
Prefeitura d©

$©R©CABÀ# Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

CONTRATO N' :h) /SLC/2020

CONTRATO QUE ENTRE'SI éu.EBRÁ© a SEpvtça AUTÓNOMA DE ÁGürx
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A A.M. WELLER CONFECÇÕES EIRELt -
ME.. PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES EM GERAL, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 5505/201 9 - SAAE, NESTE MUNICÍPIO----...-.................................

C) SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO do município de
Sorocaba. com sede à Aü'enida Pereira da Silva. no 1.285. Jardim
Santa Rosália - CEP: 18095-340, inscrito no CNPJ/MF sob o n'
7fv1480.560/0001-39, neste ato representado pelo seu Diretor
Geral, Engenheiro MAURI GIAO PONGITOR, portador da Cédula
de. Identidade RG Ro 9.281.828-6 e CPF no 049.85'1.078-67.
doravante denominado SAAE, e a A.M. WELLER CONFECÇÕES
EIRELI -..: ME, com sede à Rua Guarin Jogo Bandin. n' 1183 '-
Jardim Morada do Soi. na cidade de Indaiatuba/SP -- CEP.: 13348-
31::3. inscrita no CNPJ-MF sob o n' 04.350.099/000t-02,

seu Gerente de Vendas. senhor
de Identidade RG Ro

representada neste ato, pêlo seu Gerente
JOSÉ DE OLIVEIRA, portador da Cédula
18522010. e CPF n' 069.654.948-40, doravante designada
CONTRATADA, têm entre si; lesto é contratada nos termos da Lei
FQ:deram n' 8.666/93, em conformidade com o Pregão Eletrõnico
n' 26/2020 e respectivo Procês$o Administrativo n' 5505/2019 -
SAAE, e aÉ cláusulas a segiiir rêciprõcarnentê aceitas:

PRIMEIRA - Objeto

1.1. A CONTRATADA éh decorrência da adjudicação que Ihe
foi feita no Processo Administrativo no 5505/2019 -: SABE, e pór forçam do presente
Instrumento. se obriga ao fornecimento de uniformes eM geral, por solicitação da
Diretoria Operacional de Infraestrutura e Logística do SAAE, de acordo com a marca e o
preço apresentado

Redigido por RoÉeii de Souza Domingüés z- Aux. Adm.
J

DNSLC

,, )

' f/

Lote OI e 04 ' Cota Reservada e Principal

Item Qtde. Unia. Especificação do Objeto Marca Valor UnÊt.
(R$)

Valor Total
(R$)

01 100 PÇ. Calças em Sarja 3xl Azul
Royal com Rêfletivo A N. 40
Especificação: Calça em
tecido tratado uniforte com
urdume 100% algodão;
elástico Inteiro, cordão para

Unl-K 35.18 3.51 8.00
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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. refietivos 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 ve rde limão em sitel neon
de 2.5 cm ambas. Toda a
calça deve ser azul royal
unlforte. Tecido sendo sarja /
twl11 3xl com largura 1 .60 m
com po1 63. gramatura de
260:0 g/m óom oz/id de 7,7
rlãó podendo ter o método de
estabilidade dimensionar
menor que 1 ,5%

Calça n.40      
02 500 Pç. Calçâb em Sarja 3xl Azul

Róyâi coü RefletÊvo - N. 42
Especificação: Calça em
tecido tratado uniforte com
urdume 100% algodão.
elástica inteiro. cordão para
amarrar, passante para cinto.
com 04 bolsos Inteiros. sem
remendo. com reforços duplo
nos joelhos e no cavalo.
ambos cóm linha 50. trâvete
em todas âs pontas dos
bolbos. refletlvos nas duas
pernas* em toda a sua
circunfe rência com 5 CM de
espessura conforme
referência e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na
cór verde limão em sitel neon

Uni-K 35.18 1 7.590.00
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de 2.5 cm ambas. Toda a
calça deve ser azul royal
unlforte. Tecido sendo sarja /
twii1 3xl com largura 1 .60 m
com poi 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.42      

03 600 Pç.

Calças em Saía 3xl Azul
Royal com RefletÉvo - N. 44
Especificação: Calça em
tecido tratado uniforte com
urdume 100% algodão.
elástico inteiro. cordão para
amarrar, passante para cintos
com 04 bolsos inteiros. sem
remendo. com reforços duplo
nas joelhos e no cavalo.
ambos com linha 50. travete
em todas as pontas dos
bolsos. refletlvos nas duas
pernas, em toda a sua
circunferência com 5 cm de
êspessufa conforme
referência é sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo rta
cor verde llmãa em sitel neon
de 2.5 cm ambas. Toda a
calça deve ser azLil roya
uniforte. Tecido sendo sarja
twil1 3xl cóm largura 1 ,60 rr
com po1 63, gramatura de
260,0 g/m com oz/id de 7.7
não podendo ter o método dc
êstabllidade dimensiona
menor que 1 *5%
Calça n.44

Unl-K 35.18 21 .108.00

04 600 Pç. Calças em Sarja 3xl Azul
Royai coM Rêflettvo
Especificação: Calça ên

Uni-K 35,18 21 .108.00
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tecido tratado unlforte com
Lirdume 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. refietivos nas duas
pernas, em toda a sua
circunferência com 5 cm de
espessura conforme
refe rência e sendo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na
cor verde limão em sitei neon
de 2.5 cm ambas. Toda a
calça deve ser azul royal
unlforte. Tecido sendo sarja /
twil1 3xl com largura 1 ,60 m
com po1 63, gramatura de
260,0 g/m com oz/id de 7,7
não poderldo ter o método de
estabilidade dimensionar
menor que 1 .5%

Calça n.46      
05 450 Pç. Calças em Saía 3xl Azul

Róyal coh Reflexivo - N. 48
Especificüçãa: Calça em
tecida tratado unlforte 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. refletivos nas duas
pernas em toda a sua
circunferência com 5 cm de
espessura conforme

Uni-K 35,]8 1 5.831 . 00
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referência e senda 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 royai
uniforte. Tecido sendo sarja /
twijl 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.48      

06 100 Pç.

Calças em Saía 3xl Azul
Royal com RefletÉvo -- N. 50
Especificação: Calça em
tecido tratado unifode 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 partas dos
bolsos. refletivos nas duas
pernas, em toda a sua
circLinfe rência 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
unifarte. Tecido sendo sarja /
twil1 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
establlidàde dimensionar
menor que 1 .5%

Calça n.50

Unê-K 35.18 3.51 8.00
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Calças em Saía 3xl Azul
Royal com RefletÊvo - N. 60
Especificação: Calça em
tecida tratado união rte com
urdumê ]00% algodão
elástlcó 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
refe rência 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 sarja /
twil1 3xl com largura 1 ,60 m
cam i)o1 63. gramatura de
260.0 g/m com oz/Id dó 7,7
não podendo ter o Método de
êstabilidadé dimensional
menor que 1,5%

Calça n.60

Uni-K 35,18 351.80

08 10 Pç. Calças em Sarja 3xl Azul
Róyal coM Refletivo - N. 62
Especificação: Calça em
tecido tratado uniforte com
urdume 100% algodão,
elástico inteiro, cordão para
amarrar, passante para cinto.
com 04 bolsos inteiros. $em
remendo. cam reforços duplo
nos joelhos e no cavalo.
ambos éóm linha 50. travete
em todas as pontas dos
bolsos. refletivos nas duas

Uni-K 35,18 351,80
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pernas. em toda a sua
Gircunfe rência com 5 cm de
espessura conforme
referência e serldo uma faixa
acima e uma faixa abaixo na
cor verde limão em sitel neon
de 2.5 cm ambas. Toda a
calça deve $er azul royal
uniforte. Tecido sendo sarja /
twil1 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 dimensiónal
menor que 1 .5%

Calça n.62      
09 10 Pç. Calças em Saía 3xl Azul

Róyal com Refletivo -- N. 64
Eépeeiãéação Calça em
tecido tratado uniforte cara
urdume 100% algodão,
elástico inteiro. cordão para
amarrar. passante para cinto,
cóh 04 bolsos inteiros. sem
remendo. cóM reforços duplo
nó$ joelhos e no cavalo
ambos coM linha 50. travete
em todas as pontas dos
ból$os. refletivos nas duas
pernas, em toda a sua
circunferêhêia com 5 cm de
espeÉsurâ conforme
réferêRcia e sendo uma faixa
acima e uMâ faixa abaixo na
cor verde limão em sitel neon
de 2.5 cm ambas. Toda a
calça deve ser azul roya
uhifortê. Tecido sendo sarja
twil1 3xl CQm largura 1 ,60 n'
cóm pó1 63, gramatura de
260,0 g/m com oz/id de 7,7
não podendo ter o método de

Uni-K 35.18 351 .80
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menor que 1 ,5%

Calça n.64      

 

50 Pç.

Bermudas em Saía 3xl
Azul Royal c/ RefEetivo -
GG
Especificação: Bermuda até
o joelho em tecido tratado
uniforte c/ urdume 100%
alçjodão. elástico inteiros
cordão para amarrar c/ 4
bolsos inteiros sem remendo
com reforços duplos 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
abalxó na cor verde limão êm
sitel neon de 2.5 cm ambas
Toda a bermuda deve ser
azul royal unifarte. Tecido
sendo sarja/twii1 3xl c/
largura 1 ;60m. Com po1 63,
graMatura dê 260,0 g/m coh
oz/id dó 7.7 não podendo ter
o método de estabilidade
dimensional menor que 1 ,5%

