
Prefeitura de
SOROCABA@ Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto N
CONTRATO N'l) b /SLC/2020

BÍ éÊI:ÉÉkÀÜ Ó éÉkVIêÕ AUTÓNOMA DE ÁGtJÃI
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A ENDÚSTÉIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU
NITAQUES ROUPAS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES EM GERAL,
CONFORME PROCESSO AljMÊNISTRATIVO N' 5505/2019 - SAAE, NESTE MUNICÍPIO-

O SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO do município de
Sorócaba. com sede à Avenida Pereira da Seiva. n' 1.285. Jardim
Santa Rosália - CEP: 18095-340. Inscrito no CNPJ/MF sob o n'
71.480.560/0001-39. neste ato representado pelo seu Dlretor
Geral, Engenheiro MAURI GRÃO PONGITOR, portador da Cédulade Identidade RG no 9.281.828-6 e CPF no 049.851.078-67.
doravante denominado SAAE, e a INDUSTRIA E COMERCIO
ROSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA, com sede à Rua
Professor Ltiiz Migue} Cristofoletti, n' 568 - Vila São José, na
cidade de ltu/SP - CEP.: 13310-280, inscrita no CNPJ-MF sob o
nó 46.839.122/0001-77, representada neste ato, pelo seu Sócio-
Proprietário. senhor RONY JOSÉ CRISTOFOLETTI NITAQUES,
portador da Cédula de Identidade RG n' 23.960.542-1 e CPF Ro
197.385.838-02, doravante designada CONTRATADA, têm entre
si, justo e contratado nos termos da Lei Federal n' 8.666/93, em
conformidade com o Pregão Eletrõnico Do 26/2020 e respectivo
Processo Administrativo n' 5505/2019 - SAAE, e as cláusulas a
seguir reciprocamente aceitas:

PRIMEIRA bjeto

{.l. A CONTRATADA em décorrêrlcia da adjudicação qué Ihe
foi feita no Processo Administrativo n' 5505/2019 - SAAE, e por força do presente
Instrumento, se obriga àa fornecimento de uniformes em geral, por solicitação da
Diretoria Operacional de Infraestrutiira e Logística dó SAAE, de acordo com a marca e o
preço apresentado

fiedigido pol Rosel; de Souáa Dominguês- Aux. Adm. DNSLC
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Loto 02 - Ampla Cóncorrêócia  
Item Qtde. Unid. Espêcificàçãó do Objeto Marca Valor Unit.

(R$)
Valor Total

(R$)  

 
20 Pç. Calças para Eietricista

tamanho 42
Especificações
- Tamanho: 42
' * * * Tecido * * * *  

125,00 2.500.00

\
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9.0 cal/cm2 (ATPV)
l Camada
Risco 2 (NFPA 70E)

* Gramatura: 320 g/m2 (+/-
10%)

't 00% Algodão
Antichama por toda vida úti!

do tecido independentemente
do numero de !avagens.

Vida útil: Mínimo 60
higlenizações (resistência
mecânica)

As tonalidades devem ser
na cor azul (próxima ao azul
royal)

O fornecedor deve
apresentar laudo da
qualidade do tecido omitido
pelo fabricante, conforme
norma regulamentadora NR-
tO e Classes de risco ern
'ATPV"

Cós misto. frente postiça e
parte de trás éom elásticos e
paêsantõs

Fechamento através de
botão é Gaseado (sentido
horizontal) e um sobre-cinto a
partir dó penúltimo passante
de ambos os lados da vista,
confeccionados com o.
mesmo tecido e cor da calça
(tamanho de 200mm do lado
óâquerdo e 250mm do lado
direito), sobreposto ao.
fechamento coM botão é
cadeado.

Vista eMbutidó com zíper de
nyloh ótl velcro.

Dois bolsos frontais sem
tape ia .

Redigido por Roseli de Soúza Domingues- Aux. Adm.
DNSLC
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Item Qtde. Unid. Especificação do Objeto Marca Valor UnÊt.
(R$) (R$)

   
Pç.

Calças Jeans Masculina
Modelo Tradicional N.58
EÉpééiüicàção Calça Jeans,
cór azul marinho, modela
tradiclohal. masculina
estoheada. 100% algodãc
fechamento em botão e ziper
com dois bolsos frontais. dois
bolsos há parte de trás e co$
c/ passantes: n 58; sen
logotipo do SAAE

Ronl 55,95 559.50
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1.2. Tôdas as obrigações e responsabilidade da
CONTRATADA para a execução do objeto estão descritas no edital e seus a.nexos, e
devem ser obedecidas integralmente sob pena das sanções estabelecidas

1.3. A CONTRATADA deverá assegurar a garantia do objeto
licitada conforme especificado no item 06 do TenHO de Referência -- Anexo ll do edital,
sem prejuízo das demais garantias legais, se houverem

SEGUNDA Prazo e condições de execução do objeto

2.1. A CONTRATADA é obrigada a entregar e descarregar o
objeto no Centro Operacional do SAAE, situado nã Avenida Comendador Camião Júlio, n'
255. Jardim lbiti do Paço. Sorocaba/SP: nos dias úteis. das 08h às 15h

2.1.1. Correrá por conta da CONTRATADA todo e
qualquer prejuízo causado ao objetó ém decorrência do transporte.

2.2 0 prazo máximo para entrega será de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da solicitação do SAAE

2.2.'1. Decorrido ó prazo estabelecido, se a entrega do

objeto não for concluída. a CONTRATADA será notificada pela fiscalizaç.ão para,.no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, finalizar a
entrega

2.2.2. Os objetos serão considerados recebidos após a
cónferêncla e aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas irfegularidade$ noÉ objetoé
entregues, o SAAE, sêm ptejuízó das penalidades cabíveis, poderá

2.2.2.1. Rejeita-los nó todo ou em parte se
às especificações do edital e seus anexos, determinando suasnão corresponderem

Redigido por Roseli de Souza Domingués- Aux. Adm.
DNSLC
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fechamento em botão e zíper.
com dois bolsos frontais, dois
bolsos na parte de trás e cos
c/ passantes. n.60. sem
logotipo do SAAE      
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adequações que deverão ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) .dias corridos. sendo de
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à substituição

2.3. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desde
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos
pela Administração, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas

2.4. Fiscalização: O SAAE designará o senhor Donizete
Mordes do Setor de Materiais e Logística, para representa-lo na qualidade de fiscalizador
do contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxilia-lo no exercida
da fiscalização

2.4.1. Se houver alteração do fiscalizador, o Setor
responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos.

apostitamento

2.4.1 .1 A alteração será formalizada por

2.5. Reprebéntação da Cóntrâtada: Manterá, o penhor Rony
José Cristololetti Nitaques. a testa dos serviços, como preposto e responsável. que
prestará toda a assistência técnica necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre que
determinado pela fiscalização

2.5.1. Comunicam ao SAAE, imediatamente. qualquer
ocorrência ou anormalidade que venha interferir no foínêcirnento

TERCEIRA - Recebimento do objeto

3.1. Recebimento Provisório: l)róvtsoriahente, pelo
responsável por seu recebimento (no verso da nota fiscal/fatura), para efeito de posterior
verificação da conformidade do hâterial com a especificação

3.2. Recebimento Definitivo: definitivamente. pelo
responsável por sua fiscalização, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequêrlte aceitação

QUARTA Rêajustê de preços e pagamentos

Redigida por Roseli de Souza Domtngues- Aux. Adm.
DNSLC
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4.1. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,
todos os custos diremos e Indiretos para a execução do objeto. inclusive os trabalhistas. bem
ainda. os custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local
de destino

4.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de
12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta nos termos $1' do art. 2'
da Lei Federal lO.192/2001

4.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do
Índice de Preços ao Cónsumldor - IPC/FIPE* observado o inteí'velo mínimo de um ano,
contado a parir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo a seguinte
fórmula:

P = Po x..L Onde

P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta
1 = índice do mês de reajuste
lo É Índice do Mês de apresentação da proposta

4.3.1. O reajuste apurado pala formula acima. será
aplicado para oi serviçóé realizados à partir do mês $ubsequõnte àó do aniversário da
proposta.

