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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDE
FUNDO MUNTCIPAT DE SAÚDE

CNPJ: 13.956.238/0001-37

SERVIDO R

PREGÃO PRESf,NCIAL. SRP N". 025/2019
CONTRÂTO N' 2O2OO1O9OO8 CPL- PMSB/MA
PROCI,SSO ADMINISTRATIVO N". 2OI 9I OOOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" OI9/20T9

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA MLINICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRESA: V. E, ROCHA
FERREIRA \'\ry COMÉRCIO.

Pelo presente instrumento paÍicular de contrato de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDOI!,IA, ATTAVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFLTNDO
MTINICIPAL DE SAÚDE, pessoa juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o n"
13.956.23 8./0001-37, Situâda na Rod. MA 034 NR l0 KM 03 - Abreu - São Bernardo, Estado do
MaÍanhão, neste ato representada pela Secretária e Gestora da Secretaria de Saúde a Sf. SÂMIA COELHO
MOREIRA CARVALHO RG: 016154552001-2 CPF . 447.03'1.243-91 residente e domiciliada na cidade

de Magalhães de Almeida/MA, doravante denominada simplesmente, no uso de suas atribuições legais que

lhe confere poderes para celebraÍ com a empresa: V. E. ROCHA FERREIRA VI COMERCIO, inscrita
no CNPJ n'. 33.809.045/0001-60, sediada na Rua das Tulipas - 335 - Sala 0l - Joquei - Teresina./Pl, neste

ato repÍesentada pelo Sanhor: Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, portador da Carteira de Identidade
N'2202338 SSP/PI e do CPF n'. 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam
o presente Contrato, que se Íegará pela Lei n" 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie,

atendidas as cláusulas e condi@s que se anunciam a seguir

1 . DO OBJETO DO CONTRATO

l.l - O pres€nte mntrato tan pc base legal, o pregão presancial corn regisrro de proço n' 0252019 Obriga-se a

CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, os material de limpeza parà ateÍrdimento da Secretaria de Saúde

do Municipio de São B€mâÍdcr'MA objeto do PREGÀO n" 0252019, do quâl a CONTRATADA foi vencedor4

conforme anexo I de acordo as condições apresentadas em sua proposta, os quais são panes integrantes

deste instÍumento.

2- Os materiaiVserviços seÍão entÍWues de acordo com a solicitaÉo da CONTRATANTE, e de acordo com a

necessidade verifi cada.

3 - DA VIGENCIA

3.1 - Deverá sêr executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão n" 025i2019. O
presente contrato vigoraú da data da assinatura ate 3l de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de

acordo com a Legislação vigente.

4, DO PREÇO

4.1 - O valor deste contrato e de R$r 658.968.00 (seiscentos e cinquenta e oito mil novecentos
e sessenta e oito reais), de acordo com a proposta de preço anexa no processo.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acrescimo, estando incluídas no mesmo todas

as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os Iucros da contratada, conforme pr€visto no edital.

-.'i4



PMSB. FOTHA NO Ç Í q

pXgg.191 ?ol9trr.c 8
5ggsY1tr1g2 ? P,/ c. t)
sERvrDoR --\-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUilICIPAL DE SAÚDE

CNPr: 13.956.238/0001-37

4.3 - Dos RECr-IRSos oRÇAMENTÁRros:

As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta s recursos destinados a

Secretaria de Saúde.

10.122.0050.2054.0000 - MANUTENçÀO DA SEC. DE SAUDE
339030-000 - Material de Consumo
10.301 .0340. r 015.OOOO- MANUTENÇÃO DO FLTNDO MUNTCTPAL DE SAÚDE
339030-000 - Material de Consumo
10.30t.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO
339030-000 - Material de Consumo

5- DO PRAZO DE E)GCUÇÃO E FORMA DE E)GCUÇÀO

5.1 - O pres€nte contrato terá vigência até 3l de dezembro de 2020, contado a partir da assinatura

contratual.