BêrMuda tamanho - "GG"

Uni-K 29,32 1 .466.00

11 40 PÇ. Bermudas em Sarja 3xl
Azu! Royal c/ Reflexivo ú
GG3
Especificação: Bermuda até
o joelho em tecido tratado
uniforte c/ urdume 1 00%
algodão. elástico inteiro.
cordão para amarrar c/ 4
bolsos inteiros sem remendo.
com reforços duplas nos

Uni-K 29,32 1 . 1 72.80



Prefeitura de
$®R©CÃBÂ# Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

COIQTRATO N'56 /SLC/2020

Redigido pot Roseli de Sotiza Dominguês - Aux. Adl DNSLC

     

joelhos e no cavalo, ambos
com linha 50. travete em
todas as pontas dos bolsos.
refletlvos 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
sltel neon de 2.5 cm ambas
Toda a bermuda deve ser
azul royal uniforte. Tecido
sendo sarja/twil1 3xl c/
largura 1,60m. Com po1 63.
gramatura de 260.0 g/m com
oz/id de 7.7 não podendo ter
a método de estabilidade
dimensionar menor que 1 .5%

Bermuda tamanho - "GG3"      
12 40Q Pç. Cam Êsetas Gola Redonda

Manga Curta c/ Refletivo -
G
E$peciüicação: Camisetã
gola redonda, malha em PV
cóm poliéster 67% e viscose
con 33% na cor royal forte
bic, com gramatura superior a
145g/m coM ão mínimo de
30/1 . com tintura reaviva ê rl-
vana. Devem ser mangas
curtas. com bolso do lado es-
querdo, logotipo em 4 pontos
rêfêrente a empresa. coM 3
cores de estampar mangas.
frente(bolso) e costa refleti-
vos 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 fitei neon de
2.5 Cm. ambas

Uni-K 16.43 6.572.00
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Camiseta tamanhos "G"
Medidas: 60 x 73 cm. (L x

A)
Deverá conter nas costas os

seguintes dizeres
Aaua é Vida NãAgua é Vida. Não Desperdi-

cei
logotipo do SAAE

0800.7701 1 95
www.saaesorocaba.com.br      

q3 100 Pç. CamÊsetas Gola Redonda
Manga Curta c/ Refletivo -
GG
Especificação: Camlseta
gola redonda: malha em PV
com poliéster 67% e viscose
com 33% na cor royal forte
biC. com gramatura superior a
145g/M com flo mínimo de
30/] . com tintura reaviva e ri-
vana. Devem ser mangas
curtas. com bolso do lado es-
querdo. logotipo em 4 pontos
rêféreRtê a empresa. coM 3
cores de estampa, mangas.
frêr\te(bolso) e costa refleti-
vos na aittira do peito em
toda a vóltâ do corpo corri
5cm de espessura conforme
rêferênciâ e sendo uma faixa
acima e uma abaixo na cor
verde limão em sitel neon de
2.5 cm. ambas

Camiseta tamanho: "GG"
Medidas: 65 x 75 cm. (L x

A)
Deverá conter nas costas 0s

seguintes dizeres
Agua é Vida. Não Desperdi-

cei
logotipo dó SAAE

0800.7701 195

Uni-K 16,42 1 642.00



Prefeitura de
SOROCABA@ Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

CONTRATO N'!%; /SLC/2020

Redigido pór Róêe:i de Souza Doüingties - Aúx. Adm. DNSLC

'' ...y

      www:$aaesorocaba.com.br      

14 20 Pç.

Cam Ésetas Gola Redonda
Manga Curta c/ ReftetÉvo -
GG5
Especificação: Camiseta
gola redonda. malha em PV
com poliester 67% e viscose
com 33% na cor royal fode
blc. com gramatura superior a
]45g/m com fio mínimo de
30/1 . com tintura reativa e ri-
vana. Devem ser mangas
curtas. com bolso do lado es-
querdo. logotipo em 4 pontos
referente a empresa, com 3
cores de estampa, mangas,
frente(bolso) e costa refleti-
vos na altura do peito em
toda a volta do corpo com
5cm de espessura conforme
referêrlcia e sendo uma faixa
acima ê uma abaixo na cor
verde limão em sitel neon de
2.5 cm. ambas

Camiseta tamanho: "GG5"
Medidas: 90 x 97 cm. (L X

Deverá conter nas costas OÉ
segliintes dizeres
Áãuà é Vida. Não Desperdi-

cei
logotipo do SAAE

0800.7701 1 95
www.saaesorocaba

Uni-K 16.42 328.40

15 200 Pç. Camiâêtas Gola Redonda
Manga Longa c/ Refletivo -
M
Especificação: Camlseta
gala redonda. malha em PV
coM poliéster 67% e vlscosõ
com 33% na cor royal fode
bic. cóm gramatura superior a

Uni-K 21 ,70 4.340.00
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145g/m com fio mínimo de
30/1 . com tintura reativa e
rivana. 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 refletivos na altura do
peito em toda a volta do
corpo com 5cm de espessura
confo rme referência e sendo
uma faixa acima e uma
abaixo na cor verde limão em
sitel neon de 2.5 cm. ambas
Camiseta tamanho: "M"
Medidas: 55 x 71 cm. (L x

A)
Deverá conter nas costas os

seguintes dizeres
Agua é Vida. Não despérdicel

logotipo do SAAE
0800.7701 1 95

www.saaesorocaba coM.br      
16 400 PÇ. Camisetas Gola Redonda

Manga Longa c/ Refletivo -
G
Especificação: Camiseta
gola redonda. malha em PV
cóm poliester 67% e viscose
com 33% na cor royal forte
bic, cóm gramatura superior a
145g/m com fio mínimo de
30/1 . com tintura reaviva e
rivanâ. Devem ser mangas
longà$. com bolso do lado
esquerdo, logotipo em 4
póntóg referente a empresa
com 3 cores de estampa.
mangas frente (bolso) e
costa refletivos na altura do
peito em tôda a volta do

Uni-K 21.70 8 680.00
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corpo com 5cm de espessura
corlforme referência e 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

Deverá conter nas costas os
seguintes dizeres
Agua é Vida. Não desperdicei

logotipo do SAAE
D800.7701 1 95

www.saaesorocaba com.bt      
17 200 Pç. Cqmisetas Gola Redonda

Manga Longa c/ Refletivo -
GG
Especificação: Camiseta
gola redonda, malha em PV
com poliéster 67% e viscose
com 33% na cor royal forte
bic. com gramatura superior a
145g/m coro fio mínimo de
30/1 . óorü tintura reatlVa e
íivana. Devem ser mangas
longas, com bolso do lado
esquerdo. logotipo em 4
pontos feferénte a empresa,
com 3 corei de estampa.
mangas. frente (bolso) e
costa fefletlvos na altura dc
peito en tôda a volta dc
corpo com 5cm de espessura
conforrhê refe rêncla e sêndc
umà faixa acima e umz
abaixo nà cor verde limão êrr
$ltél hein de 2.5 cm. ambas

Camiséta tamanho: "GG"
Mêdidãs: 65 x 75 cm. (L >

A)
Deverá conter nas costas o$

seguintes dizeres

Uni-K 21,70 4.340.ao
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      Agua é Vida. Não desperdicei
logotipo do SAAE

0800. 7701 1 95
wwwsaaesorocaba.com.br      

18 40 Pç.

Camisetas Gola Redonda
Manga Longa c/ RefEetivo --
GG5
Especificação: Camiseta
gola redonda, malha em PV
com poliéster 67% e viscose
com 33% na cor royai forte
bic. com gramatura superior a
145g/m com fio mínimo de
30/1 . coM tintu ra reativa e
rivana 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 refletivas na altura do
peito em toda a volta do
corpo com 5cm de espessura
conforme referência e sendo
uMa faixa ac)ima e !iMa
abaixo na cor ve rde limão em
sitêi neon de 2.5 cm. ambas
Camiàétà tamanho: "GG5"
Medidas: 90 x 97 cm. (L x

A)
Deverá conter nas costas os

gegulntês dizeres
Agua é Vida. Não désperdicel

logotipo do SAAE
0800.7701 1 95

www.saaesórocaba.cam.br

Unl-K 23.46 234.60

19 30 Pç. Cam isetas Gola Polo Azul
Celeste c/ Refletivo - G
Especificação: Camiseta em
malha cóM poliéster 67% e
viscose com 33% modelo
polo, gola e corpo na cor azul

Uni-K 22.28 668.40
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claro celeste. com gramatura
superior a 145g com õo míni-
mo de 30/] . com tintura reavi-
va e rivana. Devem ser man-
gas curas, com bolso do lado
esquerdo. logotipo em 04
pontos referente a empresa,
com 3 cores de estampa.
Mangas. frente (bolso) e cos-
tas. refletivos na altura do
peito em toda a volta do cor-
po com 05 cm de espessura
conforme referência e sendo
uma faixa acima e uma abai-
xo na cor verde limão em sitel
neon de 2.5 cm. ambas

Camiseta tamanho: "G"
Medidas: 60 x 73 cm. (L x

A)      
20 20 Pç. CamÊsetas Gola Polo Azul

Celeste ML c/ Refletivo - M
Especificação: Camiseta Qm
malha com poliéster 67% e
viscose com 33% modelo
polo. gola e corpo na cor azul
claro celeste. com gramatura
superior a 145g com flo
mínimo de 30/1 . cam tintura
reaviva e rlvana. Devem ser
mangas longas. com bolso do
lado esquerdo. logotipo em
04 pontos referente a
empresas com 3 cores de
estampa, mangas: frente
(bolso) e costas. refietivos 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 cór
verde limão em sitel neon de
2.5 cm. ambas

Uni:K 25.21 504.20
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Redigido por Roseli de Sou2a Domingues - Aui. Adm. DNSLC
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      Câmlseta tamanho: "M"
Medidas: 55 x 71 cm. (L x

A)      

21 30 Pç.