4.4. ó pagamento será efetuado pêlo SAAE, conforme
estabelecido na Resolução h' 08/201 5-SABE, sendo:

4.4.1 . Na sexta feira da primeira semana subsequente
à do ató de conferência e áprovaçãó da nota fiscal/faturã, cóftcluído entre seguttda e terça
feira;

4.4.2. Na sexta feira da segunda semana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura. concluído entre
quarta e sexta feira;

Redigida pof Roâelí de Souza Dohingués:- Aúx. Adm. DNSLC
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4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo

Departamento/Setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados da data da
sua apresentaçãol

4.5.1. A nota fiscal/natura, bem pomo a medição - se o
caso. serão assinadas e datadas pelo(s) fiscal(is) e. na sua ausência: a liberação poderá
ser realizada pelo chefe da área solicitante;

4.5.2. Se forem constatados el"ros no documento fiscal,

suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir
da apresentação do documento corrigido

4.6. O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela

4.6.1. Em caso de inobservância quanto ao critério de

pagamento. o SAAE suportará a Incidência: sobre o valor da nota fiscal/fatura. da variação
do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da exigibilidade e
ã data de seu e+etivo pagámêrito.

4.6.2. A CONTfRATADA não poderá suspender o

cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento. de
acordo com o artigo 78, incisa XV, dá Lêi Federal n' 8.666/93

4.7. A nota fiscal/fatura
fiséalizádor e para o e-mail

deverá ser encaminhada aó
©i:u.

QUINTA - valor total do contrato

5.1 0 valor total do presente contrato imporá em R$ 3.619,00
(três mil, seiscentos e dezenove reais)-

SEXT'A sanções por inadihplemento.

6.'1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condição do edital e/ou deste contrato. ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo,
as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas nos artigos 86. 87 e
88 da Lei Fedérai n' 8.666/9à, ém especial

Red}9idopor Roseii de Sou2a Dom nàüeé- Aux. Adm.
DNSLC
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6.1 .1 . Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor to

tal da proposta. caso a CONTRATADA não a mantenha. sem prejuízo das demais san
çoese

6.'1.2. O não cumprimento dos prazos estabeleci-
dos para a execução do presente compromisso, conforme estabelecido no edital e seus,
acarretará à CONTRATADA a multa de 1 % (um par cento) sobre o valor total do(s) item(ns)
em desconformidade. por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos
quais. se a execução não estiver regularizada. o contrato poderá. a critério do SABE, ser
rescindidol

6.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor total do

Contrato. por dia de descumprimento. até o limite de 10% (dez por cento), pelo descumpri-
mento a qualquer cláusula;

6.1 .4. Multa de 20% (vinte f)or cento) sobre o valor to
tal do contrato, em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA.

6.1.5. A licltante q{.ie, cónvocàda dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato. deixar de entregar ou apresentar docu-
mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato. comportar-se de modo
inidâheo óu connetei fraude fiscal, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR pelo pra-
zo de até 05 (cinco) anos. com a União, Estados. Distrito Federal ou Municípios e, será
desêredeüciàdo nó Sicaf, ou üóÉ sistêhas dê éadástramento de forneced(ires a que se re-
fere o incisa XIV do art. 4 da Lel Federal 10 520/02. pelo prazo de até 05 (cinco) anos. sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais dominações legais
(Art 7'. Lel Federal 4 0.520/02)

6.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
Pregão Eletrõnlco não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
pénalidadêÉ previstas ha Lei Federal h' 8.666/93.

SÉTIMA - vigência contratual

7.1. A vigência contratual será de 12 {doze) meses- contados
a parir dá assinatura do contrato, podendo ser prorrogado á critério daÊ partes, nos limites
legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal n' 8.666/93

Redigido par RoÉeli de Sou2a Domingués- Aux. Ádm . DNSLC
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7.'1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser
alterado, com as devidas justificativas. respeitados as limites legais

OITAVA - rescisão contratual

8.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece
Integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal n' 8.666/93, sem
prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

8.2. : A critério da Administração, o contrato poderá ser
rescindido se ocorrer quaiqtiêridps hipóteses previstas no artigo 78: da Lei n' 8.666/93.

8.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa8

NONA Vinculação ao edital do Pregão Eletrânico
no 26/2020.

9.1. Fica à CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigência do presente contrata, todas as cóhdições de habilitação é de qualificação exigidas
por ocasião do processo licitatórló

9.i. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos
do Pregão EletrõnÉco no 26/2020 e da prapo$ta da CONTRATADA apresentada ao
meého, constantes do Proêeé$ó Administrativo h' 5505/201 9.

DÉCIMA .... recurso financeiro

10.1. A despesa decorrente desta licitaçáa será atendida
através das dotações orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim. nó
corrente exercício finanóelra, conforme fubricaÉ órçamentáriaé n' 24.a8.00 3.3.90.30 17 512
5005 2165 04

DÉCIMA PRiwcinA legislação aplicável

11.1. 0 presente contrato será rêgidó pelas disposições da Lel
Federal nó l0.520/2002 e subsidiariamente ha Lei Federal n' 8.666/93 ê posteriores
alterações, pelo Decreto Municipal n' 14 575 de 05/09/2005, Decreto Municipal no 14.576

Redigidopór Raselide Soüzâ Óomirigúes- Aux. AdM. DH$LC
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de 05/09/2005 e Lei Complementar Ro '123 de 't4/12/2006, alterada pela Lei Complementar
na 147 de 07/08/2014, Resolução no 08/2015* o Código Civil e o Código de Defesa do
Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer
questão relativa ao presente contrata, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

11.2. E. por estarem justas e contratadas, assinam o presente
termo em 02 (duas) vias de Igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que
a tudo viram e assistira:

Sorocaba. de 2020

ESGOTO DE SOROCABA
Donizete Mordes

NITAQÜES ROUPAS LTDA
Rony Jósé Crlstofoletti Nitaques

Sócio - Proprietário

Testemunhas
01 02. /.

'tefedoSeMdeLhiaçóes

fiedigido pbr Roseli de Sauza Dahingueb:-Aux. Adm. DNSLC
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DECLARAÇÃO

4 . identificação do DirÉéeóte

Nome: Rony José Crlstofoietti Nitaques CPF: 197.385.838-02

Cargo: Sócio-Proprietário
Empresa: Indústria e Comércio José Romeu Nitaques Roupas Ltda
Telefone:(11)4023-1 797/ 4022-8800 e-mail: roniieans©lronlieans.com br

2. Declaração

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A. da Lei Orgânica do
Município, e no artigo I' da Lei Municipal n' IO,128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 dei 25 de setembro de 2013 e alterado pelo .Decreto
lvtunicipai n' 20.903 de il de dezembro de 20131 Onde estabelecem as hipóteses
Impeditivas de contratação, e que:

C,]'não incorre em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) incorre nag hipóteses de Inêlegibilidade previstas no referido artigo

( ) tenho dúvidas se incorre ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade previstaes) .n.o(s)
incisa(s) do referido artigo e, por essa razão. apresento os documentos. .certidões
e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de
inelegibilidade.

DÉ(i)LATO, ainda, sób às penáÉ da lei, em especial aq!)elas pfevistaÉ na Lei Federal n'
7.415, de 29 de Agosto de 1983. e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica),
qué as informações aqui ptêstàdaé são verdadeiras

,; ,u ...t ' b .., *:.de 2020

NETAQUES ROUPAS LTDA
Rohy Jo$é Cristofoletti Nitaques
Sócia-Proprietário
RG 23.960.542-1

Redigido pór Raâeti de Souàa Domingues-: Aux. Adú. DNSLC
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CONTRATADO: !ndústria e Como.rolo José Romeu Nitaques Roupas Ltda

CONTRATO N' (DE ORIGEM): ;S /gCC/2020

OBJETO: Fornecimento de unifofmélé em geral

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

l Estamos CIENTES de que

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Pauta, cujo trâmite processual ocorrerá pela sistema
eletrõnicol

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista mé ektraihdo cópias das ma-
nifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em conso-
nância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 t do TCESPI

c) Além de disponíveis no proces80 eletrõnico, todos o$ Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados. relativamente aó aludido processo. serão publicados no
Diário Oficial do Estado. Caderno do Poder Legislativo. parte do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, en conformidade córúo artigo 90 da Lei Complemen-
tar n' 709. de 14 de janeiro de 1993. iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais, canfórme regras dó Código de Processo Civill

Qualquer alteração de endereço -- residênéiai au elétrõnlco -- ou telefones de con
tato deverá ser comunicada pelo intóróssado, peticionando ho processo

2. Dado-noé por NQTiFICADÓS para

a) Ó acompanhamento dos fitos do procêssó até sêu julgamento final e consequente
publicação;

b) SÓ for o caso e de nosso interesse; nos prazos e has formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

Sorocaba. 3t,. de bJ'f'n.iç l L=:- de 2020

Redigido par Roseti de Souza Dominguês- Aux. Adm. DNSLC
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Cargo: Diretor Geral
RG: 9.281 .828-6
Telefone(s): (15) 33224-5904

re Roberto Laridell, no 75. Condomínio Residencial
172

globo.com
iV

Diretor Geral
RG: 9.281 .828-6

06/01 /1 964 Telefone(s): (q 5) 33224-5901
completo: Rua Padre Roberto Landell, n' 75, Condomínio Residencial

CEP.: 1 801 7-'1 72
E-mail institucional: maurií®saaesorocaba.sp.aov.br
E-mail l5esgoal: maurioongitorúDgIQbQ.com.