O contÍato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n' 8.666193, mediante as devidasjustificativas.
O contrato podeÍá ser aditivado em até 60 meses. poÍ se tratar de um serviço continuado.

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos devidos ao contralado s€rão efetuados atraves de depósito bancários, com prazos de ate

dez dias da data de entÍega da nota Íiscal de realização de compra.

2 - As faturas, que apresentarem incorre@s serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em

igual periodo acima.

6.4 - A CONTRATADA frca vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida atraves

da rede bancária ou com terceiros, permiündose, tão somentq cobranças em carteira simples, ou seja,

diretamente paÍa CONTRATANTE.

7 - DA TRANSFERIà§CIA DO CONTRATO

7.1 - A CONTRATADA não podení transferir o presente contrato a teÍceiros, no todo ou em pane, sem o

expresso consentimento da contratânte, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

8 - DAS RESPONSABILIDADES

8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fomecimento do objeto deste contrato

e, conseqúentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos que, na execução

dele, venha, direta ou indiÍetamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.2 - A CONTRATADA é responúvel tambem pela qualidade dos serviços prestados, não se admitindo,

em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiÍos quaisquer, veúam interlerir na execução dos mesmos.

9 _ DAS PENALIDADES

9.1 - O não cumprimento dos serviços ora contratados nos pÍazos determinados pela CONTRATANTE,
importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por cento sobre o valor do
contrato.

9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma descumprir
qualquer outra obrigaçâo a ela imposta no presente ajuste.

Z
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ESTADO DO MARANHÃO
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CNPJ: 13.956.238/0001-37

9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente moratóÍio e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de

possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de

rescisão do pacto em apreço.

9.4 - A inexecução totâl do conteto imponará à CONTRATADA a suspenúo do direito de licitar e

contrataÍ com qualquer ente da adminisüação direta ou indireta. conforme previsto no edital, contados da

aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de l0olo (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-

itens precedentes.

9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos creditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados judiciâlmente.

9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entegando estâ no prazo previsto, a critério da

administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem

prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.

l0 - DA FISCALZAÇÃO A prestâção do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. lzaniel Cutrim
Bogéa, na condição de Íepresentânte da Secretaria da Administração, sendo esse da Prefeitura, a execução

dos sewiços será de acordo com o contÍato, o qual deverá atestar os documentos da despes4 quando

comprovada a hel e correta prestâção dos serviços para hns de pagamento.

1l - DA PUBLICAÇÁO A CONTRATANTE fará publicar o extÍato do presente Contrato, às suas

expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatura.

II _ DA RESCISÃO

ll.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades

arteriormente enunciadas, ensejaÍá tambem a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos

enumerados no art. 78 da lei federal n'8.666/93 e suas alterações.

I l 2 - A rescisão do contÍato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n"

8.666/93 e suas alterações.

1 1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei

federal n" 8.66613 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, aind4 ao pagamento de multâ
equivalente a dez por cento do valoÍ do contrato.

I 12 - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

12.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou

a teÍceiros, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços contratados, isenrando esta última de

toda e qualquer reclâmação que possa surgir em decorrência do mesmo.

12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposiçôes da lei federal n' 8.666/93 e suâs alterações, que regulamenta

as licitações e contratações promovidas pela administração pública.

12.3 - A contratante manterá durante a execução do pÍesente Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualihcação exigidas na Licitação de acordo com o
inciso XIII do art. 55 daLei 8666193.

124 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servido(a) da Secretaria de acordo com
o art. 67. da Lei 8666/93.
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I3 . DA TOLERÂNCIA

13.1 - Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a

inobservância no todo ou em paÍte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá

liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

14 - DA VTNCULAÇÃO

O presente contrato vincula-se ao edital de Pregão N.'025l2019e à proposta da CONTRATADA.

r5 - DO FORO

15.1 - Elegem as partes Contratântes o Foro da Comarca de São Bemardo, para dirimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
pÍesentes.

