
estarem em conformidade com o memorial descritivo do edital,
HOMOLOGO e ADJUDICO este certame às empresa classificadas:
1)SANDRO APARECIDO DE LIMA ME CNPJ: 07.075.92/0001-18:
itens 26 e 52 no valor unitário de R$3,58. Diante das desclassificações ocorridas ficam homologadas/adjudicadas a empresa GALO DOURADO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME CNPJ:
07.319.891/0001-92: item 23 e 49 – no valor unitário de R$4,45.
Fica fracassado o item 27. O termo completo será publicado no
Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga na edição nº 546
de 13.08.2016 e estará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanario. Em, 05 de agosto de 2016. HIRAM
AYRES MONTEIRO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL.
COMUNICADO DE RECURSO EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2016 - PROCESSO Nº
183/2016. OBJETO: contratação de empresa para ministrar os
cursos profissionalizantes oferecidos pelo CEPROM (Centro Profissionalizante Municipal) - Secretaria Municipal de Educação.
Diante da interposição de recurso pela empresa MRS da Silva &
Cia Ltda ME – Protocolo nº 35.804/2016 de 09.08.2016, em face
da sua inabilitação, da habilitação da empresa Intelecta Treinamento e Soluções Empresariais Ltda e requisitando diligências
quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados pelas
empresas: Intelecta Treinamento e Soluções Empresariais Ltda e
Ianacone e Andrade Ltda ME. Com base no item 7 do edital e
artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002, fica suspenso o certame para o julgamento do recurso, e comunicados os
demais licitantes para apresentar contrarrazões, no prazo de 03
dias. Fica o processo com vistas franqueadas aos interessados.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Itapetininga, 10 de agosto de 2016. Paulo César de Proença
Weiss Pregoeiro Oficial.
ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016, PROCESSO N.º 022/2016, OBJETO: aquisição de 01 (uma) motocicleta
0 (zero) km, que será utilizada para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de
Educação. Considerando a manifestação da Secretaria requisitante, a qual solicita o cancelamento do referido pregão, pois o
descritivo do certame requisita motocicleta tipo flex (abastecido
com etanol ou gasolina) e o modelo ofertado pela empresa
vencedora é a base de gasolina, não atendendo portanto a totalidade do descritivo exigido pela secretaria no anexo I do edital,
e considerando também a manifestação do Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apoio, declaro, portanto ANULADO o certame, com
base no artigo 49 da lei em comento. Itapetininga, 08 de agosto
de 2016. Cláudio César Bassi Secretário Municipal de Administração e Finanças Ordenador de Despesas Decreto Municipal Nº
999 de 14.01.2013.

ITAPORANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEMOLIÇÃO,
NIVELAMENTO, EXECUÇÃO DE PISO, PINTURA E COBERTURA
METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE RUSSO DO AMARAL”.
VISTORIA TÉCNICA: 12/08/2016 ATÉ 25/08/2016
EMISSÃO DE CADASTRO ATÉ 23/08/2016.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
26/08/2016 ATÉ AS 09:00 HORAS.
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
-SP - RUA BOM JESUS Nº 738, ITAPORANGA-SP - SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA (13:00 ÀS 16:30 HORAS) FONE: (15)3565-1397.
JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES - PREFEITO MUNICIPAL

ITAQUAQUECETUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 129/16 - Contratante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba – Detentora:
C.C.M. – Comercial Creme Marfim Ltda. - Objeto: Ata de Registro
de Preços de materiais de limpeza e descartáveis, para uso das
Secretarias Municipais de Saúde, Assuntos Jurídicos, Serviços
Urbanos, Segurança Urbana, Politica para Mulheres, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Governo, Habitação, Meio
Ambiente, Educação, Obras, Receita, Esportes e Lazer, Administração, Desenvolvimento Social, Turismo, Segurança Alimentar
e Cultura - Modalidade: Pregão Presencial nº 34/16 - Validade:
01 (um) ano - Os preços unitários registrados são: Desentupidor
para Pia Bocal de Borracha. Marca: Caiçara = R$ 1,20 unid; Pá
para lixo cabo longo em chapa metálica galvanizada medindo
aproximadamente 20cm de largura por 19cm de comprimento.