Cargo: Auxiliar Administrativo
RG: 33.789.258-1
Telefone(s): (15) 99104-81 15

Rua Pedra Alvares Cabral, 570, Vila Progresso, Sorocaba/
Data de nascimeütoi 24/06/1 984
Enderééo rêéidencial éomplõtó
SP -.: CEP.: 1 8.090-505.
E-mail institucional: donizetel
E-mail péésóal: donimorales(

}rali barocaba.sl

CPF:1 97.385.838-02
Data de hascimentoí 22/06/1 974
Enderêçó résldencial completo: Rija
1 3300-005
E-mail institucional: roniieanséDroniieans.com.bf
E-mail pessoal: ronijeanséDtonij9êQ$.Qê©. r

Cargo: Sócio-Proprietário
RG: 23.960.542-1
Telefone(s): (1 1 ) 99907-0673

Floriano Peixoto, oo 140 - Centro -' ltu/SP CEP

Redigido por Roseli de Souza Domingue&- Aux. Ad! DHSLC
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CNPJ Na; 71 .480.560/0001 -39

CONTRATADA: Indústria e.Comércio José Romeu Nitaques Roupas Ltda.
CNPJ No: 46.839. 'i 22/0001 -77
CONTRATO N' (DE orIGeM): n' $ 3 /SLC/2020
DATA DA ASSINATURA: 13O /C)Ç3 /2020

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJEIO: Fornecimento de unifórme8 em geral.

VALOR (R$): R$ 3.649,00 (três mii, seiscentos e dezenove reais).

na qualidade de réspohsável pela entidade supra epigtafada, sob as penas da Lei,
os demais document09 Originais, atinentes à correspondente licitação: encontram-se no

processo administràtivó arquivado na origem à disposição do Tribunal dé Contas
São Paulo, ê serão lérhetidos quando requisitados

h

de 2020

Redigido par Rosetide Soliza Dohingués: Aux. Adm. DNSLC
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ANEXO ll

TERMO DE REFEKENCIA

1. 0BJETO

Contratação de empresa para confecção de uniformes em geral, para utilização dos
funcionários das áreas operacionais do Serviço Autónomo de Água e Esgoto de
Sorocaba, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências
estabelecidas neste Termo de Referência

Ref. S.C.69/2019

2. QUANTIDADE

2.1 Lote 01

25 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refletivo -- N. 40

125 Calças em Saía 3xl Azul Royai éom Réflêtivo - N. 42

1 50 Calças eü Sarja 3xl Azul Róya} com Êéfl:êiivQ = N. 44

150 Calças em Saía 3xl Azul Royal com Rófiótiüó:-' N. 46

» P . -P '-t 12 Calças eM Sarja 3xí Azul Royal com Reflexivo -- N. 48

25 Calças em Sarja 3xl Azul Fioyal com Refletivo - N. 50

2 Calças em fada 3xi Á2ul Róyal coM Refletivo - N. 60

2 (:alças em Sarja 3xl Azul Royal com Reflexivo :- N. 62

2 Calças em Sarja 3xl Azlll Royial com Refletlvo -.- N. 64

'12 BetMudas óm Sarja 3xl Azul Royal c/ Refletivo - GG

IC) Bermudas en Sàrla 3xl Azul Royal c/ Refletivó - GG3

100 Camisétas Gola Redonda Manga Curta c/ Refletlvo - G

25 Camisetas Gola Redonda Manga Curta c/ Refletivo - GG

5 Camlsetas Gola Redonda Manga Curta c/ Refletivo - GG5

60 Cahisetas Gola Redonda Manga Longa ó/ Refletivo :.... M

-'''\

-'''''\
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1 00 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Refletivo - G

50 Camlsetas Gota Redonda Manga Longa c/ Refletivo -- GG

2 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Reflexivo - GG5

7 Camisetas Gola Polo Azul Celeste c/ Refietivo - G

5 Camlsetas Gola Polo Azul Celeste ML c/ Refletivo - M

7 Camisetas Gola Polo Azul Celeste ML c/ Reftetivo -- G

't O Camisetas Gola Polo Azul Celeste ML c/ Reflettvo - GG

2 Jalecos Azuis Royal Manga Longa p/ Soidador -- Tam. M

5 Jalecos Azuis Royai Manga Longa p/ Saldador -- Tam. G

2.2 Lote 02

20 Calças para Eietricista taMahhó 42

2.3 Lote 03

t 0 (:alças Jeans Masculina Modelo Tradicional N.58

10 calças Jeans masculina Modelo Tradiciartal N.60

2.4 Lote a4

75 Calças em sarja 3xl Anui Royal com Reflexivo -.: N. 40

375 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Fiefietivo -' N. 42

450 Calças em Sarlã 3xl Azul Rób'ai com Refletivo - N. 44

46ó calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refietlva -- N: 46

338 Calças em Sarla 3xt Azul Rayàl com Refletivó - N. 48

75 Calças eM Sarja 3xl Azul Royal com Refietivo - N. 50

8 Calças éM Sarja 3xl Azul Royal com Refletivó ..., N. 60

8 Calças em Salda 3xl Azul Royal com Refietivo '- N. 62

8 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refletivo - N. 64

-'''\

Redigido pót Priscila Gonçàlvesde T. P. Leite -: Chefe DA
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38 Bermudas em Sarja 3xl Azul Royal c/ Refjetlvo - GG

30 Bermudas em Sarja 3xl Azul Royai c/ Reflexivo - GG3

300 Camisetas Gola Redonda Manga Curta c/ Refietivo - G

75 Camisetas Gola Redonda Manga Curta c/ Reflexivo - GG

1 5 Camisetas Gola Redonda Manga Curta c/ Refletlvo - GG5

1 50 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Refletivo - M

300 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Reflexivo - G

't 50 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Refletivo - GG

8 Camisetas Gola Redonda Malga Longa c/ Reflexivo - GG5

23 Camisetas Gola Polo Azul Celeste cl Reflexivo - G

1 5 Camisetas Gola Polo Azul (iiéló;éité ME: c;:Rêflétivo - M

23 Camisetas Gola Polo Azul Cetéste ML c/ Refletivo .., G

30 êamisetâs Gola Isola Azul Celeste ML c/ Refletiva -- GG

8 JatecoÊ Azuis Rayal Manga Longa p/ Soldadór - Tam. M

t 5 Jalecós Azuis Royal Manga Longa p/ Soldador -: Tam. G

ESPECIFICAÇÕES

Calça êfn sarja 3xl anil I'oyal óom refietivo - h.40

Especificação: Calça éM tecido tratado unifolte con urdume t00% algodão,
elástico inteiro, cofdãó para amarrar, passante para cinto, eon 04 bolsos inteiros,
séü remendo, eoh féfórçío$ duplo nos }oêlhos e nó cavalos ambos com linha 50,
travete en todas aÉ pontas dos bolsos, reftetivoé nag dual pernas, em toda a sua
ciróuhferêhciâ córn 5 cü de espessura éotlforMe referência ê selado uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde lIMão eM sitel neón de 2,5 cm ambas.
Toda à calça devo ger azul royal uniforte: Tecido sendo sáÜa / twi11 3xt com
largura ]:6õ m com po1 63, gramatura de 260,0 g/m com oz/id de 7.7 não
podendo ter ó método de estabilidade dimêhsionai rhênot que 1 ,5%

Calça n.40

..'''''\\
i.