Camisetas Gola Polo Azul
Celeste ML c/ Refletivo - G
Especificação: Camiseta em
malha com polléster 67% ; e
viscose com 33% modelo
polo, gola e corpo na cor azul
claro celeste, com gramatura
superior a 145g com . ão
mínimo de 30/1 . com tintura
reativa e rivana. Devem ser
mangas lor\gas, com bolso do
lado esquerdo, logotipo em
04 pontos referente a
empresa, com 3 cores de
estampa. mangas, frente
(bolso) e costas, reHetivos na
altura do peito em toda' a
volta do corpo com 05 cm de
espessura conforme
referência e sendo uma faixa
aclrha e uma abaixo na cor
verde limão em sitel neon de
2.5 cm. ambas
CaMlsêtâ tamanho: "G"
Medidas: 60 x 73 cm. (L x

Uni-K 25.21 756.30

22 40 Pç. Cami$etas Gólà Polo Azul
Celeste ML c/ Reflexivo -
GG
Especificação: Camlseta em
malha c)óm poliéster 67% €
viscose com 33% modelc
polo, gola e corpo na cor a2u
claro celeste. com gramatura
superior a 145g com fic
mínimo de 30/4 . com tintura
reatlva e rivana. Devem sei
mangas longas. com bolso dc
lado esciuerdo, logotipo err

Uni-K 25,21 1 . 008.40
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Redlgidopór.Róseii de Souza i)bhingües - Aux. Adm.
DA/SLC
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)4 pontos referente a
empresa. com 3 cores de
estampa. mangas. frente
jbólso) e costas. reflexivos na
áittira do peito em toda a
volta do corpo com 05 cm de
esf)escura conforme
referência e sendo uma faixa
acima e uma abaixo na cor
verde limão em sitel neon de
2.5 cm. ambas

Cámiseta tamanho: "GG"
Medidas: 65 x 75 cm. (L x

Á)      

10 Pç.

Jalecos Azuis RoyaÉ Manga
Longa p/ Soldador -- Tam.
M
Espéciflcação: Jaleca em
tecido tratado unileve com
urdume 100% algodão. com
3 bolsos inteiros. sem
renãóndo, lapela escondendo
os botões frontal. cora
reforçó$ em linha 50, trâvete
em todas àÉ pontas dos
bolsos. Toda a peça deve sei
azul róyâl unlforte: manga
lohç)a ê élástlcó nos punhos
logotipo em 4 pontos
referente a empresas com :
Cores de estampa. mangas
frente e costas: send(
sarja/twl11 2xl corri iargtiri
4 .60M óóm po1 63. gramaturz
dó 208.0 g/m com az/Id de
7.7 não podendo ter (
método de estabilidad(
dirüensiohal menor que 1 .5%

Jaleca: tamanho "M"

Uni-K 37.16 371.60

24 20 PÇ. Jatecos Azuis Roya! Manga
Lóngâ p/ Sóldàdor - Tâm. (
E$peCificâçãó: Jaleca en

Unl-K 37.16 743,20
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CONTRATO N'5Ü; /SLC/2020

1.2. Todas as obrigações e fespónsabllidade da
CONTRATADA para à execução do objeto estão descritas no edital e seus arlexos, e
devem éer obedecidóÉ integralnóntê sob pena das sanções estabelecidas.

1.3. A CONTRATADA deverá aÉsegutar a garantia do obleto
licitada óonfolhe especificado no Item 06 do Termo de Referência -- Anexo ll do edital,
sêm prejuízo das demais garantias legais, se houverem

SEGUNDA Prazo e cohdiçõés de execução do objeto

2.1. A CONTRATADA é obrigada ã entregar e descarregar o
óbjeto nó Centro Operacional dó SAAE, situado na Avenida Comendador Caünilo Júlio, n'
255, Jardim ibiti do Paga, Sóroéaba/SP, nos dias úteis, das 08h às 15h

2.1.1. Correrá por conta da CONTRATADA tôda é
qualquer prejuízo causado ao objéto em decorrência do transporte

Redtgidopor Roseli de Soüía Domingués - Aúx. Adm. DNSLC
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tecido tratado unlleve com
urdume 400% algodão, com
3 bolsos inteiros. sem
remendo, lapela escondendo
os botões frontal. com
reforços em linha 50. travete
em todas as pontas dos
bolsos. Toda a peça deve ser
azul royal uniforte, manga
longa e elástico nos punhos.
logótipo em 4 pontos
referente a empresa, com 3
cores de estampa; mangas,
frente e costas. sendo
saía/twl11 2xl com largura
1 .60m com po1 63. gramatura
de 208.0 g/m com az/Id de
7.7 não podendo ter o
método de estabilidade
dimensionar menor que 1 ,5%

Jaleca: tamanho "G"  
+

 
TOTAL GERAL R$ 116.556,30
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â.2. O prazo máximo para entrega será de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da solicitação do SAAE

2.2.1. Decorrido o prazo estabelecido, se a entrega do
objeto não for concluída. a CONTRATADA a será notificada pela fiscalização 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
conferência e aprovação do fiscalizador do SAAE. Constatadas Irregularidades no.s objetos
entregues, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá

2.2.2.1. Rejeita-los no todo ou em parte se
não corresponderem às especificações do edital e seus anexos, determirlando suas
adequações que deverão ocorrer na 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 retárdeM o cumprimento éontratüal, desde
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados ho processo e acolhidos
pela Admiüistràção, sob peóá de ablicàção daÉ sarlçõe$ estabelecidas

2.4. Fiscalização: O SAAE designará o senhor Donizete
Mordes do Sétof de Materiais e Logística, para représer\tá-lo ha qualidade de fiscalizador
do êoRtFato. O fiscalizador poderá dósignàr óutró$ funéióhários para auxilia-lo no exercício
da fiscaiizaçãó

2.4.1. Se houver alteração do fiscalizador,
responsável deverá cóNunlcaf ó Setór dé Licitação e Contratos

a Setor

aPostilamênto
2.4.1 . 1 A alteração será fomlailzada por

2.5. Representação da Contratada: Manterá. o senhor José
dé Oliveira. 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. Coí'ntinicar ao SAAE, imediatamente, qualquer
ocorrência o{) anormalidade blue vénhà interferir no fórhecirhéhtó.

Redigido por Roseli de Süuza Dohingués- Àux. Adm. DMSLC
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TERCEIRA - Recebimento do objeto.

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

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

QUARTA Reajuste de preços e pagamentos

4.1. Fera 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. ós preços serão fíxós e irréajustáveis por um período de
12 (doze) meses; a contar da data de apresentação da proposta nos termos $1' do art. 2o
da Lei Federal 10. 1 92/2001

4.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do
Índice de Preços ao Consumidor -- IPC/FIPE, obseNado a intéNalo mínimo de um ano,
contado à partir da data limite :para a ãpresehtação da Éropostà, obedecendo a seguinte
fórmula

P = PÓ x..L
to

Onde:

P = Preço reajuÉtado
Po = Preço Proposta.
l = Índice do mês de reajuste
lo = indico do mê$ de aprêéêntação da proposta

4.3.1. O reajuste apurado pela formula acima. será
aplicado para oÉ serviços realizados a partir do Mês subsequehtõ ao dó adversária da
proposta

4.4. O pagamento será
estabelecido na Resolução ho 08/201 5-SAAE, sendo

efetuâdo pelo SABE, conforme

Redigido póí Róseli de Souza Dominguês- Àux. Adm. DNSLC
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4.4.'1. Na sexta feira da primeira semana subsequente
à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/natura, concluído entre segunda e terça
feira

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

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo
Departamento/Selar responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
sua apresentaçãol

4.5.1. A nota fiscal/fatura. bem como 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 solicitantel

4.5.2. Se forem constatados erros no documento fiscal,
suspender-se-á o prado de vencimento previsto, voltando o úesüo a ser contado, a partir
da apresentação do doóuMentó eoFrigido

4.6. O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta)
dias, Contado a partir da data final dó período de adimpleMéhto de cada parcela.

4.6.'t. Em caço de inobservâhcia quanto ào critério de
pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da hóta fiséai/fatuta, da variação
do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM':, acumulado entre a data da exigibilidade e
a data de seu éfetivó pagamento.

4.6.21 A CONTRATADA não poderá suspender o
cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar passíveis atrasos de pagamento. de
áéofdó êóM o àrtigó 78, incibo XV, da Lei cedera! Ro 8.666/93.