com cabo de madeira de aproximadamente 50cm. Marca: Caiçara = R$ 2,05 unid; Prendedores em madeiras, pacote com 40
unidades. Marca: Aguia Branca = R$ 1,22 pct; Rodo base em
madeira tratada e chanfrada, medindo comprimento x largura
x altura (60cm x 3cm x 3,5cm), com borracha sintética dupla
com 3mm de espessura e 3cm de altura fixada a base com
grampos, com cabo de madeira de 1,40mt de comprimento com
22mm de diâmetro. Deverá conter no produto etiqueta com
dados de identificação do fabricante e marca. Marca: Caiçara
= R$ 4,30 unid; Rodo duplo, com cepa em polipropileno, nas
seguintes dimensões: 40cm 5,5cm x 2,8cm, tubular, composto
com borracha dupla em EVA, medindo fora da base 3,0cm x
0,5cm cada, base na cor preta, com dentes para segurar o pano,
cabo de madeira plastificado, com 1,20m x 22mm de diâmetro,
devidamente rosqueado a base, deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. Marca:
Caiçara = R$ 2,90 unid; Vassoura com pelo sintético, com base
em madeira resistente medindo 40cm, com cabo de madeira
plastificado medindo 120cm, com emborrachado na ponta para
rosquear com facilidade na base da vassoura. Marca: Caiçara =
R$ 5,00 unid; Vassoura de piaçava base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm altura das cerdas aprox. 12 cm
leque de aprox. 28 cm cabo de madeira plástica medindo aprox.
1,40 de comprimento 22 mm de diâmetro fixo com etiqueta
constando dados de informação do fabricante e marca. Marca:
Caiçara = R$ 5,60 unid - Data da Assinatura: 08/08/16.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 130/16 - Contratante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba – Detentora:
Jumach Comercial Ltda. - Objeto: Ata de Registro de Preços de
materiais de limpeza e descartáveis, para uso das Secretarias
Municipais de Saúde, Assuntos Jurídicos, Serviços Urbanos,
Segurança Urbana, Politica para Mulheres, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Governo, Habitação, Meio Ambiente,
Educação, Obras, Receita, Esportes e Lazer, Administração,
Desenvolvimento Social, Turismo, Segurança Alimentar e Cultura
- Modalidade: Pregão Presencial nº 34/16 - Validade: 01 (um)
ano - Os preços unitários registrados são: Cesto de lixo plástico
com pedal confeccionado com material de polipropileno ou
poliestireno resistente, atóxico, capacidade para 20 litros, nas
medidas de 407 mm de largura x 385mm de comprimento/
diâmetro x 255mm de altura, no formato retangular, com tampa
na mesma cor do cesto, deve ser em material plástico reforçado
. Produto deve ser identificado através de etiqueta contando
informações necessárias. Marca: JSN = R$ 21,75 unid; Coador
de papel nº 103, caixa com 40 unidades. Marca: Jovita = R$
2,65 cx; Colher de refeição de material plástico cristal, produto
não tóxico, embalagem com 50 unidades. Marca: Prafesta =
R$ 2,65 pct; Copo descartável de 200 ml, polipropileno, em
conformidade com a Norma Técnica 14.865/02, peso mínimo
de 1,98 gramas, as mangas não devem estar violadas e estar
protegida em caixa de papelão resistente, deverá constar
impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e
peso mínimo de cada copo. Os copos devem conter gravação, de
forma indelével, marca ou identificação do fabricante, símbolo
do material para reciclagem conforme NBR 13.320, pacote de
100 unidades. Marca: Cristalcopo = R$ 2,65 pct; Desentupidor
para vaso sanitário, com bocal feito em borracha ou pvc, na
cor preta de alta qualidade, bocal liso sem sanfona, medindo
aproximadamente 13 cm de diâmetro com cabo de madeira
resistente sem medindo aproximadamente 35cm de altura.