Redigido boí Priscila Gonçalvés de T. P. Leite - Chefe DA
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Calça em saía 3xl azul royal com refletivo - n.42

Especificação: Calça em tecido tratado uniforte com urdume 100% algodão:
elástico inteiro, cordão para amarrar, passante para cinto, com 04 bolsos inteiros,
sem remendo. com reforços duplo nos joelhos e no cavalo, ambos com linha 50:
travete em todas as pontas dos bolsos. reflexivos nas duas pernas. em toda a sua
circunferência com 5 cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde limão em sitet mean de 2,5 cm ambas
Toda a calça deve ser azul royal uniforte. Tecido sendo sarja / twiii 3xl com
largura 1,60 m com po1 63, gramatura de 260,0 g/m com oz/id de 7,7 não
podendo ter o Método de estabilidade dimensionar menor que t ,5%

Calça n.42" '1

Calça em seda 3xl azul royal com refletÊvo - n.44

Especificação: Calça em tecido tratado uniforte com urdume 100% algodão:
elástico inteira, cordão para ahafrar, passante para cinta, com 04 bolsos inteiros,
sen remendo, com reforços duptó nó$ Jóélhó$: ê no cavalo, ambos com linha 50,
travete em todas as pontas dÓé bÓIÉóé,:lljêflêtiübs nas duas pernas, em toda a sua
circunferência cóm 5 cm de espessura éón:fome referência e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde limão óm site} neon de 2,5 cm ambas.
Toda a calça deve õer azul foyal uniforte. Tecido sendo saía / twil1 3xl com
largura t,60 m cóm pot 63, gramaturá de 260,0 g/m cóm oz/td de 7,7 não
podendo ter o método de estabilidade dimensional menor que 1:5%

Calça n.44

Calça em saía 3xl azlil róyâl com refletivo . n.46

..'''''\. Especificação: Calça em tecido tratado uniforme com urdume 100% algodãor
elástico inteiro, cordão Dará amarrar, passante para cinto, coM 04 bolsos inteiros,
sem rêmóndo, óóm reforços duplo nos joelhos ê nó càvâlo, ambos com linha 50,
travete óm tôdas as pohtaé dós bolsos, refletivós náÉ duas perriás, em toda a $ua
circunferência cóM 5 cü de espessura óónforhe referência ê sendo uma faixa
acima e una faixa abaixo ha cor verde limão eú sitel neon de 2,5 cm ambas
Toda à calça devo ser azul lóyat uniforte: Tecido selado sarja / twil1 3xl com
largura 1,60 m cóm pal 63, gtamaturã de 260,0 g/m com oz/id de 7,7 não
podendo tei ó método de estabilidade diménsioHal menor que 1 ,5%

Calça n.46

Calça em sáÜâ 3x't azul róyal com refletivo - n.48

Especificação: Calça em tecido tratado uniforte com urdume 100% algodão
elástico inteiro, cófdão para amarrar, passante para cinto, cóm 04 bolsos Inteiros
$em rêhênda, óóm reforços duplo nos .joeihóÉ e ho cavala, ámbós cóm linha 50

(''

\
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travete em todas as pontas dos bolsos, refletivos nas duas pernas, em toda a sua
circunferência com 5 cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm ambas.
Toda a calça deve ser azul royal uniforme. Tecido sendo sarja / twil1 3xl com
largura 1,60 m com pot 63, gramatura de 260,0 g/m com oz/id de 7,7 não
podendo ter o método de estabilidade dimerisional menor que 1 ,5%

Calça n.48

Calça em saía 3x't azul royal com refletivo - n.50

Especificação: Calça em tecido tratado uniforte com urdume 100% algodão,
elástico inteiro, cordão para amarrar, passante para cinta, com 04 bolsos inteiros*
sem remendo, com reforços duplo nos joelhos e no cavala, ambos com linha 50,
travete em todas as pontas dos bolsos, refietlvos nas duas pernas, em toda a sua
circunferência com 5 cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde limão em sitet mean de 2,5 cm ambas.
Toda a calça deve ser azul royal uniforme. Tecido sendo sarja / twil1 3xl com
largura 1,60 m com: bõl Q3í:,gfamatura de 260,0 g/m com oz/id de 7,7 não
podendo ter ó método :ge ê$tãbiiidadê giüónsional menor que 1 ,5%

Calça n.50

Calça em sarja 3xl azul royal com reflêtivo n.60

Especificação: Galga en tecido tratado uniforte com utduMe t00% algodão,
elástico Inteiro, óórdão para amarrar, passante baía cinto, éom 04 bolsos inteiros,
seM rómendó, éóm refórçós duplo nos joelhos é ho cavala, ambos com linha 50,
travétê em todas as pontàg dos bolsos. reflétivos has duas pêrnaÉ, érn toda a sua
circunférêhcia cóm 5:êú de espessura cónforMê referência e sendo uma faixa
acima é uMa faixa abaixo ha cor verde limão eü sitel hein de 2,5 cm ambas
Toda a calça deve sér azul toyal unifotte. Tecido lendo sarja / twil1 3xl com
làrg{)ra t,60 m éoú po1 63, grarhâturã de 26010 g/m cón oz/id de 7,7 não
pódêrido ter o método de estabilidade dimehsióhal Mênór qué 1 ,5%

Calça n.60

Calça em sa(ja 3xl áíui I'oyal com refletivó n.62

Éspeêlflcação: Calça êM tecido tratado unifórté cóm urdumó 100% algodão,
elástico Inteiro. cordão pára amarrar, passante pára cinto. com 04 bolsos Inteiros.
seh remendo, éóm re+órçós duplo nos joelhos e nó cavalos ahbo$ com linha 50,
traüete eü todas as pontas dós bolsos, refletivós naÉ duas pernas, em toda a sua
circunferência éorh 5 ch clê êépessurá éonforhe referência é sendo uma faixa
acima e {,tMâ faixa abaixo na cor verde limão em sitel hein de 2,5 cm ambas.
Toda a calça deve õer ãzlit tonal unifotte. Tecido sonda sarja / twil1 3xl con

Redigido pór Priscila Gonçalves de T. P. Leite ;- Chefe DAI DNSLC
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largura 1,60 m com po1 63: gramatura de 260,0 g/m com oz/id
podendo ter o método de estabilidade dimenslonal menor que 1 ,5%

de 7,7 não

Calça n.62

Calça em sarja 3xl azul royal com refletivo - n.64

Especificação: Calça em tecido tratado uniforte com urdume t00% algodão,
elástico inteiro, cordão para amarrar, passante para cinto, com 04 bolsos inteiros,
sem remendo, com reforços duplo nos .joelhos e no cavalo, ambos com linha 50,
travete em todas as pontas dos bolsos, refletivos nas duas pernas, em toda a sua
circunferência com 5 cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm ambas
Toda a calça deve ser azul royal uniforte. Tecido sendo saga / twi11 -3xl com
largura 1,60 m com po1 63, gramatura de 260,0 g/m com oz/id de 7,7 não
podendo ter o método de estabilidade dimensionar menor que 1.5%

Calça n.64

Bermuda em sarja 3xl azul royal c/ refletivo GG

Especificação: Bermuda até o joelho em tecido tratado uniforte c/ urdume tOO%
algodão, elástico irtteiíó, êórdão para qmálrlr ;c/:::g ::bolso)s inteiros sem remendo,
con reforços duelos nos joêlhós e nd::::êq14êlylli ãübóig êê:m tinha 50, trâvete em
todas as pontas dos bolsos. refletivos nas duas pernas em toda a sua
circtlnferêncla com 5 cm. de espessura conforme: féféfênêia e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor VQlde limão õn gitel neoh de 2,5 cm ambas
Toda a berMuda deve ser azul royal uniforté. Tecido sendo fada/twi11 3xl c/
làrêufa 1,60M. Cora po1 63, gràmatura dé 260,ó g/m óóm üz/id de 7,7 não
podendo tür ó néiódo de estabilidade diMehsional menor que 1 ,5%

Berouda tamanho : T'GG''..'''''\..