4.7. A nota fiscal/futura. deverá Éer encaminhada ao
Hisêaiizador e para o e-mail contratos©lsaaesorocaba,se.ãov.br

QUINTA -- valor total dó contrato

5.1 0 valor tatai dó presente contrato importa em R$
116.556,3Q (cento e dezessei8 mil, quinhentos e cinquenta e seÉé reais e trinta
centavos).

Redigido pof Roseli de Sotlza Domingúes =- Aux. Adm.
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SEXTA - sanções por inadimplemento.

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 Federal n' 8.666/93, em especial

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-
ções

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

6.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valer total do
Contrato. por dia de descumprimento. até o limite de 10% (dez por conto). pela descumpri'
mento a qualquer cláusula;

6.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor to-
tal do contrato, em caso dê rescisão contratual pór inadimplência da CONTRATADA

6.4.5. A licitahtõ óltle, convóóada déntró do prazo de
validade da alia própósta, nãó celebram o contrato, deitar de ehtfegar óu apresentar docu-
mentação falsa exigida para ó certame, ensejar o retardamento dà execução de seu objeto.
nâo mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execução do contrato. comportar-se de modo
inidõóeo ou Cometer 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
descfedenciâdo no Sicaf. ou hos sistemas de cadastíamênto de fornêêedores a que se re-
fere o Incisa XIV do art. 4 da Lei Federal l0.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. sem
prejuízo daÉ multas prêvistás em edital e no cóntrató e das demais dominações legais
(Ad.7': Lei Federal 1 0.520/02)

6.2. À aplicação de qualquer penalidade prevista ho presente
Pregão Eletrõnico não éxciui a possibilidade de aplicação dab deMaisl bêm conho das
pónaiidàdes i)revistas ha Lei Federal n' 8.666/93.

SÉTIMA - vigência contratual

Redigido por Roséti de Souza Domingues - Aux. Adm. DNSLC
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7.1. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados
.a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites
legais permitidos rto artigo 57 da Lei Federal n' 8.666/93

7.1.1. O contrato poderá, a
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.

qualquer tempo, ser

OITAVA - rescisão contratual

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

8.2. A critério da Administração, o contrato poderá
rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Ro 8.666/93.

$er

8.3. Os casos de rescisão, se eventuaimênte oóorferem. serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o co.htraditórlo e a ampla
defesa

NONA Vinculação
n' 26/2020

ao edital do Pregão Eletrõnico

9.1. F;icà a CONTRATADA obrigada á manter durante a
vigência do presente contrato, todas as condições dê habilitação e de qualificação exigidas
por óéaéiãó dó:proeéssó licitatório.

9.2. O cumprimento deite contrato está vinculado aos termos
do Pregão Eletrõnico n' 26/2020 e da proposta da CONTRATADA apresentada aó
MesMO, constantes do Processo Administrativo n' 5505/2019

DECIMA - recurso financéiró

10.1. A despesa decorrente deita licitação será atendida
através das dotações orçamentárias alagadas ao SAAE, apontando-se pára esse fim, no
corrente exercício financeiro,; conforme rubricas orçamentárlas no 24.08.00 3.3.90.30 1 7 512
5005 21 65 04.

DEéiMÀ PiiiucinA - legislação aplicável

Redigido por RoÉeli de Souza Domingues - Aui(. Adm. DNSLC
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It.'l. O presente contrato será regido pelas disposições da Lei
Federal n' l0.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n' 8.666/93 e posteriores
alterações, pelo Decreto Municipal n' 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal n' 14.576
de 05/09/2005 e Lei Complementar Ro 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar
no 147 de 07/08/2014. Resolução n' 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 contrato, com renúncia de qualquer outra, por mais
privilegiado que seja

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

de 2020

Eng

Redigido pür Rasêli de Souza DohingtieÉ -= Aúx. Adh. DA/SLC
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OECLARAÇÃO

l . Identificação do Dirigente:

Cargo: Gerente de Vendas

Nome: José de Oliveira CPF: 069.654.948-40

Empresa: A.M. Welier Confecções Elreli
Telefone: (19) 3Q16-1 155

ME
e-mail: uni-k©lhotmail.coM.br

2. Declaração

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do
Município, e no artigo lo da Lei Municipal n' IO,128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto
Municipal no 20.903 de ll de dezembro de 2013. onde estabelecem as hipóteses
impeditivas de contratação, e qtle

,(,anão incorre em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) jncorro nas hipóteses de inelégibilidade previstas no referido artigo

( ) tenho dúvidas se incorre ou não na(s) hipótese(s) de ineleglbilidâde prevista(s) no(s)
Incisa(s) ..,.. referido artigo e. por essa razão, apresenta oã documentos. certidões
e Informações complementares que entendo necessárjo$ à verificação das hipóteses de
Inelegibilidade

DECLAROU ainda: sob as penas da lei. em especial aquelas previstas ha Lei Federal n'
7.115: de 29 de Agosto de 1.983, é no artigo 299 do Código Penal(Falsidade Ideológica),
que as informações aqui pregtada$ são verdadeiras

130 dê ,ulU; de 2020

Redigido Óof Roéeli de Souia Domingues -= Aux. Adro. DNSLC
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CONTRATOS OU ATOU JU]ÜDiCOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CONTRATADO: A.M. Welier Confecções Eireli . ME
CONTRATO N' (DE ORIGEM): =(Ó /SLC/2020

OBJETO: Fornecimento de uniformes em gera!.

Pelo presente TERMO, nós. abaixo identificados

l Estamos CIENTES de que

a)

ggB=fU=S!!à:;HI.ã'5}: i=2': â:!W:=,g2'.=BIU:E
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista me extráihdo cópias das ma-

llElmli;:=a,F::l . E%#ZIEg nl
c)

daÉ prazos processuais, cóni:orbe regras dó Códig ó de Processa Cü'il; uy
d) Qualquer alteração de endereço residencial ou eletrõnico -- ou telefones de can-

tata deverá ser comunicada pelo interessado. peticionando no processo.
2. Dama-nos por NOTiFicADOS para

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

b)
:=?.:ã=#i;'EÊ::file:: nEij'?.:Ü IÉ Bã; . i.,:"«*,i::

Soracaba 3= de !-cEÕ.v h .J..- de 2020

Redigido pür Roseli (Je Souza Domingues - Aüx. Adl DNSLC
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Cargo: Diretor Geral
RG: 9.281 .828-6
Telefone(s): (15) 33224-5901

Landell, Ra 75, Condomínio Residencial

ov.br

Residencial

Pele FISCALIZADOR

Cargo: Auxiliar Administrativo
RG: 33,789.258:1

IÍIÇ m: =""-" -..,. s !'l;t,ç.;l;s'u.:l''''"", ;.'";';,
E-Mail institucional: .$P.góv.br
E-mail f)éssóal:

Cargo: Gemente de Vêndaá
RG: 'f 8522010
Telefónê(s):(19) 3016-1 155

le Campos Éuéno, n' 947 .: Jardim Morada do

Redigido pdr Roseli de Souza Dom;ngues . Aux. Adm O-,SLC .(e
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CONTIRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE; Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Soracaba
CNPJ No: 71 .480.560/0001 -39

CONTRATADA: A.M. Weller Confecções Eirell -- ME
CNPJ No: 04.350.099/00001 -02

CONTRATO N' (DE ORIGEM): n' Sg) /SLC/2020
DATA DA ASSINATURA: =3a / 09 /2020

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Fornecimento de uniformes em geral.

VALOR (R$): 1 16.556,30 (cento e dezesseis miE, quinhentos e cinquenta e seis reais e
trinta centàvo$).

Declaro. nã qualldadê dê responsável pela entidade supra epigrafada, $ob as penas da Lei.
que os demais documentos originais atinentes à corrêspóndénte licitação, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem à diipóÉição do Tribunal de Contas
do Estado de São Pauló, e seràó remetidos quando requisitados.

de 2020

Redigido par RoâelÉ de Souzá Óohingiles =- Auk. Adm. DWSLC
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ANEXO ll

TERMO DE REFERENCIA

l OBJETO

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

Ref. S.C.69/20t9.