Marca: Caiçara = R$ 2,15 unid; Embalagem a vácuo, de um
laminado composto de camadas múltiplas para receber produtos
alimentícios de aroma e conservação, capacidade de 5kg (30 x
50 x 0,20). Marca: JM = R$ 1,58 pct; Espanador de penas de 40
cm. Marca: Caiçara = R$ 13,05 unid; Palito para dente roliço de
madeira, caixa com 200 unidades. Marca: Theoto = R$ 0,73 cx;
Papel higiênico folha dupla picotado de alta qualidade rolo com
30 metros de comprimento por 10cm de largura, composto por
100% de fibras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de
validade na embalagem e vir acondicionado em pacotes com 4
unidades e reembalado em fardos totalizando 64 rolos. Deverá
atender as seguintes especificações: gramatura mínima de
32,9g/m²; capacidade de absorção de água (método cestinha)
inferior à 8,7 em g/g; alvura difusa com UV calibrado mínimo
88,8%; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior
a 7,5 segundos; pintas máximo 39 em mm²/m²; resistência a
tração a seco direção de fabricação mínimo 186,9 em N/m;
resistência a tração a seco direção transversal mínimo 159,9;
resistência à tração a seco ponderada mínimo 189 em N/m e
índice de maciez mínimo 5,1 em N.m/g, classificado como classe
2, de acordo com a ABNT NBR 15464/2:2007, ABNT NBR NM

ISO 536:2000, NBR NM ISO 2470:2001, NBR 15134:2007 ítem
7, NBR 15134:2007 ítem 7.2, NBR 15134:2007 ítem 9, NBR
8259:2002 e NBR 15004:2003. Marca: L.C. = R$ 47,70 fardo;
Pote descartável com tampa, embalagem plástica para armazenar doces, gelatinas, mouses entre outros, medidas aproximadas
8 x 7cm, embalagem com 500 unidades. Marca: Copobras =
R$ 181,00 pct; Sabonete antibactericida, com composição e
concentração mínimas de ácidos gorduroso: 70% (p/p), peso:
mínimo 99% do declarado na embalagem ou rótulo, em barra
com no mínimo 90g. Na embalagem deverá constar a data de
fabricação, validade, número do lote, informação e advertências.
A data de fabricação deverá ser no máximo do mês da entrega
do produto. Marca: Protex = R$ 1,18 unid; Saco plástico para
coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo 75
x 105 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno
de baixa densidade na cor preta, acondicionados em pacotes
contendo 100 unidades, devendo possuir em sua embalagem
todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. Marca: JM
= R$ 33,30 pct; Touca para proteção capilar do tipo rede confeccionada em 100% poliamida, tamanho único (diâmetro 0,64cm
variação máxima permitida 5%), destinada para usuário do setor
alimentício, frigorífico e manutenção na cor preta com certificado de aprovação do ministério do trabalho. Marca: Lagrota = R$
0,65 unid - Data da Assinatura: 08/08/16.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 131/16 - Contratante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba – Detentora:
Comercial Lux Clean Ltda. - Objeto: Ata de Registro de Preços
de materiais de limpeza e descartáveis, para uso das Secretarias
Municipais de Saúde, Assuntos Jurídicos, Serviços Urbanos,
Segurança Urbana, Politica para Mulheres, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Governo, Habitação, Meio Ambiente,
Educação, Obras, Receita, Esportes e Lazer, Administração,
Desenvolvimento Social, Turismo, Segurança Alimentar e Cultura - Modalidade: Pregão Presencial nº 34/16 - Validade: 01
(um) ano - Os preços unitários registrados são: Detergente em
pó, utilização: uso doméstico, limpeza em geral e lavagem de
roupas. Descrição: detergente em pó, contendo em sua composição alquil benzeno sulfonato de sódio, coadjuvante, sinergista,
carga, branqueador óptico, tensoativo, corante, perfume e água,
biodegradável. Características químicas referenciais: matéria
ativa detergente (p/p) mínimo 11,0%; base: alquil benzeno
sulfonato de sódio; materiais voláteis (4h à 105ºc) máximo
8,0%; teor de composto de fósforo expresso em p205 máximo
15,0%; Ph (sol. à 1%, 25ºc máximo 11,5. Características físicas:
em pó, com peso líquido de 1kg. Embalagem: caixa de papelão
com tampa facilitadora para abertura e fechamento, devendo
conter informações e instruções sobre o produto, dados do
fabricante, composição, data de fabricação e data de validade.