Betmuda êh sarja 3k't azul róyal c/ refletivo GG3

Especiflcação= Bermuda até o joelho em tecido tratado uniforte c/ urdume 100%
aldodãa, elástico inteiro, cordão para âMâtrar c/ 4 bólsó$ inteiros seün remendo,
óaM reforços duplos nos joelhos e no cavalos âmbós cóm linha 50, travete em
tôdas as pontas doé bolsos, refletivos nas dual pêfnàs, eü fada a suâ
circunferência óóm 5 ch. de esi)escura cónfofmé róterência e sendo uüa faixa
âcirüâ e uma faixa abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm ambas
Toda a bermuda deve ser â2ul royal tiniforte. Tecido Éõndo sàrla/twil1 3xl c/
largura t,60M. Com po1 63, gramaturà de 260,0 g/M cóm oz/id de 7,7 não
podando ter o método de estabilidade diMehsiónal henór que '1 ,5%

Bermuda tamanho - "GG3"

Rêdigidd püi Priscila GonçalveÉ de T, P. Leite = Chefe DA
T
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Camiseta Gola Redonda Manga Curta c/refletivo G

Especificação: Camiseta gola redonda, malha em PV com poliéster 67% e
viscose com 33% na cor royal fode bic, com gramatura superior a 145g/m com fio
mínimo de 30/1, com tintura reativa e rlvana. Devem ser mangas curtas, com
bolso do lado esquerdo, logotipo em 4 pontos referente a empresa, com 3 cores
de estampa, mangas, frente (bolso) e costa reflexivos na altura do peito em toda a
volta do corpo com 5cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma abaixo na cor verde limão em sltel neon de 2,5 cm, ambas

Camiseta tamanho: ''G

-'\. Medidas: 60 x 73 cm. (L x A)
Deverá conter àas costas os seguintes dizeres

Água é Vida Não Desperdicei

logotipo do SAAE
0800. 7'701 195

www.saaesorócaba.com.br

Camiseta Gola Redonda Manga Cyü+ %/iêflêtiV$: GG

Especificação: Camiseta gola redonda,: úàiha: érre PV com polléster 67% e
viscose com 3ii% na cor róyal forte bic, com grarnãturâ superior a 145g/m com fio
mínimo de 30/t. coM tintura reativa e rivana. Devem ser Mangas curtas, com
bolso do lado esquerdo. logotipo em 4 pontos referente a empresa: com 3 cores
de estampa. mangas, fronte (bolso) e costa rêfletlvos na altura do peito em toda a
volta do corpo eóh 5crn dé éspessufá êonforrnê rêferêRcia e sendo uma faixa
acima é UMa abaixo na óór verde limão éü sitel neon de 2,5 cm, ambas

Camiseta tamanho! :'GG

Medidas: 65 x 75 cm. (L x A)
Deverá conter nas costas o$ seguintes dizeres

Água é Vida. Nãó Desperdicei
logotipo do SAAE
'0800.7701 1 95

www.saaesorócaba.com.br

CaMiseta Gola Redonda Màhga Curta c/refletiVo GG5

Especificação: Cámigetà gola redonda, Malha õm PV com poliéster 67% ê
viscose com 33% rta cór royai forte blc. com gramatura superior a 145g/m com flo

Redigido por Priscila Goóçálves de T. P. i.eito .: Chefe DA DN$LC
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mínimo de 30/1. com tintura reativa e rlvana. Devem ser mangas curtas. com
bolso do lado esquerdo, logotipo em 4 pontos referente a empresa, com 3 cores
de estampa, mangas: frente (bolso) e costa refletivos na altura do peito em toda a
volta do corpo com 5cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma abaixo na cor verde limão em gitet neon de 2,5 cm, ambas.

Camiseta tamanho: "GG5

Medidas: 90 x 97 cm. (L x A)

Deverá conter nas costas os seguintes dizeres

Água é Vida. Não Desperdicei
logotipo do SAAE

0800.7701 1 95

www.saaesorocaba com.bt

Camiseta Gola Redohdà Manga Longa c/refletivo M

Especificação: Camlseta gola redonda, p:filha çm: PV com poliéster 67% e
vlséose óom 33% ná cór royal forte bic, coh gtjq$é {iíê $up:prior a 145g/m com fio
mínimo de 30/1, cóü tintura reativa e rtv:áQal iõé$éh. ééff:: mangas longas, com
bolso do lado ésql.terdõ, lagotipó ém 4 poh:tóê :léfêféãté:â éüpresã, cóm 3 coros
de estampa. mangas, fFentê (bolso) e costa refletivos ha altura do peito em toda a
volta do corpo com 5óm de e9pessui'à conforme referência e sendo uma faixa
acima e una abaixo ha cat verde limão ém sitel hein de 2,5 ch, ambas

Camisetã tamanho: ''M

Medidas: 55 x 71 cfn. (L x A)
''''\\ Deverá conter nág contas ós seguintes dizeres

Águia é Vida. Não desperdice

logotipo do SAAE
0800.'7'701 195

www.saaesotoçBbê:çQo:bí

Camiseta Gola Redonda Manga Longa c/refletivo G

Especificação: Camiseta gola redonda, malha em PV com poliester 67% e
vlscóse coM 33% na cor royal forte bic. com graMatura superior a ]45g/m com flo
mínimo de 30rl. éoh tintura reativa e rlvána. Devem ser mangas longas* com
bolso do lado esquerdo. logotipo em 4 pontos referente a empresa: com 3 cores
de estampa, mangas, frente (bolso) e costa réfletlvos nà altura do peito em toda a

Redigido pór Prisciia Gonçalvés de T. P. Leite - Chefe DA .~:.. ©
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volta do corpo com 5cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm, ambas.

Camlseta tamanho: "G

Medidas: 60 x 73 cm. (L x A)

Deverá conter nas costas os seguintes dizeres

Água é Vida. Não desperdicei
logotipo do SAAE

0800.7701 1 95
]. vwwv.saaesoroç8b8:çQM:br

CamÊseta Gola Redonda Manga Longa c/reflexivo GG

Especificação: Camisetà gota redonda, malha em PV com poliéster 67% e
viscose com 33% na cor royal forte bic, cop graMatu(a superior a 145g/m com fio
mínimo de 30/1, con tintura reativa é:r;jváhal DéÜeh ser mangas longas, com
bolso do lado esquerda, logotipo eQ 4i:PQ:htÓé ilêféfêhte a empresa, com 3 cores
de estampa. mangas, frente (bolso) é posta rQfiétlvos ha altura do peito em toda a
volta do corpo óon 5cm de espessura cónformé referência e sendo uma faixa
ãcimà e uma abaixo na óór vétde timão eo $itel neón de 2,5 em, ambas

Camlseta tamanho: "GG

Medidas: 65 x 75 CM. (L x A)

Deverá Conter nas costas oé seguintes dIZeres

Água é Vida. Não desperdicei
logotipo dó SAAE

0800.7701 1 95
www .saaesorocaba:com . br

Cainiseta Gola Redonda Manga Longa c/refleti'üo GG5

Especificação: óaMiséta gola redonda, malha em PV coh poliester 67% e
viscoso com 31i% na éór foyal forte bic, cóM gfamatura éupêrior a 145g/m com fio
míninãó de 30/1. éóÚ tintura feativa e rlvâna. Devem ser Mangas longas; com
bolso do lado êsquerdó, logotipo em 4 pontos referente á empresa, com 3 cores
de estampa. màhgas, frente (bolso) e costa refietlvos na altura do peito em toda a
volta do córpó cón 5cÚ dé espessura eonforne Feferêhcia e sendo tina faixa
acima ê uma abaikó na cor verde lição ém fitei neóh dê 2,5 crn, ambas

Camiseta tamanho: ''GG5

Redigido poí Pri8cila Gónçalves de T. P. Leite =- Chefe DA
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Medidas: 90 x 97 cm. (L x A)

Deverá conter nas costas os seguintes dizeres

Água é Vida. Não desperdicei
logotipo do SAAE

0800.7701 1 95

www.saaesorocaba.com.br

Camiseta Gola Polo Azul Celeste c/refletivo - G

Especificação: Camiseta em malha com poliester 67% e viscose com 33%
modelo polo, gola e corpo na cor azul claro celeste, com gramatura superior a
145g com fio mínimo de 30/1, com tintura reativa e rivana. Devem ser mangas
curtas, com bolso do lado esquerdo, logotipo em 04 pontos referente a empresa,
com 3 cores de estampa, mangas. frente (bolso) e costas. refletivos na altura do
peito em toda a volta do corpo coh 05:::cm de espessura conforme referência e
sendo uma faixa acima é uMã::abaixo há :lcor verde limão em sitel neon de 2,5 cm,
ambas

Camiseta tamanho: "G

Medidas: 60 x 73 cm. (L x A)

Camiseta Gola Polo Azul Celeste ML c/refletivo -- M

Especificação: Camiseta em malha cõm poliéster 679b e viscose com 33%
modelo polo. gola e corpo na cor azul claro celeste. com gramattira superior a
145g com fio míninó de 30/1, con tintura reaviva ê rivana. Devem ser mangas
longas, corri bolso do lado esquerdo, logotipo en 04 pontos referente a empresa,
com 3 cores de estampa, mangas: frente (bolso) e costas. refletlvos na altura do
peito em toda a volta do corpo com 05 crn de espessura éónforme referência e
sendo uma faixa acima e uma abaixo na cor vende limão ern sitel neon de 2,5 cn,
ambas

".