QUANTIDADE

2.1 Lote 0'1

25 Calças em Sarja 3xl Azul Royai cóü Refietivo -- N. 40

125 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refletivo -- N 42

150 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com ReRetivo -- N 44

150 CalçàÉ em Sarja 3xl Azul Rival com ReftetiÜÕ::-- N. 46

l 12 Calças eh Sarja 3xl Azul Rogai cam Refletivo - N. 4ê

25 (i;alças em Sarja 3xi Azul Royal com Reflexivo -- N. 50

2 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Reflexivo - N. 60

2 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refletivo - N. 62

2 Calças êm Sarja 3xl Azul Racial com Refletivó .: N. 64

t2 Bei"mLidas em Sarla 3xl Anil Royal c/ Refletivo -- GG

l õ BérMudas en''i Sarja 3xt Azul Royai c/ Refletlvo - GG3

1 00 Camlsetâs Gola Redonda Manga Curta c/ Refletivo - G

25 Camlsêtas Gola Redonda Manga Curta c/ Reftetivo - GG

5 Camlsetas Gola Redonda Manga Curta c/ keftetivo :.- GG5

5ó Cámisétas Gola Redonda Manca Longa c/ Refietivó -- M

2,

Redigido bór Priscila êohçãlves de T, P. Leito - chefe DA ...Ss..à.-..--.- ) DHSLC
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1 00 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Reflexivo -- G

50 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Refletivo - GG

2 Camlsetas Gola Redonda Manga Longa c/ Refletivo - GG5

7 Camisetas Gota Polo Azul Celeste c/ Reflexivo - G

5 Camisetas Gota Polo Azul Celeste ML c/ Reflexivo - M

7 Camlsetas Gota Polo Azul Celeste ML c/ Reflexivo - G

1 0 Camisetas Gola Polo Azul Celeste ML c/ Reflexivo - GG

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

5 Jatecos Azuis Royai Manga Longa p/ Soldados - Tam. G

2.2 Lote 02

20 Calças para Eletricista tafnánhó 42

2.3 Lote 03

10 Calças Jeans Masculina Modelo Tradicional N.58

lo (1)alças Jeans masculina Modelo Tradicional N.60

2.4 Lote 04

75 Calçam eM Sarja 3xl iâlzui Royal com Refietivd ;- N. 40

375 calças eM Sarja 3)êl Azul koyài com Refletivó - N. 42

450 Calças õm Sàlja 3xl Azul R09ai com Refletivo -: N. 44

460 (3alçàs eni fada 3xl Azi.tl Royal éon Reflétivó - N. 46

338 Calças em Sarja 3xl Azul Royal con Reftetivo -- N. 48

75 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refletivo -- N. 50

8 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refletivo -- N. 60

8 Calças em Sarja 3xl Azul Royal com Refletivo -- N 62

8 Calças em Saía 3kl Azul Royal com Refletivo - N. 64

..''''\

Redigido Óor Priscitá GonçaMéé de T. P. Leite - Chefe DA
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38 Bermudas em Sarja 3xl Azul Royai c/ Refletivo GG

30 Bermudas em Sarja 3xl Azul Royal c/ Refletlvo GG3

300 Camisetas Gota Redonda Manga Curta c/ Reftetivo G

75 Camisetas Gola Redonda Manga Curta c/ Refietlva GG

1 5 Camisetas Gola Redonda Manga Curta c/ Refletivo GG5

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

300 Camisetas Gota Redonda Manga Longa c/ Refletivo - G
't

1 50 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Refletivo GG

8 Camisetas Gola Redonda Manga Longa c/ Refletivo GG5

23 Camisetas Gola Polo Azul Celeste c(: Refletivo G

t 5 Camisetas Gota Polo Az:ul Céléêté ML: üj Rlêfjlêtivo M

23 Camisetas dota Polo Azul Celeste ML é/ Reflétivo :-- G

30 Camlsetas Gola Pala Azul Celeste ML c/ Rêfletlvo - GG

8 Jatecog Azuis Royal Manga Lorlga p/ Soldados Tam. M

15 Jalecós Azuis Fioyal Malga Lorlga p/ Soldadór -- tara'É. G

-''''\.
3. ESPÉCIFIÓAÇég$

Calça em sarja 3xl âTul rayal com tefletivo - n.40

Especificação: Calça en tecido tratado uniforté coM urdume t00% algodão,
e ástico inteiro, bordão para agarrar, passante para cinto, coh 04 bolbos inteiros,
sem remendo, com tefórços dlltÕlo n09 joelhos é nõ êaü'ala, ambos con linha 50,
traveteeM tôdas aê pontas dósbolsos, reftetivos naÉ dual perhâs, õm toda a gua
c rcunferência cóM 5 ém dõ espessura óónforme referência é sêhdo umà faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2.5 cm ambas.
Tbdá a calça dévõ ser azul royal unifode. :Tecido sendo garça /. twi11 3xl com
largura '1,60 ú com poi 63, gramaturá de 26Ó,0 g/m com. óz/id de 7,7 nãó
pódéndo tef o métódó dê éstabitidade diMênsiónâl menor ql.tê 1 ,5%

Calça n.40

RedigidaPor Priscila Gohçalvei deT. P. Leite - Chefe DA
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Calça em sarja 3xl azul royal com refletivo n.42

Especificação: Calça em tecido tratado uniforme com urdume 100% algodão,
eiástlco inteiro, cordão para amarrar, passante para cinto, 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, refletlvos 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 unlfode. Tecido sendo sarja / twl11 3xl com
largura 1,60 m com po1 63: gramatura de 260.0 g/m com oz/id de 7,7 nãa
podendo ter o método de estabilidade dlmensional menor que i ,5%

Calça n.42

Calça em sarja 3x't azul royal com reflexivo n.44

Especificação: Calça em tecido tratado uniforme com urdume t00% algodão,
elástico Inteiro, cordão para amarrar, passante para cinto, com 04 bolsos inteiros,
sen remendo, com reforços duplo.:ho$1 jóQlhó$ é: no cavalo, ambos com linha 50,
travete em todas aé pontas dÓê b:Ólãóéi :féflêti'üêb nas duas pernas, em toda a sua
cirél.inferência com 5 cM de espessura éónfórhe referência e sendo uúa faixa
acima é üma faixa abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm ambas.
Toda a calça deve ser azul royal unlforte. Tecido sendo garça / twli1 3xl com
largura 1,60 m éóm poi 63, gramatutà de 260,0 g/m cóm oz/id de 7,7 não
podando ter o üétóda de estabilidade diMensiónâi méhór quê 1 ,5%

Calça n.44

Calça eü Éàr)a 3x'l alül rdyal cóm refletivo n.46

..-' ': Especificação: Calça em tecido tratado uniforté com urdume 100% algodão:
elástico inteira, cordão para amarrar, passante para cinto, cóM 04 bolsos inteiros,
sêm remendo. coro refór$os duplo nas joelhos e no cavalo, ambos com linha 50.
traüeÉe ón tôdas àé pahtàs dos bolsos, reflétivós nas duas perhaã, em toda a sua
circLlnferência córh 5 cM de espessura conforme léferência é selado uma faixa
acima e uma faixa abaixo na cor verde limão em sitel neon de 2,5 cm ambas.
Toda à calça deve sér azul róyal uniforte: Tecido sendo sarja / twil1 3xl com
largura t,60 rn com po1 63, graMatura dé 260,0 g/m con oi/id de 7,7 náo
pódehdo ter ó Método de éstabifidade dimensionar menor qué 1 ,5%

Calça n.46

Calça em saía 3xl azul royai com refletivo - n.48

Especificação: Calça em tecido tratado unlforte com urdume 100% algodão
elástico inteiro, cordão para àmárrar, passante pala cinto, óóm 04 bolsos inteiros
seü reMértdo, éom rõfórçõs duplo nos .joéihós ê nó cavalo, ambos cóm linha 50

Redigido por Priscila Gonçalvesde T. P.Leite- Chefe DA .~:.. :&l
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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 timão em sltel néon de 2,5 cm ambas
Toda a calça deve ser azul royal uniforte Tecido sendo sarja / twl11 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 diMensional menor que i ,5%

Calça n.48

Calça em saía 3xl azul royal com refletivo n.50

''''h.
Especificação: Calça em tecido tratado uniforte com urdume í00% algodão,
elástico inteiro, cordão para amarrar, passante para cinta, 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 roya} uniforme. Tecido sendo sarja / twl11 3xl com
largura 1,60 m com l5ó1:::6:3i: gramatura de 260,0 g/m com oz/id dõ 7,7 não
podendo ter o método dçi ê$t#bil::jdádç::d:ihénsional menor que 1 ,5%

Calça h.50

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

Especificação: Calça em tecido tratado unifortê com urdume 100% algodão;
elástico intéiró, cordão para amarrar, passante para cinto, óóm 04 bolbos inteiros,
Éeü remendo, cóM reforços duplo nos Joélhós é no cavalo, ambos com tinha 50,
travete eh todas âÉ bóütaÉ dÓs bolsos, reflexivos has dual perhàÉ, enó toda a sua
circuhferêrlcia cóh 5:óh :de espessura cónfóine Fêferênêia e sendo umà faixa
acima e uma faixa àbàixó:nalcor verde limão em sitel néon de 2,5 cm ambas
Tôda à calça d6v:é $êt azul:i"óyal unir:opte.: Tecido: selado sarja / twi11 3x"l com
largura 1*6õ m éom po1;63: gramatura de 260.0 g/M com oz/id de 7;7 não
pódehdo têr ó Método dé õ$tabilidade dimehsional rhéhór qüe 1 ,5%

'""''-'.