Data de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Marca:
Sabonito Flash = R$ 2,90 unid; Limpa vidros - utilização: para
limpeza e brilho de superfícies como vidros, espelhos e acrílicos.
Descrição: limpa vidros contendo em sua composição tensoativo
aniônico, alcalinizante, solubilizante, coadjuvante, veículo, perfume e corante. Características físicas: líquido e límpido, com peso
líquido de aproximadamente 500 gramas. Embalagem: frasco
plástico resistente, branco, opaco ou transparente, com tampa
flip-top e bico dosador. Requisitos gerais: deverá constar na
embalagem, instruções e informações do produto, modo de usar,
precauções, SAC, responsável técnico, número do lote e validade.
Prazo de validade: 12 meses a partir da data de entrega. Marca:
Worker = R$ 1,47 fr.; Papel higiênico folha simples, absorvente,
macio, picotado, rolo com 30m aproximadamente embalados em
fardos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas simples, de alta qualidade, com alvura
difusa UV maior que 83% conforme ABNT NM ISO 2470:2001 e
pintas inferiores a 17mm2/m2 conforme ABNT NBR 8259:2002
furos menor 8mm²/m², resistência a tração a seco ponderada
maior que 240 N/m, tempo de absorção maior que 4s. Marca: LC
Plus = R$ 0,35 rolo - Data da Assinatura: 08/08/16.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 132/16 - Contratante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba – Detentora:
Comercial Dambros Ltda. - Objeto: Ata de Registro de Preços
de materiais de limpeza e descartáveis, para uso das Secretarias
Municipais de Saúde, Assuntos Jurídicos, Serviços Urbanos,
Segurança Urbana, Politica para Mulheres, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Governo, Habitação, Meio Ambiente,
Educação, Obras, Receita, Esportes e Lazer, Administração,
Desenvolvimento Social, Turismo, Segurança Alimentar e Cultura
- Modalidade: Pregão Presencial nº 34/16 - Validade: 01 (um)
ano - Os preços unitários registrados são: Álcool etílico recomendado para uso diário, graduação alcoólica de 46,2º INPM
(54º GL). Embalado em frasco plástico transparente contendo
1.000 ml, com tampa de rosca que evita vazamento do produto.
Composição: Álcool etílico, desnaturante e veículo. Deverá
constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e
precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ),
selo do INOR, selo do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, informação de não indicado para queima, nº
do telefone do CEATOX e validade mínima de 24 meses. Marca:
Facilita = R$ 3,40 fr; Flanela, 100% algodão, medindo (28x50)
cm, percentual variando (2x3)cm, na cor laranja, embalado em
embalagem apropriada. Marca: Sagatextil = R$ 0,66 unid; Saco
de papel para hot dog 12 x 16,5, branco, pacote com 500 unidades - Marca: Mono = R$ 9,27 pct - Data da Assinatura: 08/08/16.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 133/16 - Contratante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba – Detentora: R&S
Revenda Eireli - Me - Objeto: Ata de Registro de Preços de materiais de limpeza e descartáveis, para uso das Secretarias Municipais de Saúde, Assuntos Jurídicos, Serviços Urbanos, Segurança
Urbana, Politica para Mulheres, Planejamento, Desenvolvimento
Econômico, Governo, Habitação, Meio Ambiente, Educação,
Obras, Receita, Esportes e Lazer, Administração, Desenvolvimento Social, Turismo, Segurança Alimentar e Cultura - Modalidade:
Pregão Presencial nº 34/16 - Validade: 01 (um) ano - O preço unitário registrado é: Capacho em fibra de côco, com superfície que