Caí'niseta tamanho: "M

Medidas: 55 x 71 CM. (L x A)

Camiseta Gola Pólo Azul Celeste ML ê/refletivo -- G

Éspecifieação: Camiseta éM malha com poliéster 67% e viscose com 33%
rhódeio polo, gola e corpo ha cor azul claro celêsté, éoM gramatura superior a
t45g cóni fio mínimo de 30/1, com tintura reaviva e rivahà. Devem ser mangas
longas, com bolso d(1) lado esquerdo, logotipo ern 04 pontos feferenté a empresa,
com 3 cores de estampa, mangas, frente (bolso) e costas. refletlvos na altura do
peito êm toda a volta dó carpa com 05 cM de eébessura conforme referência é

Redigida por f'riscila Gonçalveê de T. P. Leite - Chefe DA
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sendo uma faixa acima e uma abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm
ambas

Camiseta tamanho: "G

Medidas: 60 x 73 cm. (L x A)

Camiseta Gola Polo Azul Celeste ML c/refletivo GG

Especificação: Camiseta em malha com poliéster 67% e viscose com 33%
modelo polo, gola e corpo na cor azul claro celeste, com gramatura superior a
145g com fio mínimo de 30/t, com tintura reaviva e rivana. Devem ser mangas
longas, com bolso do lado esquerdo, logotipo em 04 pontos referente a empresa;
com 3 cores de estampa, mangas. frente (bolso) e costas, reflexivos na altura do
peito em toda a volta do corpo com 05 cm de espessura conforme referência e
sendo uma faixa acima e uma abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm,
ambas

' :1

Camiseta tamanho: ''GG

Medidas: 65 x 75 cm. (L x A)

Jaleca Azul Royal Manga Longa p/ soldador - tam. M

Especificação: Jaleca em tecido tratado unilevé óom urdume 100% algodão* com
3 bolsób inteiró$, seh rêhendo, lapela eécóódehdó õs botões frontal, con
reforços em linha 50* traveté êm todas as pontas dos bolsos. Toda a peça deve
ser azul royai uniforte; manga longa e elástico nós punhos, logotipo em 4 pontos
referente a empresa. com 3 cores de estampa. mangas. fronte e costas, sendo
sarja/twl11 2xl com largura 1 :60m com po1 63. gramatura de 208.0 g/m com az/id
dé 7,7 não podendo tiàr o método de estabilidade diméhsiohat menor quõ 1 ,5%

- '. Jaleca: tamanho ''M

Jaleêo Azul Royal Malga Longa p/ soldador - tam. G

Especificação: Jaleéo em tecido tratado uniteve cõh urduhe 100% algodão, com
3 bolsos inteiróÉ,: sém remendo, lapela e$cóndendó ós botões frontal, com
reforços em iinhà 50, travete em todas as pontas dos bols09. Toda a peça deve
Éer azul royal uniforté, Manga !ofega e elástico nóõ punhos. logótipo em 4 pontos
reférénte a éMprê$a, éóM 3 éteres de óstánpa, malgas, frêntê e cóstás, sendo
Éãqa/túilt 2xl cóm largura 1,60m com po1 63, gràMatura de 208,0 g/m com az/Id
de 7,7 não pódertdo téF ó método de eÉtabiiidade diméhsiotlàl menor que 1 ,5%

Jaleca: tamanho ''G

ealçà para elétriclsta tamanho 42

Éspóclficações

Redigido Por Prtscila Gançalües de T. Fs. Leite - Chefe DA DNSLC
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Tamanho: 42

Tecido

9,0 cal/cm2 (ATPV)

l Camada

Risco 2 (NFPA 70E)

Gramatura: 320 g/m2 (+/- 10%)

'''h 't 00% Algodão

Antichama
lavagens.

por toda vida útil do tecido independentemente do numero de

Vida útil: Mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

As tonalidades devem sêr na cor azul(próxima ao azul royal)

O fornecedor dévé àÊresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo
fabricante, conforme norma regulamentadora NR-10 e Classes de rlscó em
'ATPV'

Cós misto, fréhte pqétiça e parte de trás cón elásticos e passantes

Fechamento através de botão e cadeado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a
partir do penúltimo passante de ambos os lados da vista, confeccionados com o
mesmo tecido e cor da calça (tamanho dé 200mm dó lado esquerdo e 250mm do
lado direito), sobfóf)testo ao fechamento com bótãó e cáseado

Vista embutido coh Êíper de nylon ou velcto

Dois bolsos frontais sóm lapela

Mínimo um bolso ttasêiro no lado direito.
séM lapela, na Mesma cór do tecido.

com óã cantos inferiores quebrados

A bainha das pernàÉ devem ser overlocadas e com barra feita de 2.0 cm

* * * logótipo

Bordado

Redigido Óor Priscifa Gonçalvééde T. P. Leite- Chefe DAI DNSLC
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Dimensão: 60mm de largura c/ altura proporcional aplicado no centro do bolso
traseiro direito considerando a bainha pronta e de acordo com o visual do
SAAE/Sorocaba

Calça Jeans masculina modelo tradicional n.58

Especificação: Calça Jeans, cor azul marinho, modelo tradicional, masculina
estoneada, 100% algodão fechamento em botão e zíper, com dois bolsos frontais
dois bolsos na parte de trás e cos c/ passantes, n.58, sem logotipo do SAAE

Calça Jeans masculina modelo tradicional n.60

Especificação: Calça Jeans, cor azul marinho, modelo tradicional, masculina
estoneada, 100% algodão fechamento em botão e zíper, com dois bolsos frontais
dois bolsos na parte de trás e cos c/ passantes, n.60, sem logotipo do SAAE

4. AMOSTRA

A licitante vencedora do certame licitatórió . dêülérá obrigatoriamente, após ser
declarada vencedora. confeccionar e apréserltar amostra (prova) no quantitativo de
01 (uma) peça de cada modelo e târnaRhó dévldamente Identificados para análise e
aprovação do Setor de Materiais e Logística no prazo de 15 (quinze) dias corridos

Será executada a Inspeção visual e dimensional dâs amostras
devendo a$ mesmas estarem de acordo com aé especificações

apresentadas

Para a calça de eietric]sta constante no Lote 02. junto das amostras a iicitante
vencedora deverá aprêsentàr ó laudo da qüaiidadé dó tecido emitido pelo fabricante,
éoRforhe nórüa regulamentadora NR-10 ê êláêsós de risco em "ATPV''

(}asó as amostras estejam em desacordo coM as especificações, a empresa será
nótlficada pelo Setór dó Mateiriais e Logística e deverá providenciar novas amostras
no praça dé lO (dez) dias corridos contados da notificação

(caso a Setor de Materiais é Logística não aprove a$ amostras apresentadas nas
duas oportunidades, a licitahté 'üehcedofa gera desclassificada.

A amostra af)rovadá será utilizada para conferência nó momento da entrega dos
Itens soilcltadog e não cóHsta como item entregue

5. . PRAZO DE ENTREGA

Sempre que houver a neêeséidade do material, o Sii.AE erlcàrninhará a quantidade
deÉéjada via é-Mail, devendo a contratada efetuàr à éhtréga ho prazo máximo de 30
(trinta) dÊàs corridos; após o recebimento dé cada solicitação

Redigido bor Priscila Goõçatvés de T. P. Leite - Chefe t)A DWSLC
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O material deverá ser entregue em 04 (quatro) parcelas de acordo com as
necessidades do SAAE. durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura do contrato

O(s) material(s) será(ão) considerado(s) recebido(s) após a corlferência e aprovação
pela almoxarifado. Corlstatadas Irregularidades no objeto, o SAAE, sem prejuízo das
penalidades cabívels, poderá rejeita-lo no todo ou em parte se não corresponder à(s)
especificação(ões) do Termo de Referência, determinando sua substituição. bem
como, determinando sua complementação se houver diferença de quantidade, o
(4ue, em ambas hipóteses: deverão ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, sendo de sua responsabilidade todas as despesas ê riscos relativos à
substituição e/ou a complementação