São BemardoÀ{A. 09 de janeiro 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERI{AR
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUilICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13,956.238/0001-37

À

testemunhas

PREFEITIfR,Àífr]Ú§ÍCO'{L DE SÃO EENNARDO
JàreffiííeSaude

SÂMIA CoELHo MoREIRA CARVALHo RG:
CONTRATANTE

v. É. ROêíIA FERREIRA \,,\il CoMERCIo
CNPJ n'. 33.809.045/0001-60

Rafael Ribeiro Coelho Guimades Petit
Carteira de Identidade N'2202338 SSP/PI

CPF n". 010.996.003-32
Contratada

I
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DESCRIÇÂO DOS PRODUTOS MARCA UND VLR. VLR
LINIT UNIT

l Acido muriático para uso em banheiros de

I litro caixa com l2 unidades
Start 300 und 7,00 2.100.00

2 Alcool gel, I I caixa com l2 und Econômico 500 und 6.70 j i50.00
3 Azua sanitária de l000ml Econômico 500 ,q §ô 14.750,00
4 Agua sanitríria de 2litros caixa com 06

unidades

Econômico 400 cx 30,00 12.000.00

5 Agua sanitária de 5litros Econômico 400 und 15,60 6.240,00

6 Alcool elilico 46,2% neutro de I litro caixa
c/12 unidades

Econômico 500 und 7,00 3.500,00

7 Amaciante de 2 litros caixa com 06
unidades

Econômico 300 cx 44,00 13.200,00

8 Avental de brim com pintuÍa frente,
tamanho m

Flabom 150 und 8,00 1.200,00

9 Avental plástico Flabom 500 und 7,00 3.500,00

10 Bacia Dlástica com tampa 6litros Merconplas 500 und 4.95 2.475.00

II Bacia plástica media sem tampa 16 litros Merconplas und 8.00 4.000.00
12 Bacia plástica sem tampa 27,5 litros Merconplas 300 und 14,50 4.350,00

ll Bacia plástica sem tampa canelada grande
de 32litros

Merconplas 300 und 24,30 7.290.00

l4 Balde de plástico de 1000 ml com taÍnpa Merconplas 100 und AA )II 4.420,00

15 Balde de plástico de 201 sem tampa MerconDlas 100 und ,o (ô 2.950,00

t6 Balde de plástico com lampa 601 Merconplas r00 und 3 5,50 3.550.00

t7 Balde de plástico de l0 litros sem lampa Merconplas 200 und 10,60 2.120.00

l8 Balde de plástico de 8 litros sem tampa Merconplas 200 und 9,48 1.896,00

l9 Balde espremedor com capacidade paÍa 32

litros - bev3200
Merconplas 50 und 79,00 3.950,00

20 Balde plástico c/alg e tampa cap.l00/108
litros

Merconplas 50 und 14.40 2.220.00

2t Balde plástico de l2l sem tampa Merconplas 200 und I1,70 2.340.00

22 Caixa para coleta selaiva de papel
papelão, sem tâmp4 devidamente
identificado, cor: azul, dimensões
aproximadas 40x25x20cm.

Naturallimp 100 und 16,20 1.620,00

23 Caixa para coleta seletiva de papel
papelão, sem tampa, devidamente
identificado. Cor: azul, dimensões
aproximadas 30x30x50cm.

NatuÍallimp 100 und 15,30 1.530,00

24 Caixa para coleta seletiva de papel
papelão, sem tamp4 devidamente
identificado. Cor: azul. dimensões
aproximadas 50x50x50cm.

Naturallimp 100 und 18,40 l 840,00

25 Caixa para coleta seletiva de plástico:
papelão, sem tampa, devidamente
identificado. Cor: vermelha, capacidade
aproximada 30x30x50 cm altura.