fica em contato com o chão emborrachada preta antiderrapante,
medindo aproximadamente 1,20 x 1,20. Marca: Ouro Branco =
R$ 50,00 unid - Data da Assinatura: 08/08/16.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 134/16 - Contratante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba – Detentora: Maxclean Comércio de Produtos e Serviços Ltda. - Me - Objeto: Ata
de Registro de Preços de materiais de limpeza e descartáveis,
para uso das Secretarias Municipais de Saúde, Assuntos Jurídicos, Serviços Urbanos, Segurança Urbana, Politica para Mulheres,
Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Governo, Habitação, Meio Ambiente, Educação, Obras, Receita, Esportes e Lazer,
Administração, Desenvolvimento Social, Turismo, Segurança Alimentar e Cultura - Modalidade: Pregão Presencial nº 34/16 Validade: 01 (um) ano - Os preços unitários registrados são:
Alcoolisopropílico propano 2 ol embalagem de 1 litro. Marca:
Mux = R$ 18,90 fr; Bandeja de isopor retangular, medida: base
18cm, boca 21, altura 2,5cm, largura base 11cm e largura boca
14cm. Marca: Copobras = R$ 0,13 unid; Bandeja de isopor,
medidas: 12 x 15,5 x 2,5cm. Marca: SM = R$ 0,09 unid; Cera
líquida preta, antialérgica, autobrilho, para sintecados, paviflex,
vulcapiso, cerâmicas, mármores, lajotas e superfícies de pedras,
galão de 05 litros. Marca: Ingleza = R$ 37,40 gl; Cera líquida
verde, antialérgica, autobrilho, para sintecados, paviflex, vulcapiso, cerâmicas, mármores, lajotas e superfícies de pedras, galão
de 05 litros. Marca: Ingleza = R$ 37,40 gl; Cesto de lixo plástico,
confeccionado com material de polipropileno ou poliestireno
resistente, atóxico, capacidade para 12 litros, nas medidas de 24
x 27cm, no formato retangular, com tampa na mesma cor do
cesto (preto), deve ser em material plástico reforçado . Produto
deve ser identificado através de etiqueta contando informações
necessárias. Marca: Plasvale = R$ 14,20 unid; Coador de papel
nº 102, para café com aproximadamente 40 unidades. Marca:
Jovita = R$ 2,35 cx; Coletor para copo descartáveis agua e café
2 tubos agua e café pvc dois compartimento fixados em uma
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base plástica resistente e estável. Marca: Edecan = R$ 21,80 pct;
Colher de sobremesa de material plástico cristal, produto não
tóxico, embalagem com 50 unidades. Marca: Prafesta = R$ 2,18
pct; Corda de nylon para varal nº 5, com 10 metros. Marca:
Polifort = R$ 0,85 unid; Dispensador papel toalha interf. 2/3
branco abs pt1000, tipo de material: frente plástico ABS, base
styron, características do ABS baixa densidade, medidas: altura
32cm, largura 26,7cm, prof. 12.8cm, peso 818 gramas, cor frente
branca, base cinza, sistema de abertura travas laterais acionadas
por pressão, tipos de papel toalha utilizados, papel toalha interfolha 3 dobras 23 x 27cm, papel toalha interfolha 02 dobras, 3 x
23cm 01 unidade. Marca: Edecan = R$ 18,22 unid; Dispenser
para copo descartável 50 ml em acrílico acompanha kit contendo parafusos e buchas medidas 48 x 11,5 larg. X 10,7 prof diâmetro de boca 5 cm. Marca: Edecan = R$ 9,50 unid; Dispenser
para copo descartável 200 ml em acrílico acompanha kit contendo parafusos e buchas medidas aproximadas 48 alt. 11,5 cm
largura 10,7 profundidade diâmetro da boca 7,5 cm. Marca:
Edecan = R$ 12,10 unid; Embalagem a vácuo, de um laminado
composto de camadas múltiplas para receber produtos alimentícios de aroma e conservação, capacidade de 1kg (18 x 28 x
0,18). Marca: SM = R$ 0,30 unid; Embalagem a vácuo, de um