6. GARANTIA

De acordo com as normas de fabricação e (lualldade

7. CRITÉRIO DE JULGAMENT.Q

Menor f''teço por lote

8. LOCAL DA ENTREGA

AV. CÓMéndador Camelo Júlio 255 -: Jd. !bati dó Páêó

SAAE Unidade Centro Operacional Setor de Materiais e Logística

Sorocaba - SP

b

Horário das 08h00 às 15hOÓ

9. UNIDADE FISCALIZADORA

Setor de Materiais é Lógísticà

[O. QUAUF]CAÇÃO ].ÉÇNleA

Atestado(s) em narre da iicitante. fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
publico óu prlvadõ, cómpróvandó o fornêciménto de produto, equivalente ou superior
a 50% (cinquenta pof bento), similar e compatível cóm o objeto desta licitação:
devendo constar quantidade, prazos de fornecimento e especificação do mesmo
(Súmula 24 do TCESP e art. 30 da Lei Federal no 8.666/93)

O(s) atestado(s) que não esteja(m) em nome da llcitante somente será(ão) aceito(s)
nos casos de cisão. fusão e incorporação da pessoa Jurídica: bem como na hipótese
da óohstituição de ÉIJbsidiária integral nós termos dos àrtg 251 ê 252 da Lei 6.404/76

Redigido par Prisciia Gançalvés de T. P. Leite : Chefe DA DNSLC
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e do inc. }i do art. 50 da Lei ll.IO't/05, en que esteja comprovada, inequívoca e
documentalmente, a transparência definitiva, para si, do acervo técnico.

E permitido o somatório de atestados

O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado. no original ou
cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de
quem o(s) expediu. com a devida identificação

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019

'\

Chefe do Setor de Materiais e Logística

RODOLFO
DiretQt Qpe11qçlóna!

.IVEtRA BARBOZA
Infraestruttirâ e Logística

Redigido pór Priscila Gonçalvés de T. p. Leite - Chefe DA DNSLC
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de material de consumo controlado pelo Afmoxarifado e de uso continuo

Estes uniformes são utilizados pelos funcionários operacionais da Autarquia Identificando-
os perante os munícipes durante a execução dos serviços: assim como auxílio na
segurança dos mesmos durante serviços realizados durante o período soturno ou de baixa
luminosidade visto possuírem faixa refletiva, assim como proteção contra descargas
eiétrlcas no caso da calça para eletricista. As calças jeans e jaiecos são utilizadas pelos
funcionários que trabalham nas oficinas de solda, oficina mecânica, as quais promovem
contra Irradiações de calor, respingos. escoriações. agentes abrasivas

''3
Esta aquisição é necessária visando manter o saído em estuque, assim como o regular
fornecimento de uniformes aos funcionários operacionais, sem gerar prejuízos para a
Administração.

Critérios de divisão de Lotes

Para a divisão dos Lotes foram adorados os seguintes critérios

Lote 01 e 04: Uniformes confeccionados éoü:faixãi réflêtiva e/óu logotipo da Autarquia

Lote 02: Uniforme para Eletrlcista (te(ildó :es$eéial)

Lote 03: Calça Jeans Tradicional (sem logotipo)

Tratamento diferenciado ME/EPP

..'' '\
No qtje diz respeito ào tratarhénto diferénciádo, confórrhe estabelecido pela Lei
Complementar n' 123/06. alterada pela Lei Complementar r1' 147r14 é Decreto Federal n'
8538/15: sugerimos que o Lote OI seja exclusivo para empresas ME/EPP. e, considerando
o quantitativo dos uniformes das Lotes 02 e 03 sugerimos que ambos sejam mantidos. uma
vez que expanda-los em lotes ménóres (75% e 25%) não é logisticamente viável. visto se
tratar de fornecimento para 1 2 Mésés.

Sórocaba, 04 de dezembro de

Chefe do Setor dê Materiais e Lógístiéa

Redigido por Priscila Gonçâlves
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SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA-ESTADO bE SÃO laAULQ . .FOLGA.. . .l

Avenida Peneira da Silvo, :1 .286 Sta. Rasália -- Soióéabá T $f] --:CEP: l B095-34Q

FONE:(15) 3224 5810 FAX:(15) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 - 1.E. 669.573.983.111

FORNECEDOR:'].4607 .1ND . COM.' 'DOSE 'ROMÉU NITAQÜES ROUPA.S -. LTDA:-ME'

«:.:;:à lâ:.?:ili:iãá::?ia:, """
.'- .. ' .''-
CHRISTOFOLE'TTl-.

CIDADE. .' -.'iiTÜ .. ..' ..-- '.

:â::?:;; . ' '.' :'::!Ê2.E:Ê:?':'. ...'.' ' .;.À". :..(11)'4'023-1797' ''UFI $P

pÉD'IDO DE COMPRA'
568 No. 000944 /2020

Data 27/08/2020
CBP:. 1331028Õ-. Processo E00026 /2020

ra.x: {ii) 4022-8900

'No''.

iiÊÍT''ãÜANV- i y! E $ P E 'C l. .... ... PREço UNITÁRIO PReçO TOTAL

ES>ECIFICÀCOES

TÀmANiio : .42

9i 0 ' 'c'à,t/icm2- : {AÍPV)
l ' CAFâADA

Risco 2 (wrpA lcE)
GRAMAÍURA: 320 g'/m2

100% ALGODÃO

ÀN;rni AI ?óR rooÀ vlox u'ril bo 'rÉcino iubÉPZN
nEntÉuEúbÊ oo' uutüRO oÉ !Avxt;Ens
ti' l 'uTit,: ' Miai'M0 60 niCISUIEZA.bOnS'
titÉÉi$TZnCIÀ lmCÀNlcA.)

ÀS T alar.LI'DÀbE'S' DÉVÉM ' $aR ÚA' COR à.ZUL

AO AZUL'- POtXL)

o 'r'ónÚzdÉBon' bz\m ALPRE'sÉNTÀR .'L.Auoo DA. .'QUA.mDa.-

'DÉ ' b'Ó'. tÉéIbÓ ' EM= IÓO P'ELO .' ÉI bRIéÀNIE; '. Caia'Orbe
NÓ11)4A.. RÉGÜI.}b}4ÉN+ÀOORÀ NR-I'O ' 'E ÜM.S5ÉS DE . kI'SCO

cós nibÉÜ, É'lUÚ'Fn POsliéA. E $ E nÉ : Tm.Z éÓn

ÉtÀ.stidós' '. 'E' :'pÁs É;úTüs
FÉéIlj.$áÚ+O ': 'IT'RÁ IUS DEI ÉQTR.O .'. É ..' . CA.gEJUO '- .tÉEF'f!'O.O

ÚÓk'I:ZÓÚTAI) I ' É ' Ulà ' SOBRE- CIltt'O . Á ..'ÉÀRt !'R .D.O .' ..' PERDI..-'

fIMÓ ' I 'Éh.$ãRHTÉ ' - DE Àb©OS - '. Ób.'. '.'I.ANOS .' .' bÀ'.: .VISTA.,
CÓÜ+ ECCt'OÜ?IÕ'ÓS '. eOM d M4ESUÓ .'TÉCI'ÓO -'.É I CÓá'. ÓA. Cn.CÀ
('1 1)(1Ú' Ó .'bÉ': 2QÜIIÚ 'DO' IIÀO'O. É'SÓÜEI O :'.. 'E .'.. 250nM '.'.DQ

l.Aoó :..: bt:lüi'ta) ) . - . ÉoBPEpósTÓ .. . ÀÓ É'EÜHAMEUTO .. . .con

BOTÃO .' E . 'CASEÀDO

VI ÉÍÁ''.'É)Ó'UtI'bb'.'CÓM áI'PEk . D2 . 'NYtdN .' OU . VVELCRO.