Naturallimp 100 und 15,00 1500,00

26 Caixa para coleta seletiva de plástico
Dapelão. sem tampa. devidamente

Naturallimp 100 und 18,00 l.800,00

PLANILHA COT.'TR\TO

QUANT

500

r/---2
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identificado. Cor: vermelh4 dimensões
aproximadas 50x50x50cm.

27 Caixa para coleta seletiva de plástico:
papelão, sem tampa, devidamente
identificado Cor: vermelh4 dimensôes
aproximadas 50x50x50cm.

Naturallimp 100 und 18,00 1.800,00

28 Carrinho com rodas (colaor p/ coleta
interna): estanque, material rigido, lavável,
impermeável, cantos arredondados, tampa
articulada ao corpo do equipamento; rodas
antiderrapanles. Cor cinza (residuos

comuns). capacidade para 120 litros

Naturallimp l0 und 1.490,00 14.900,00

29 Carrinho com rodas (coletor p/ coleta
interna): estanque, material rigido, 1avável,

impermeável, canlos arredondados, tampa
articulada ao corpo do equipamento; rodas
anüderrapantes. Cor: marrom (
RESIDUOS ORGAMCOS) capacidade
para 120 litors

Naturallimp 6 1.490,00 8.940,00

30 Carrinho de mão com chassi metálico e

caçamba metáLlica 60 liros
Tramontina l0 und 138,70 1.387,00

3t Cera incolor à base de camaúba pronto uso
(salão com 20 litros)

Bravo 40 und 144,00 5.760,00

32 CeÍa incolor auto brilhante (brilho
molhado) com 5 litros

Bravo 40 und 52,00 2.080,00

33 Cera liquida incolor com l2 unid x 750 ml Bravo 150 cx 49,00 7.3 50,00

.1,1 Cesto de lixo telado e um dos modelos
mais comuns de lixeiras. E normalmente
pequeno, com capacidade inferior a l5
litros, sem tampa, e e utilizado em
ambientes internos, principalmente
banheiros, vestiários e escritórios. Esse

cesto normalmente é fúricado em plástico
polipropileno, aço inox ou aÍame
salvani zado.

Merconplas 200 und 24,00 4.800,00

35 Cesto e tampa injetados em plásüco
polipropileno (pp) copolímero. O
acionamento da tampa é feito âtÍaves de

pedal o que evita eventual dsco de

contaminação a haste e pedal são

confeccionados com plástico
resistente.possui cantos arredondados e

excelente acabamento. Acompanha 02
ganchos para fixação do saco de lixo. 60
litros

Merconplas 30 und 243,00 7.290,00

36 Coador multiuso tipo biruta c/t5 cm
diâmelro e 20 cm de fundo em tecido de
aleodão alveiado.

Maranaho
100 und 3,40 340,00

37 Coletor p/ copos de água e café:meia lua
ou 4 tubos

Premisse t00 und 75,00 7 500,00

38 Colher descanável com 50 und Prafesta 500 pct 3,10 1.550,00

llooÀLtoADE ''P1 
s4P

SERVIDOR \
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39 Conjunto de lixeira seleüva em fibra de
vidro, com O2(dois) unidades cada, com
capacidade individual de 50 l, nas cores da
coleta seletiva, para: plástico e papel,
fixadas em barra de metalon.

Naturallimp 6 und 820,00 4.920.00

40 Conjunto de lixeira seletiva em fibra de
vidro, com 03(três) unidades cad4 com
capacidade individual de 50litros, nas
cores da coleta seleíva, para: plástico,
papel e vidro. fixadas em barra de metalon

Nan:rallimp 6 und 1.230.00 7.380,00

4l Conjunto de lixeira seletiva em fibra de
vidro, com 04(quatro) unidades cada, com
capacidade individual de 20 litros cada, nas

cores da coleta seletiva para metal, papel,
plástico e vidro.