laminado composto de camadas múltiplas para receber produtos
alimentícios de aroma e conservação, capacidade de 3kg (23 x
44 x 0,18). Marca: SM = R$ 0,90 unid; Embalagem a vácuo, de
um laminado composto de camadas múltiplas para receber
produtos alimentícios de aroma e conservação, capacidade de
5kg (30 x 50 x 0,20). Marca: SM = R$ 412,00 pct; Espanador de
penas de 40 cm. Marca:Dusther = R$ 19,44 unid; Limpa vidros
- utilização: para limpeza e brilho de superfícies como vidros,
espelhos e acrílicos. Descrição: limpa vidros contendo em sua
composição tensoativo aniônico, alcalinizante, solubilizante,
coadjuvante, veículo, perfume e corante. Características físicas:
líquido e límpido, com peso líquido de aproximadamente 500
gramas. Embalagem: frasco plástico resistente, branco, opaco ou
transparente, com tampa flip-top e bico dosador. Requisitos
gerais: deverá constar na embalagem, instruções e informações
do produto, modo de usar, precauções, SAC, responsável técnico,
número do lote e validade. Prazo de validade: 12 meses a partir
da data de entrega. Marca: Work = R$ 1,66 fr; Lixeira 60 litros
com tampa e pedal, polipropileno, resistente ao impacto, higiênica, robusta, tampa por acionamento de pedal e capacidade
mínima de 60 litros, apresentação do produto deverá obedecer
à legislação atual vigente. Marca: Engeplast = R$ 51,10 unid;
Lustra Móveis - Composição: silicone, ceras naturais, emulsificantes, sequestrante, conservante, solvente de petróleo, surfactante aniônico, aroma de lavanda, e água. Embalagem plástica
opaca com tampa flip top contendo 200ml. Marca: Work = R$
1,49 unid; Luva de borracha para limpeza, tamanho G, borracha
de látex, 100% natural, resistente, flexível, de acordo com a NBR
13393, com revestimento interno 100% algodão em flocos, com
superfície externa antiderrapante, cor amarela. Marca: Talg = R$
1,93 par; Luva de borracha para limpeza, tamanho M, borracha
de látex, 100% natural, resistente, flexível, de acordo com a NBR
13393, com revestimento interno 100% algodão em flocos, com
superfície externa antiderrapante, cor amarela. Marca: Talg = R$
1,93 par; Luva de borracha para limpeza, tamanho P, borracha de
látex, 100% natural, resistente, flexível, de acordo com a NBR
13393, com revestimento interno 100% algodão em flocos, com
superfície externa antiderrapante, cor amarela. Marca: Talg = R$
1,93 par; Palha de aço nº 1, pesando 25 gramas, acondicionada
individualmente em saco plástico transparente, contendo dados
de identificação do fabricante, peso, código de barras e validade
do produto. Marca: Veja = R$ 0,47 unid; Palito para dente roliço
de madeira, caixa com 200 unidades. Marca: Theoto = R$ 0,80
cx; Pano de chão 70 x 90cm, podendo variar (2x3) cm, composto
de 100% algodão alvejado, com acabamento em overlock nas
bordas, branco, acondicionado em saco plástico. Marca: Caebi =
R$ 1,45 unid; Pano multiuso, resistente, antibactericida, picotado
de 50 em 50cm, na cor laranja, rolo com 300m de comprimento
por 33cm de largura. Marca: Nobre = R$ 93,00 rolo; Papel alumínio, medindo 45cm largura, com espessura de 18 microns, o
diâmetro do tubete não pode ser superior a 0,45, medindo 50
metros, na embalagem deve conter; origem do produto, dimensões, deverão estar de acordo com a abnt 14761. Marca: Termica
= R$ 29,55 rolo; Papel higiênico folha dupla picotado de alta
qualidade rolo com 30 metros de comprimento por 10cm de
largura, composto por 100% de fibras celulósicas virgens. Deverá conter o prazo de validade na embalagem e vir acondicionado
em pacotes com 4 unidades e reembalado em fardos totalizando