Calça n.60

Calça em sarja 3xl azul royài com refletivó - n.62

Especificação: Calça eh tépido tratado uniforme cóM urdtihé 100% algodão,
elástico Inteira, cordão Fará arüarrar, pàssànte para cinto: com 04 bolsos irltelros,
sérü réMéndol éóú féfofçós duplo nós joelhos é hó cavalos aúboÉ cóm linha 50,
travete en todas as pontas dos bolsos. refletivós nás duas percas, em toda a sua
circunferência coh 5 éh de éspeséura êonforne referência ê lendo uma faixa
acima e [Jma faixa abaixo na cor Verde limão em Éitel neón de 2,5 cm ambas.
Tôda à calça dévê sêf anui focal unifatté.: fecidó sendo saía / twi11 3xl con

Redigidopór Priscila Gónçalves de T. P. Leme : Chefe DAI DWSLC



Prefeitura d©
$©R©©ÀBAg Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

largura 1 60 m com po1 63, gramatura de 260,0 g/m com oz/id
podendo ter o método de estabilidade dimensionar menor que 1 ,5%

de 7,7 não

Calça n.62

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

Especificação: Calça em tecido tratado unlfode 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 neon de 2,5 cm ambas
Toda a calça deve ser azul royal uniforte. Tecido sendo sarja / 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 eh $aÜa 3xl azul roya! c/ refletivo GG

Especificação: BerMuda até o joelho ep: ççcido tratado uniforte c/ urdume 100%
algodão, elástico inteiro, cordão para gmartlí::E/: :: :bQjsos inteiros sem remendo.
con rêforço$ duplos nós joelhos e n(i i:cgV?:lgi ghóüêi: õyn linha 50, travete em
tódai ãs'pontas dos bõlsós, tefletiÜÓé:: ãáé:; üàé; bj$rnag, óm toda a sua
circunferência com 5 cm. dó eépessurâ conf(5rMé réféfência e sendo uma faixa
acIMa e uüa faixa abaixo na cor verde limão óh sitel hêon de 2,5 cm ambas.
Toda a berMuda devo ser azul royal uniforme. Tecido sefldo sarja/twi11 3xl c/
largura 1.60m Cam 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%

Bérmuda tamanho - :'GG"

Bermuda em saía 3xl azul royal c/ refletivo GG3

Especificação: Bermuda até o joelho em tecido tratado uniforte c/ urdume 100%
algodão, elástico ihteiró, cordão para amarrar ê/ 4 bolsos inteiros .sem remendo,
éom reforços duplos nos .joõlhós e nó cavalo, ambos coh linha 50, trávete em
todas as pontas dos bolsos: refletivos nas duas pernas. em toda a sua
circunferência coh 5 cm. de espessura cohfolmé rêferênêia ê sendo uMa faixa
acima e umà faixa abaixo na cor verde limão em Éltel neon de 2,5 cm ambas
Toda â berMudaldêve sêr ã2ul royal uniforme. Tecido sendo sarja/twi11 3xl c/
largura 1,60m Com po1 63. gramatura de 260.0 g/m com oz/id de 7.7 não
pódehdo tef o rnétbdó de estabilidade dimensiohãl Mehór quó 1 ,5%

Bórmuda tamanho : ''GG3'1

Redigido póí Priscila GonçâlveÉ de T. P. Leite - Chefe DA DNSLC y
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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 forte bic. com gramatura superior a 145g/m com fio
mín mo de 30/1, com tintura reaviva e rtvana. Devem ser mangas curtas, com

acima e uma abaixo nâ cor verde timão em sitel neon de 2,5 cm, ambas
Camiseta 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

0800.7'701 195

Càmiseta Gola Redonda Manga cylçà il/üéflêtip'õ GG

(3amlseta tamânhó: i'GG

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

Deverá conter nàs castas ob seguintes dizeres

Água é Vida Não Desperdicei
logotipo do SAAE

0800.7701 195

Camiseta Gola Redonda Manga Curta c/refletivo GG5

Especificação: Camiseta gola redonda, malha em PV com poliester 67% e
viscose com 33% na cor royal forte bic. com gramatura superior a 145g/m com fio

Redigido por PHscita Gonçalves de T. P. L cite - Chefe bA .
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mínimo de 30/1, com tintura reatlva e rivana. 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 pei.to em toda a
volta do corpo com 5cn de espessura conforme referência e sendo uma faixa
acima e uma abaixo na cor verde limão em Éitel neon de 2,5 ém, ambas

Camiseta tamanho: ''GG5'

Medidas: 90 x 97 cm. (L x A)
Deverá conter naõ costas os seguintes dizeres

-''''\.
Água é Vida. Não Desperdicei

logotipo do SAAE
0800.7701 1 95

Camiseta Gola Redóóda Manga Longa c/refletivo M

Especificação= Camiseta gola redonda: malha em PV com polil3ster 67% e
viscose com 33% na cor royal forte bic, com gramatura superior a 145g/m com fio
mínimo de 30/1, cóm tintura feativã e rivãpql:i P'$y:óü ééf :Mangas longas, com
bolso do lado eÉtiuerdo, iógõtipó óm 4 pari:tdé:íé:êiéhtê:á êHpre$à, cóm 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 é uüa abaixo nà éór verde limão énl éitet hêan de 2,5 cm, ambas

C;ahiseta tamanho: ''M

Medidas: 55 x 71 cm. (L x A)
Deverá êõnter na$ costas os ségulntés dizerem-' \

Água é Vida. Não desperdicei
logótipo do SAAE

0800.7701 1 95

wvwv.saaesorocabê:çQD\:B

Camiseta Gola Redonda Manga Longa c/refletivo Ó

Especificação: Camiseta gola redonda: malha em PV com poliester 67% e
viscose com 33% na cor royal forte bic: com gramatura superior a 145g/m com fio
rMnimo de ãOi'l, cóú tintura réativa e rivàna. óévem sór rrlahgàÉ longas, 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

h
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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 sltel 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
''''\. www.saaesorocaba:çQm:b11

Camiseta Gola Redonda Manga Longa c/refletivo GG

Especificação: Camiseta gola redonda, malha em PV com polilnter 67% e
viscose com 33% na cor rayat forte bic, cop grqnqtui'a superior a 145g/m com fio
mínimo de 30/1 , com tintura reatlvã é fjyàrià.: ::Dé$íeÚ 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 refletivos na altura do peito em toda a
volta do corpo com 5cm de espessura conforme referência e sendo uma faixa
âciMà e UMa abatxó na cór verde timão eM sitel neóh de 2,s óm, ambas

Camiseta tamanho: "GG

Medidas: 65 x 75 crr\. (L x A)
Deverá contar haé costas os seguintes dlzéreÉ

Agua é Vida. Não desperdicei

logotipo do SABE
0800.7701 195

wwú.saãesoíocabê : ÇQm :;b11

Cahiseta Gola Redonda Manga Longa c/reflexivo GG5

Especificação: Camiseta gola redonda, malha eh PV cóm poliester 67% e
viscose com 33% na cor royal forte bic, com gramatura superior a 145g/m com fio
mínimo de 30/tl cóm tintura rêativa e rivana. Devem $er mangas longas, coM
boião do lado esquêido, logotipo em 4 pontas referente a erúpresâ, .com 3 Gares
de estampa, mangas. frente (bolso) e costa refletivos na altura do peito em toda a
volta do corpo com 5ch de ebpessuta éonforÚe referência e senda uma faixa
acima ê uúà abàixó nà cor verde llmãó éM sitet néon dé 2,5 éh, ambas

Camiseta táManhó: "GG5

Redigido pór Pri$cita Gónçalvês 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: Camisêta em malha com poliester 67% e viscose com 33%
modelo polo, gola e corpo na cor azul claro celeste, com gramatura superior a
t45g com fio mínimo de 30/1, com tintura reaviva 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. refletlvos na altura do
peito em toda a volta do corpo com ó5::cm de espessura conforme referência e
sendo uma faixa acima ê :iirDá ;:abaixo ha :cor verde limão em sitet néon de 2,5 cm
ambas.

Camlseta tamanho: ''é

Mêdldas: 60 x 73 cm. (L x A)

Cahiseta Gola Polo Azul celeste ML c/refletivo M

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
longas. com bolso do lado esquerdo: logotipo em 04 pontos referente a empresas
com 3 cafés dé eétàrhi)á, rüangas. frente (bôlso) é éo$tas, réfletlvos na altura do
peito ém toda atvolta dó corpo com 05 cM de éspe$surà conforme deferência ê
selado uma faixa àciMà ê [.tmã abaixo na cói verde limão eM éitel neón de 2,5 cm,
ambas

Cahiseta tacanho: ''M

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

Camiseta Gola Pólo Azul Celeste il c/refletivo -- G

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 cóM +iõ míniMO de 30/i, com tintura reativã:ê rivànà. Devem Éet mangâg
longas, com bolso do lado esquerdo, logotipo em 04 pontos referente a empresas
com 3 cores de estampa, mangas. frente (bolso) e costas, refletivos na altura do
peito en tôda à volta do:óorpó êoh 06 ch de:espessura êonforMê deferência e

Redigido por Pííscila Gonçalvéé deT. F'. Lelté - Chefe DA z,,'/
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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 Azu! Celeste ML c/refletivo GG

Especificação: Camiseta em malha com poliester 67% e viscose com 33%
modelo polo, gola e corpo rla cor azul claro celeste, com gramatura superior a
145g com fio mínimo de 30/1, 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 estampar mangas, frente (bolso) e costas: refletivos 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

Camiseta tamanho: ''GG

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

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

Éspecificaçãol Jaleca en tecido tratado ÜFlilévo cóm urdume 100% aléodãa, com
3 boisób Inteiros, sen rêúendo, lapela eséondendó os botões frontal, con
reforços em linha 50, travete em todas as pontas dos bolsos. Toda a peça deve
sõr azul róyàl unifórté, manga longa ê élásticb nos punhos! logotipo em 4 pontos
referente a empresa, com 3 cores de estampa. mangas. frente e costas. sendo
sarja/twil1 2xl com largura 1 ,60m com po1 63. gramatura de 208.0 g/m com az/id
de 7,7 hão l50déridó ier ó rüétodo de óétabilidàdõ diúenéionál Menor que 1 ,5%