Natr.rrallimp 6 und 1.295,00 7.'770,00

42 Conjunto de lixeira seletiva em fibra de
vidro, com O4(quatro) unidades cada, com
capacidade individual de 50litros, nas
cores da coleta seletiva" para: plástico,
metâI, papel e vidro, fixadas em barra de
metalon.

6 und 1480,00 8.880,00

43 Conjunto de lixeira seletiva em fibra de
vidro, com 04(quatro) unidades cad4
formando um círculo, com capacidade
individual de 40 litros, nas cores da coleta
seletiva oara oapel. plástico. vidro e metal

Nanrrallimp 6 und 1.595,00 9.570,00

44 Conjunto de lixeira seletiva em fibra de
vidro, com O5(cinco) unidades cada, com
capacidade individual de 50 litros, nas

cores da coleta seletiva, para: plástico,
metal, papel, vidro e lixo comum, fixadas
em baÍa de metalon.

Nahrrallimp 6 l.880,00 I 1.280,00

45 Container lixeira modelo gari 240 I Natr-rrallimp 5 und 768,00 3.840,00

46 Conteiner l20l com rodas Naturallimp 5 und 660.00 3.300.00

47 Copo descartável para água de 180 ml,
reboÍdo anticortante, corpo frisado,
confeccionado em poliestireno leitoso
atóxico, caixa com 2.500 undades

Fc oliveira 2000 pct 3,5 0 ? 000 oo

48 Copo descartável para água de 200m1,

reboÍdo anticortante, corpo frisado,
confeccionado em poliestireno leitoso
atóxico. caixa com 2.500 unidades

Fc oliveira 2000 pct 3,'70 7.400,00

49 Copo descartável paÍa cafê de 50m1,

rebordo anticortante, corpo frisado,
confeccionado em poliestireno leitoso
atóxico, em embalagem plástica
transparente com 100 und caixa com
5.000 unidades

Fc oliveira 2000 pct 5 100,00

50 Copo descartável para caldo de 250 ml,
rebordo anticortante, corpo frisado,
confeccionado em poliestireno leitoso
atóxico, caixa com 25 undades

Fc oliveira 2000 und 4.98 9.960,00

Naturallimp

-----7áz
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51 Creme dental g0 gramas Sorriso 2000 und tdô 6.800,00
52 Desifetante com 12 unidade de I litro

caixa com l2 unidades
Econômico 400 cx 38,00 15.200,00

53 Desifetante com 6 unidades de 2 litros cada Econômico 400 41,05 16.420.00
54 Desinfetante para lavagem automática de

louças e bandejas, à base de hipoclorito de
sódio com 5 litros.

Ricek 40 und 138,00 5.520,00

55 Desinfetante pinho 500 ml caixa com 12

unidades
Econômico 100 cx 3 8,10 3.810,00

56 Desodorizador de ar frasco com 400m1 Bombril 80 cx 121.00 9.680.00
57 Detergente hiper concentrado com diluente

01 p/ 200 lts d'água (salão com 05 litros)
Ricek 200 und 34,05 ó 810,00

58 Detergente liquido caixa com 24 unidades
de 500 ml cada

400 cx 43.20 17 280,00

59 Disco lustrador 350 mm branco p/
enceradeira.

Briti sh 50 und 34,10 1.705,00

60 Disco lustrador 350 mm preto para

enceradeira
British 50 und i4,10 1.705,00

6t Disco lustrador 450 mm branco para

enceradeira.
British 50 und 37.05 1.852,50

62 Disco lustrador 450 mm preto paÍa
enceradeira.

British 50 und 17 o§ l.852,50

63 Escova de dente adulto Condor 500 und 3.80 L900,00
64 Escova de dente infantil Condor 500 und 2,90 l.450,00
65 Escova de unha pequena

Paulistinha
500 und 2.88 r.440,00

66 Escova oval de lavar roupa multiuso
madeira. Paulistinha

500 und 3,30 1.650,00

67 Escova p/filtro tam. Pequeno de madeira Drill 500 und 1r§ 1.625,00

68 Escova sanitária com suporte
Paulisúnha

200 und 12,10 2.420,00

69 Escova sanilária sem suporte
Paulistinha

200 und 7,50 1.500,00

'70 Escovão para enceradeira 300 mm
removedor.