óolé '. i.ÓLÉbs ' PnónTà.I's SÉw' l.APEIA
'üiÚIÜà '.- iÚ' iÓÍ.'ÉO' Tm.SÊikó úo '. 'i;ÀbÓ . blüiro, .'cou' .os

ohiÓ's '..' iüE-ÉntÓlus QUEBIULbOÉ , '. SÜn LlipÉ'i.À.; '. m;i . uiE.s=

cl 'ss'/2ó 'pA,' b'sos' 29.b'É :2õl20 SUL'/001'L .TOTAL

PRAia DÉ' ENTÉECÀ: '. ;iv ; ' 'coü'.' ê:jwiLO '' JüL'!o',' '.. :2'É $'
LOCAL DE.ENTREGA:. .' '.'.''. ' ' : - '. 'con+oltllÉ ÍnivÀL'
CONDIÇÕES DÉ PAGAMENTO:
OBSERVACAO

'jÓ: !sl!! nó Faca

OEAéOmO



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Avenida PQleirâ dá Siivâ, 1 .285 -- Sta: Roéália .- Sóroêâbâ -- sp lâogS-Ê40

FONE: (1 5) 3224-581 0 - FAX: (15) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 - 1.E. 669.573.983.1 1 1

:T;TiT:T"l :?g!,fTÉ;;::?ilÍ?': ;"" """'; "'"$ ""-"
ENDERECE .:RIJA .PROFESSOR LUIZ }4iGÜZL CHRISTOFOLETTll
Cli)ADE . . . . ': ITU

BAIRRO ..:VIllA'.'CLÊTO l .' tJP':' SP
insc.xigT. :387.008855117 . PANE: . {11)4023-1791

PEDI DO DE COMPRA
.568 No . 000944 /2020

Data 27/08/2020
CEP:. 1331Õ28Õ .Processo E00026 /2020

FAX : ( 1l ) 4022-.;8800

.No

MA COR DO TECIDO

A' BAINHA DAS PERNAS' DEVE 9ER OVERÉOCÀDÀS E' COM
BARRA FEITA .l)B 2, 0 cm

BORDADO

DiMÉNSAO : . 60ltm DE LARGUliA c/ ALTURA pRopoRcionA,L
APLICADO NO CENTRO DO 'BOLSO' TRASEIRO DIREITO
CONSIDERANDO A BAINHA P'RON TÀ E DE ' ÀCORDÓ' COM' O

' . . VISUAL DO SA:AE / SOROS)úA
'MARCA: ' RONI -

âÓ29-01 'CÀ.I.CÀ' JEA&É MASCULINA MOb 'LQ' 'ÍIIAOICIÕNa.L' Ú. 58

zsPncrElcAéAo: CALCA axÀ8s. Con AZUL llARlnao, Made
LO ?RADICIONÀL, MASctJLINA.', ESTONEADÁ, ' IÜ04 ALGODÃO

FECHAMENTO EÜ' BOTÃO E ZIPÊRr ' óQM DOIS' B01.SOS 'E'RON'-

TÀ'IS.. . 'D.ÓI$. '.BàLÉOS' ÚÀ É.XRTÉ ' DE . rIaS 'E ' CO'É C/ ?Á$ S}W'
. TES'. '. 'É. 58,' - 'ÉEM 'I.OàOT']P O DO' ' É]LAÉ
MARCA: . '.- . '.' . '. RONI . ' - - . .

O04 7 : Õ I.'. 'CALCA '.. .tÊ)Úg : }hSCULINÀ ' MODELO' TEtAs IC IGUAL ' N . ÉO'

Egi'üciplüxc3.0: '. ALBA .JÉÀNÉ,' cóR 'À z'ui' UAkiüüó,. wooE
LO ..rliAniclióNh.L, . biAsêuLi$ia., EÉliOlmÀDÀ, . iü õ à ÀLêanAO

.FÉ.C AI 'NÉO'..'ÉM 'BÓIA.Ó É Z.IPÉR, .' CÓM ' DÓ'I'S' . ÉÓLÉOS 'E-RaN..-

TA.lgi ..DÓIÉ . Éõi.Éós NÀ p)hrE: DÉ . ilüg É eóÉ e/ . pi.ÉgÀl!

.úêE?' '' É'É..i$" ç"e'-:,'i bo ÉnCÉ
.' . '.'.'.' .' .

LOGOTIPO +

043 00003 125, 0000 2 . 500, 00

043 00003 S5g, 50

559, 50

CT '5s)20' PÁ Ésob/29 'pa' à6/20 SML/mail

PRAZO DE eNTneêA:
LocALÓceNtnEaA: . . coM CÀuiLO ..aÜLlõ....iÉ$

QBSEPVACAO PAGAMENTO: 'oNFORMiE EOTTAL

TOTAL

.ln; iBITI oo PA.có
3 . 619, 00

.=....:/;..:.=.../.;...:..... DEACORDO ' ' .' ' ' ' ' .$â8Ê.:l$ÊBgÇ8Bél. " ""' '" ..--/ ----J



PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRONICO N' 26/2020
PROCESSO ADM. N' 5505/2019

RAZÃO SOCIAL: INDÚSTRIA E COMÉRC\O JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA
CNPJ: 46.839.122/0001 -77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 387 008 855 117 . ., . .nn.:

ENDEREÇO: RUA PROF. LUIZ MIGUEL CRISTOFOLEI 1 1: SbU vluX ÕnU JUOE
CIDADE: ITU / SP CEP: 't3.310-280
PANE / FAX: ('l 't) 4023 : '1797 / 4ó22 - 8800
E-MAIL: ronijeans@roniJeans com.br . .. .
DADOS BANCÁRIOS Banco do Brasil. Agência 0354-9. Conta correntes ó/ /i r

T$BlililUi$:$ 1Hl;lHI K==zt'..«"''""'«'.,,-

Ao

'de

    

LOTE 02 AMPLA CONCORRENTE
Descrição

Calças para Eletricista tamanho 42 Especificações
Tamanho: 42 ' ' ' ' Tecido ' ' ' " 9 0 cal/cm2 (ATPV)' l

'"-;F' :,Ei;:'.{l::rt :=1,:'i':=llH: .='.:lU l:l;
10-%.) '1 00% Algodão ' Ant chama por toda vida Útil do tecido
Independentemente do numero de lavagens ' Vida úti : Mínimo

deve apresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo

''-'!""p- ":!=' '==;: : : TI'::::=T.l=liFÍ=
de risca em "ATPV" Cós misto. frente postiça e parte de trás

:pi!::.=rs=:i=.{::!: : ll?=:=E:l" 'óãééàda(sentido hofizÓhtál) é; üh ÉóbFé'elhto à partir do
$éhÚltlho pâésanté dé âMbós ós làdós da:vista
confeccionadas com a mesmo tec da e cor da calça (tamanha
dê 200mh:da Inda esquefdó e 250mn: do lado dlreitó)
áóbrépó tó âó feéhafnêhtó édh botão ê oaseàdQ ' VISta
éhbúidó óóM zlpef de hylóh;oü véléró - Dois bolsos frontais
sem lapela. Mínimo um bolsa traseira no lado direito com os.ah-dne enm inrnia nn mesma cor doóàhtÓÉ'ihferiofõÉ qüé6rádas:.ééh: tàbóià ::ná nlésrna:cór do
teEid0 ;ú A bainha dàs:Péíüài dêvém:Éer;óverlocadas e com
barra feita de 2,0 àrn + * ' ' logótipo * ":' * - Bóídadó. -
DtrRéhÉãó: 60mh dé làrêüra e/ altura proporcional aplicada, no
ééntfó do bólsó traÉelró diféitó éóniidérando a baÊhhà pronta e
dê àcordó cóh 0 vi$Üâl dó SABE/Sorocaba

VALOR TOTAL DO LOTE 02      



®
í'E:il'W içar'0 PROPOSTA COMERCIAL

3.619,00

O VALOR OFERTADO FÕR ESTA EMPRESA E DE: Trezentos é trinta é sete mil ê. havecentós reais

:l.==: :=:1;.*;i«, '.«":««*. "
ê prevideüciários e outros que porventura

possam ocorrer.

Ptazó de .validade .da proposta: 6õ (sesséntà).dias a contar da data de sua apresentação.

Dados do reüponb.áv.el .p.ara absin.atura.dÓ:Ca.htrütóE .Dadas dü proposto
come éom:pietó= RÓÓy JÜ é CiistofaléUI NitâqiJes
kc ó': Ê3.êêó.b42:1

éPFi n': 197;385.838-02
Cargo/fur\çãa .óéubada.=..SÓ iü = Prapri.etári.o

Teie+óne: (;1:1) 999Ó?-0673

:iate ill:;lillli::i úé 4iiilli lii:+iiiii ii,
É-Mail tÓ$tltucloüaií.fóniiéa .. ... . .. ...l$eBrünijeàhél.eaM.b.l

E-mail Pessaàl: róny@roniiéàns.com br

!tii. a2 de abril de 2020

:'l;:u: ''':',.« ;:

RÓhy..Jd$é .Cristofal.etti .NitàtiljéÉ.
CPF .'197 . i85i.s3'8:02

Ré 2à.éeo.s4z'l
sócio- propríetã.ri.a