64 rolos. Deverá atender as seguintes especificações: gramatura
mínima de 32,9g/m²; capacidade de absorção de água (método
cestinha) inferior à 8,7 em g/g; alvura difusa com UV calibrado
mínimo 88,8%; tempo de absorção de água (método cestinha)
inferior a 7,5 segundos; pintas máximo 39 em mm²/m²; resistência a tração a seco direção de fabricação mínimo 186,9 em N/m;
resistência a tração a seco direção transversal mínimo 159,9;
resistência à tração a seco ponderada mínimo 189 em N/m e
índice de maciez mínimo 5,1 em N.m/g, classificado como classe
2, de acordo com a ABNT NBR 15464/2:2007, ABNT NBR NM ISO
536:2000, NBR NM ISO 2470:2001, NBR 15134:2007 ítem 7,
NBR 15134:2007 ítem 7.2, NBR 15134:2007 ítem 9, NBR
8259:2002 e NBR 15004:2003. Marca: LC/NS = R$ 50,49 fardo;
Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo 22cm
x 20cm, composto por 100% de fibras naturais, acondicionado
em pacote com 2 rolos. Deverá constar na embalagem: dados de
identificação do fabricante, telefone do Sac, recomendações e
código de barras. Marca: Stylus = R$ 2,90 pct; Pote descartável
com tampa, embalagem plástica para armazenar doces, gelatinas, mouses entre outros, medidas aproximadas 8 x 7cm, embalagem com 500 unidades. Marca: Plazom = R$ 198,00 pct; Prato
descartável para refeição, material plástico. Embalagem com 10
unidades. Marca: Real = R$ 1,28 pct; Prendedores em madeiras,
pacote com 40 unidades. Marca: Varal = R$ 3,84 pct; Rodo com
base em alumínio com duas borrachas, medindo 40cm com cabo
em alumínio de 120cm. Marca: Rodofort = R$ 12,00 unid; Rodo
duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões:
40cm 5,5cm x 2,8cm, tubular, composto com borracha dupla em
EVA, medindo fora da base 3,0cm x 0,5cm cada, base na cor
preta, com dentes para segurar o pano, cabo de madeira plastificado, com 1,20m x 22mm de diâmetro, devidamente rosqueado a base, deverá conter no produto etiqueta com dados de
identificação do fabricante e marca. Marca: Eder = R$ 2,97 unid;
Sabonete antibactericida, com composição e concentração mínimas de ácidos gorduroso: 70% (p/p), peso: mínimo 99% do
declarado na embalagem ou rótulo, em barra com no mínimo
90g. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade, número do lote, informação e advertências. A data de fabricação deverá ser no máximo do mês da entrega do produto.
Marca: Francis = R$ 1,20 unid; Sabonete líquido antisséptico,
indicado para higienização das mãos, bacteriostático. Para uso
em hospitais, consultório dentário e indústrias alimentícias.
Líquido translúcido, sem fragrância. Embalado em refil 800ml e
reembalado em caixa de papelão. Composição:
sodiumlaurethsulfate,cocamidea, DEA, triclosan, alcohol, methilchloroisolinone, EDTA, CI 16035, citricacid, trietanolamineandaqua. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra, número do lote,
responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX e
validade mínima de 36 meses. Marca: Lavliss = R$ 6,61 unid.;
Sache de álcool gel, poder anti séptico, de triclosan em sua formulação, aparência: gel viscoso transparente, cor incolor, odor
característico alcoólico pH 7,5 – 8,0, teor ativos, 20,4, ingredientes ativos bactericidas triclosan 0,1% biodegradável, cada refil
deverá possuir seu próprio bico dosador, válvula a prova de
respingos, dosagem pelo sistema aperte. Na embalagem deverá
constar a data de fabricação, validade, número do lote, informação e advertência. A data de fabricação deverá ser no máximo
do mês da entrega do produto. Refil de 800 ml. Marca: Edumax