Drill 40 und 50,10 2.004,00

'71 Espanador pequeno para móveis
Maranaho

200 und '7.99 L598,00

72 Esponia de lã de aço 609 com 8 unidades Bombril 3000 und t.72 5.160.00

73 Esponia multiuso de 99mmx 69mmx l9mm Esfrelux 3000 und 0.5 5 1.650.00

74 Faca descartável para releição pct c/50 Prafesta 500 pct r.625,00

75 Filtro de cafe descartável - ref. 103
Maranaho

200 und 1 ?§ 650,00

76 Flanela 30 x 50 cm Itatex 3000 und 2.98 8.940,00

77 Flanela 40 x 60cm Itat€x 3000 und 2,28 6.840,00

78 Fósforo pct - 10 und Fiat lux 600 und 10s 1.830,00

79 Garfos descartável com 50 und Prafesta 5 tx) und 3,30 1.650.00

80 Garrafa plástica para água c/tamp4 cap. 1

litro.
Plasvale 100 und 15,95 1.595,00

8l Garrafa plásúca para ígoa chaÍnpa, cap. 2
litros.

Plasvale 100 18,70 1.870,00

82 Guardanapo de papel 23 x 22cm caixa com
l6 unid.

Vip papeis 1000 pct 1,70 r.700,00

(

Econômico

und



PIíSB, FOLHA NO S/ Y
rioc.l0I '? ar9 i t ,t'c'. K
rr00AU0ADE

S ERVID O R

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUI{DO MUT{ICIPAL DE SAúDE

CNPJ: 13.956.238/0001-37

Inseticida Sbp 600 und 12.20 7.320.00
8,1 Jana plástica para agua ou suco. cap I litro Plasvale 40 und 15,50 620,00

85 Kit com 5 lixeiras de 50 litros com tampa
p/ coleta seletiva

Naturallimp 5 und 1.885,00 9.425,00

86 Kit merenda escolar c/03 pcs Plasvale 1000 und 6,40 6.400.00

Limpa alumínio 500m1 caixa com 24
unidades

Econômico 100 CX 42,10 4.210,00

88 Limpa cerâmica e azulejos de I litro carxa
com 12 unidades

Econômico 60 cx 46,50 2 790,00

89 Limpa computador gel frasco 2009 Rodabrill 60 und 18,50 1.1 10,00

90 Limpa vidro 500m1 caixa com 12 unid Econômico 500 und 550 2.750,00

91 LimpadoÍ cremoso 300 ml Ype 100 und 7,00 700,00

92 Limpador multiuso clássico 500 ml caixa
com l2 unidades

Econômico 600 und í§o 3.300,00

93 Lixeira aramada de escritório quarto em
aÇo telado l6 litros

Plasvale 60 und 24,00 1440,00

94 Lixeira basculhante 7 litros Plasvale 60 und l50o 900,00

95 Lixeira de plástico lisa com pedal l5 litros Plasvale r00 und 23,40 2.340,00

96 Lixeira inox para banheiro coánha pedal e

balde 5 litros + escova sanitária kit
Tramontina 100 und 48,00 4.800,00

97 Lixeira para pia plástico com tampa de 4

litros
Plasvale 100 und 14,10 1.410,00

98 Lustra móvel 200 ml para madeira Bravo 400 und 6,'10 2.680,00

99 Luva de pano tÍicotada de malha tamanho Talge 200 par I 1,40 2 280,00

l0t) Luva de pano tricotada de malha tamanho
m

Talge 200 I 1,40 2.280,00

l0l Luva de pano tricotada de malha tamanho
p

Talge 200 par 1 1,40 2 280,00

102 Luva de raspa qari tamanho g Talge 100 par t 5,30 l.530,00
103 Luva de raspa gari tamanho m Talge 100 par 15,10 1.530,00