Jaleéo: tamanho ''M

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

Espêcificàção= Jaleco em tecido tratado üniteve cóFn urduúó 100% algodão, com
3 bolsos inteiros. seM remendo, lapela eécondêRdó o$ botões frontal: com
réforçós em linha 60, trávéte ém todas aÉ bohtãs dos bóisóÉ. Toda a peça deve
ser azul royal unlfortê. malga longa e elástico nós punhos, logotipo em 4 pontos
réferênte á êúprééa, com 3 cites de ésllahpà, Màhgag, frênté e costas, sendo
sarja/twil1 2xl com largura 1.60m com po1 63. gramatura de 208,0 g/m com.az/id
de 7,7 não pódendó ter o método de estabilidade diMehsionat menor que t ,5%

Jaleca: tamanho ''G

Calça para elétricista tãMànho 42

Especificações

Redigido por PríscilaGónçalve$ deT. P. Leite : Chefe DA DNSLC
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Tamanho: 42

* * * Tecido

9.0 cal/cm2 (ATPV)

l Cardada

Risco 2 (NFPA 70E)

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

100% Algodão

Antichama por toda vida útil do tecido independentemente do numero de
lavagens.

Vida útil: Mínimo 60 higienizações (resistência mecânica)

As tonalidades devam sér ná cór azul (próxima ao azul royal)

C) fornecedor devo àÕresentar laudo da qualidade do tecido emitido pelo
fabricante, óon+orme norma regulamentadora NR-10 e Classes de risco em
ATPV"

Cós misto. frénté postiça e parte de trás com elásticos e passantes

Fechamento através de botão e Gaseado (sentido horizontal) e um sobre-cinto a
bàdlr do penúltimo passante de ambos os lados da \rlstã, éónfeêcionados com o
Mesmo teêldo e óór da calça (tamarlho dé 200mm do lado esqLierdo e 250mm do
lado difélto), sobreposto ào fechamento Córn botão ê Gaseado

Vista embutido éom zíper (ie nylon ou velcro.

Dois bolsos frontais sém lapela.

Mínimo um bólsó trageiró no lado direito, coh ós cantos inferiores quebrados,
sém lapela, na hósna êor do tecido.

A bainha das pêrnaÉ devem ser overlocadas e com barra feita de 2,0 êm

* logotipo

Bordado.

.''\

Redigido poí Priscila Gonçalveé aé T. P. Leite-- Chefe DA' DNSLC
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Dimensão: 60mm dé 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
estoneadá. 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 llcitante vencedora do certame llcitátórió ;: deqérá obrigatoriamente, após ser
declarada vencedora. confeccionar e apreser\tàr amostra (prova) no quantitativo de
01 (uma) peça de cada modelo e tàínahhó devidamente identificados para análise e
aprovação do Setór de Materiais e Logística no prazo de 15 (qllinze) dias corridos

Será executada à inbpeção ü'usual e dimensionar das ãhóstras
devendo as mésMa$ estarem de acordo com as especificações

apresentadas

Para a calça de eletricista constante no Lote 02, junto das amostras a licitante
vencedora deverá apresentar o làudo da qualidade do tépido emitido pelo fabricante,
conforme norma regulamentadora NR-lO e classes de risco em "ATPV"

. (ipso as amostras estejam em désacórdo com aé espécificãções, a empresa será
nótlficada pelo Setor de Materiais e Logística é deverá próvidénciar novas amostras
no prazo de IO (dez) dias éórridos contados da notificação

Caso ó Setof de Matérlais e Logística não al)róve as amóstrás apresentadas nas
duas oportunidades, a licitante vênóedofa será desclassificada.

A âmostrà apróvàda será utilizada para conferência nó móMehto da entrega dos
Itens $olicitadog e não consta como Item entregue

5. . PRAZO DE ENTREGA

SémDre que hóüver a heóessidáde do Material, o SAAE ênóáminhará a quantidade
deéejàda via é-rnaii, deÜiihdõ á contratada etetuár à entrega hó prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos. após o recebimento de cada solicitação

Redigido Oür Prisci18 Gohéalvês de T. P. Leite = Chefe DA DNSLC
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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 conferência e aprovação
pelo almokarifado. Constatadas irregularidades no objeto, o SAAE, sem prejuízo das
penalidades cabíveis. poderá rejeita-lo no todo ou em parte se não co.rresponder.à(s)
especificação(ões) do Termo de Referência, determinando sua substituição, .bem
como determinando sua complenentação se houver diferença de quantidade, o
que. em ambas hipóteses. deverão ocorrer no prazo máximo de 1.5 (quinze) dias
corridos. sendo de sua responsabilidade todas as despesas e riscos relativos à
substituição e/ou a complementação

6. GARANTIA

De acordo com as normas de fabricação e qualidade

z. CRITÉntO oÉ iULCAWENlQ

Menor Preço por lote

8. LOCAL DA. ENTREGA

Av. Cóhendadoi Camião Júlió -- 255 Jd. lbi'ti dó Páéó

SAAÉ Unidade Cêntró Operacional Selar de Materiais e Logística

Sorocaba - SP

'"'''t

Horário das 08h00 às t 5hOa

9. '' UNIDADE FISCALIZADORA

Setor de Materiais ê Logística

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNicA

Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s> jurídica(s) de direito
público ou privâdó, éoMÉfoü'ahcló o fortlécihéhtó de plõdlito* equiv;alerte ou superior
a 50% (cinquenta por cento). similar e compatível com o objeto desta licitação.
devendo constar quantidade. prazos de fornecimento e especificação do mesmo
(Súmula 24 do TCESP e art 30 da Lei Federal n' 8 666/93)

o(s) atestado(s) que não esteja(m) em nome da licitante somente será(ão) aceito(s)
nos cãsog dê cisão, furão e incarporaçãó da pessoa Jurídiêal bem eóüo na hipótese
da cohsütuição dõ subsidiária integral nói terhoé dõs ans 2SI é 252 da Lei 6.404/76

Redigida par Pãscila Gonçatveé de Í. P. Leito : Chefe DA
DNSLC
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e do Inc. il do art. 50 da Lei 'tl.'iO1/05, em que esteja comprovada, inequívoca e
dócumentalmente, a transparência definitiva, para si, do acervo técnico.

É permitido o somatório de atestados

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

Sorocaba, 04 de dezembro de 20t9

SALVA
Chófé dó Setor de Materiais e Logística

RODOLFO
Diretor Operacional dl

,UVEIRA BARBOZA
Infraestrutt)ra e Logística

Redígidopo{ Priscila GonçalveÉ de T. P. Leite - Chefe DA
,f
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de material de éohsumo controlado pelo Almoxarifado 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 sewiços realizados durante o período soturno ou de baixa
luminosidade visto possuírem faixa refletiva. assim como proteção contra descargas
elétricas no caso da calça para eletricista. As calças jeans e jalecos são utilizadas pelos
funcionários que trabalham nas oficinas de solda, oficina mecânica. as quais promovem
contra Irradiações de calor, respingos, escoriações; agentes abrasivas

Esta aquisição é necessária visando manter o saldo 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 adotadós os seguintes :critérto$

Lote 01 e 04; Uniformes confeccionados com faixa refletiva e/ou logotipo da Autarquia

Loto 02; Uniforme para Eietricistà (tecido:ésf)eólal)

Lote 03: Calça Jeans Tradicional (sem logotipo)

Tratamento diferenciêdQ; ME/ePIP

No que diz rêspeltó ao tratarhéhto diferéhciado, conforme eétabeiecido pela Let

Complementar n' '123/06. alterada pela Lei Complementar no 147/14 e Decreto Federal n'
8538/15. sugerimos que o Lote 01 seja exclusivo para empresas ME/EPP: e. considerando
o qüantitatiiro dós ünifarméÉ dos Lótus 02 ê 03 sugerimos qué âhbos ejaü Mantidos, uma
vez que expanda los em lotes menores (75% e 25%) não é logisticamente viável. visto se
tratar dó fornecimento para 1 2 üeÊes

',

Soroéabã, 04 de dezembro de 2(I'i â'

Chefe do Setor de Màteriáié é Logística

>LIVEtRA BAnBõ2Â
llnfraestrutura e Logística

L
k000LFO ã

Diretot operaclohàl

Redigido por Priscila êónçalveB deT. P. Leite :- Chefe D/
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SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SORÓCABÀ - ESÍADÓ DE SÃO PÁULO FOLHA l

Avenida Pereirã dâ gilva, 1 :285 - $tá. Ro$áliá f Spqçabá -r SF' ' CEFi: 18095-340

FINE: (1 5) 3224-5810 - FAX: (1 5) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 - 1.E. 669.573.983.1 1 1

poKnEcgooK:z7ê81. A. M. . wÊI,LEn coürÉdcóES MZ
C .N.P . J..' .-:'04 . 35ó . 0'99/0001-'02
EnDRKnCÓ :RUÀ GUARiM 'JOGO BADIN
CiD.àDE ' : 'lNDÀIATUBA
BAIRRO : JD . MORÀ])A DO - SOL

iNSC . nST '.'. ' : iis3 '. 119 . 63 6 . 110

'PEDIDO DE COM PRA
1183 Na . . OOQ949 /2020

'Data 2'7 /08/2020
CEp: 13349313 É'rocesso E100026 ./2020

FÀ.X: . {19) 301'6-,1155

'No...