104 Luva de raspa gari tamanho p Talge r00 par l5,l0 1.530,00

105 Luva forrada para limpezâ tam. Pequeno Talge 200 par 17,00 1.400,00

106 Luva fonada profissional tam. Grande Talge 200 par 17.00 3 400.00

107 Luva fonada profissional tam. Médio Talge 200 par 17.00 3.400,00

108 Luvas borracha cano longo tamanho g Talge 100 par I1.30 r . r 30,00

109 Luvas bonacha cano longo tamanho m Talge r00 par 11,30 I 130,00

ll0 Luvas borracha cano longo tamanho p Talge t00 par 11,50 r.150.00

1 Mascara protetora de pó Talge '100 und 2,10 840,00

t12 O caninho de limpeza multifuncional kit
03 e composto por: - carro funcional
américa (bolsa em vinil disponível nas

cores vermelho, azul, amarelo, verde) -
balde doblo 30 litros (disponivel nas cores
vermelho, azul, amarelo, verde) - 02 cabos

aluminio 1,40 m -haste americana
(disponível nas cores vermelho, azul,
amarelo, verde) - refil de algodão 320 g -
para limpeza úmida. Placa sinalizadora. (
sinaliza que o ambiente deve ser circulado
com cuidado e previne acidentes)

Naturallimp 5 und 1.495,00 7 .4',7 5,00

I 13 Pá de lixo de plástico com cabo longo Merconplas 200 und 7.20 r.440.00

87
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I l4 Pá de lixo galvanizado com cabo de
madeira de 60 cm Maranúo

200 und 8,00 1.600.00

115 Pá para lixo com escova pá para lixo com
escovinha fabricada em plástico supeÍ
resistente pá: 33x22 cm escova: 28x6 cm.

Merconplas 2oo und 5,20 1.040,00

116 Palha de aço n' 0. com 25 sramas Bombril 2000 pct 2.30 4.600.00
I r7 Palha de aço n" 0l Bombril 2000 pct 0.80 1.600,00
118 Palha de aço n' 02 Bombril 2000 pct 1,00 2.000,00
I t9 Palha de aço n' l, com 25 gramas Bombril 2000 pct 2,48 4.960,00
120 Palito dental com 100 unidades Fiat lux 400 und 2,80 1.120,00
t2t Pano de chão algodão 60x 42cm pacote

com 12 unidades.
Itatex r 000 und 3,'7 5 3.750,00

t22 Pano de Drato I00% alsodão Itatex 1000 und 3.5 5 3.550.00
123 Pano multiuso resislente, alta absorção

contem com 5 unidades 60cmx33cm
Flabom 200 pct 17,00 3.400,00

124 Papel higiênico neutÍo 30 metÍos folha
dupla fd. COM Sunidades (16x4x30)

Neve 1000 pct 5,40 5.400,00

125 Papel higiênico neutro 30 metros folha
simples fd. COM 64 rolos (16x4x30)

Pimpo 300 fd 40,00 12.000,00

126 Papel toalha multiuso com 50 toalhas com
2 unidades l9cmx2l,5cm pacote com 2

unidades

500 pct 5.25 2.625,00

127 Papel toalha multiuso com 60 toalhas com
2 unidades l9çmx22cm. Pacote com 2

unidades

Flabom 500 pct 5.3 0 2 650,00

128 Pedra sanitária sache 35 gramas caixa com
48unidades

Glade 1000 und 1,60 l.600,00

129 Porta deteÍgente Plasvale und ?q§ 590,00

Pratinhos descanáveis médios Fc oliveira 1000 pct 1.40 1.400,00

l3l Prato de plástico médio Plasvale 1000 pct I,40 1.400,00

I tl Prato descartável fundo pct c/100 Fc oliveira 100 pcÍ 29,00 2.900,00

133 Prato descaÍável raso grande pct c/I00 Fc oliveira r00 pct '1,40 740.00

134 Rodo de borracha c/cabo 30cm
Paulistiúa

1000 und 6,70 6.700,00

135 Rodo de bonacha de 40cm
Paulisünha

1000 und 7,30 7.300,00

136 Sabão de barra de 200 gramas caixa com
3 0 barras

Econômico 200 cx 65,10 13.020,00

Sabão de barra de coco 2009 pct com 05

und pct
Econômico 500 pct '7,20 3.600,00

138 Sabão em pó tensoaúvo anionico,
tamponantes, coadjuvantes, sinergista,
coÍantes. enzimas, branqueador óptico,
essencia, agua, alvejante e carga de 500
gramas caixa com 20 unidades

Econômico 200 fd 65,40 13.080.00

139 Sabonete 909 Oliver 300 dz 16,70 5.010,00

140 Sabonete liquido antisseptico com 5 litros fucek 100 und 52.40 5.240,00

l4l Sabonete liquido para as mãos 250m1
perfumado

Palmolive 100 und 8,80 880,00

142 Saboneteira dispenser para Alcool gel ou
sabonete liquido

Plasvale und 89,00 1780.00

143 Saboneteira p/ sabào liquido em inox Premisse 20 und 78,60 1.572.00

Vip papeis

200

130

137

20
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t44 Saco de lixo 60lt Reclixo 600 pct 1.590.00
145 Saco de lixo branco leito so 5" lts pct c/10 Abe 600 pct 4.05 2.430.00
146 Saco de lixo de 2001 pct com 5 und Reclixo 600 pct 2,90 1.740.00
147 Saco para lixo l00lt Reclixo 1000 pct 2,70 2.700,00
t48 Saco paÉ lixo 30lt Reclixo 1000 pct 2,60 2.600,00
149 Saco para lixo de 50lt Reclixo 1000 pct 2,60 2.600,00
150 Soda caustica 500g Saturno 200 und '7,40 1480,00
l5l Suporte p/ copo descartável l80ml Premisse ,10 und 43.20 1.728.00
r52 Suporte p/ copo descartável 50ml Premisse 40 und 43.20 1.728.00
r53 Suporte para fibra tam. 23 p/ 0,9 cm Premisse 40 und 36.00 1.440,00

154 Tapete antiderrapante para banheiro pvc
1200x802

Flabom 50 und 14,50 725,00

155 Tapete de banheiro microfibra 567 x 372 Flabom 50 und 38.60 1.930.00

156 Tapete de pona de entrada- waste 80 x 80 Flabom 4o und 20,00 800,00

t57 Toalha de rosto 100% algodão 40x60 cm Flabom 100 und I 1.70 1.170,00

158 Toalheiro em aço inoxidável (porta papel

toalha) universal

Brinox 20 und 218,00 4.360,00

159 Vassoura de palha Artesanal 1000 und 1,5 5 1.550,00

160 Vassoura de pelo com cabo 30cm
Paulistinha

400 und 8.45 3.380,00

l6t Vassoura de pêlo com cabo 40 cm
Paulistiúa

400 und 8,55 3.420.00

162 Vassoura de piaçava no 5 cabo de 120 cm
Paulistinha

600 und 7,30 4.380,00

163 Vassoura p/ vaso sanitário com supone
Paulistinha

400 und 12,00 4.800,00

t64 Vassoura tamanho medio 2l cm com cabo
Paulistinha

400 und 7,00 2.800.00

r65 Vassourão de gari 60 cm
Paulistinha

400 und 20,00 8 000,00

658 968.00
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