F'ÓNE : (19) 30i7-5408

neu l aUANT.
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

nspEciFlcÀCA.o: CALCA =M TEC:iOO TRAT]LDO UNirOnTE

COM URI)UME ' 100% ÀLGODÀ01 ELÁSTICO INTEIRA, COMI)AO

PARA ' A14ARRÀRp' PASSÀÚTa FARÁ CINTO, ÇOM ' C4 ' BOLSOS

iÚTnlEKOS, ' SEM' REbiENDOp COM ' REF'ARCO'S ' 0UPi.0.' NÓS 'J0-'

n,ÜOb 'E 'NO 'CR.ÜA.La, Almas' dota LIÚHÁ '50',' T}IAVETE .EM'

FODA'S' Ag p ONTÁ$ DOS BOLSOS, . REFLÉT'AVOS' 'NÀS' DUAS

PERNAS, EM' TÔDA 'A' SüA CIÉCüNFBRE'Nela COM 5 CM DB
:spEs'suta' bOnÉ'Óftba tupETÜÚctA.' E ' SENDO tJtm Fh.lxA.

AC114À E' 't;MA 'FAIIÜ ABAIXO NA COR VERDE LITRO 2Ú SI
lsÜ 'wÉÓN oi á; 5' CM À$mA.s

toDA Á CALCA DE-üÜ SZR Azul kovAL UNI.rORIB

fEt:inó SENDO sÁBiA / TwiLL 3kl . coM i.AÀCURA . ].r 60. M

éóM Éoi õ3;. tira;l$a.ruiu nú 260, a g/ú cow .. oà/!b. . .oz
7',''7' . hÀÓ'.'ÉÜOÉÚbO '. ' t'BR' '0 ' M-lETÓDO.'.' 'DÉ .-I ÉSTABII.IDÀ.DE
ül$aúsiÓÜÚ, uÉúoR QUE z, 5%

CALCA N . 40
nAxéÀ! . -. . .- .- : UNi=K
.{ii cj.LcÁ .üMI gi.n.Jh : iki -Azul natal. .can . l\Éri.nTzvo . :: .R..42

Éé$ÉciÉicà.üÁai - ba.i.ci ÉM É i a. . . .nüfÀnõ l.-.lwironTÉ
CÓÜ'. tJItbÜI4É :. I ÓÓ -.'lÜ.GabÃO, ' ÊIÀS'Tlt:Ó .'. IÜIEI'RO; I.'.CÓImAO

É''ARA '.'Al$AJ{RÀR'i j-'PAééÁ&TE PARA '.'CiW'Tb, .'.'.eóM . ü'4 .: : .'BOLSO.S.

'I' ÉIIkÓ'é',''.' bÉÜ :' ItÉtáNÓO.' éOÜ .' fÉ ÓRéO'S'.. bÜP.LÓ'. 'NÓS .: .JO-'
'E'LÜàS'.'É '. NO'-. 'CXVn.O'. - ' AlBaS éOÚ I,'!.IIIIã.'.. 5.a II.'.TRÀV'EtB : ÉM
TCIÓÍS '.'Á$': 'ÉÕNIÀé'.'bÓé bOLbOS,'..' IÜ $nVÓ.é'.. : ÜA,S :' ...bUÀ.S

ÉEltÜÀS i' : l EM' . TODA '' À'' 'suA. ' dikc'u'uF'ÉiiENCÍX''..'. COM : 5 . 'CM . DE

E'$ÉÊê'étl+Ü' . êOÚÉ'Olt}4É . IUÉERE$ÍelA. . É:. I :' BEÜOÕI ..[IIÜ' '. .: .Fã.EXA.

ã.el'la'.-'n'.'.alia:.-PÀ.ila-ABAixo. .. .... . . ... .... . ... ...''' '''' ''''''' '' NA.'eOk'.'@ÉÜ'E:LliüÜ'EM.Si-

+EI.'- NÉÓH'.'.OE'..' ã , 's . 'cM pib®A.S
TÔDA. À .. t;ÀtéÀ... bEbÉ . szR Ázu ÉaYM.. .liKn.anTE.

rÉêlbõ. ÉÉNbó:. ÉAkaa. / . TwiLL . :ixi :. êoÚ .. i.xÍtéulÚ ...li .ÉO . P
C:bM ' É'dil.'.:'ó'3 .- 'i.'Clip\ àTtl!\Á ÜÍ ' 26Ó'. à : Ü/h .éoM.'. .-.'.üâ'/ib .'..' bü
+'i' '7' .'wXÓ-'ÉbbÉúob '.'.''iBa Ó 4Étobo' .'.'D'E .''.. EST BILIDADE'

b'I ÉÜbtONIÚ.: 'InÜÜR QtJE 1, 5+

a43 . 0'00 0 000 '3
35 , 1800 3 . 518 , 00

CALCA '. N .4 2
nÀP(iÀ: - . . -. . -.: . ilNi=K 3à,logo 1 . i7.5eo, oo

ct '56/20 pÉ.-'sãos'/i.'9' = ÉE '2êl-'zo' - gÚ./Düii. TOTAL'

PFIP2Ó.' DE ÉPIF;I;REéÀI .' .'ÁV I' :' eÓÜ .' '' C)SILO' ''.WI,IO,' -I 'à'5 à

LOCAL.DE.E'M'REcAi.- : '.- .: : - l '. .''doup'otiia Edil ü

CONPjggE: DE PAaAMCmOOBSERVÀCAO

ib .!niT! . DO Éxco

. '''' '' ' '''' '' '. '. /' .'/DE ACORDO .-. -

UATEniÀIS EU'LOCO



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE sonoCABA- ESTADO DE sÃO.PAUCÓ . . rolHA . .2

Avenida Pereirá dá Silvo. 1 ;285 - stàll FioÉálià Saroüaba ::- SP - CÉP: 18095:340

FONE: (1 5) 3224-5810 - FAX: (1 5) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 1.E. 669.573.983.1 11

FORNECEDOR: 17ü8i . A. M..- WÜI.LXR .corra(icoBS MÉ
C.N.P.J. :04.350.099/0001-02
ENDERECO' :'RUA ' GtJÊ.RIM JOGO BÀDIN
CIDADE : INDAiATUBA
BAIRRO ': JD . MORADA DO . SOL
INSC.ES'F. :353.119.'636.110

PE LIDO ' DE COM PRA
.1].'83 No . 000949 /2020

Data 27/08/2020
CEp:..1.33491313 . .Proéessó E00026 /2020

FAX: ( 19) 301'6-1155

No .

.UF : - $P

ÓNÉ : {19) 301'7-$408

'iiÊÜ l ãÜAnT. l uw
PREÇO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO: CÀI.CÀ En Tzéino TRATADO unte'ARTE
coM unnOMÉ ZO0'4 'A.LCOOã.O, Zi.ESTICO iNTZ'inÓ,' CORDÃO

PARA AMARRAR COM 4 B01,$0S INTEIROSp SEM REMETI)Op
cbM natokcos DUPLO wo$ JOELHOS E NO CAVÀLÓr AMBOS
CÓM LINDA bO. tIÜ\aTE EM 'TODAS' 'AS POÜTÀS' .DOS

BOLSOS, RBÊ'LE'TIVOÉ NAS DUAS' PERNAS'r BM tOi)À À Ét)À
'cikcüwrÉmúciA. éou . 5 cu nE ' aépi:ssufÚ ' comroltw
nnrnnüucla. 'E énubo {;Ma FAIXA. a.êiwÀ E ubn E'À.ikA

ÀBhlXa NA COR VEI(DE LIMÃO EM sirEÉ NÉON DE 2í 5 CM
A14BÀS'. ' TOPA' À eAECÀ DEVA SER ÀZÚL ROYAL 'UNIFORTE .

'TE'Giba ÉEN60' SÁRÓA. / 'rWILL 3il- CÓM I.ARGÜRÀ. 1, 60 .M

cbü pol ê3í GRAFIA,I'Dita OE 260r0 g/m COM OZ/lõ ba
7,+ ÚAO' PODENDO' 'TÉR '0 METIDO 'DE ESTABILIDADE
oiulEnsioÜAi. 'teNOR QU'E i. s+

éÀbCA N . 44
MARCA: . ' .'.- . ' .' . UNI

IO'I - 'CAIA,CÀ-'EM .' ÉBRIA. . 3XI AZUL; kOYÀL' COM . RÉFLBTI.VO = . 11. 4.6

népÉêzEréAcÀ.ó É . cÀI.êÀ. EM Veia!oo l .. !nÀã'Àn.ó . -. .uü ip.on .E

eoÚ . üttbuiÜ ..i c04 i.i.coDAÓ, ÉÍ.xsricó .-. iútnina; -l .conDÃO

'p ARA '. : )i$iA+ti\ÀR -' Cou' 4 BOLSOS iÚTÉIR05'i '.. ' SE+4 'PEt4n$t0'0,

CÓÜ' 'RÉ ÓâéÓb bÚzIO' NOÉ .JOE'LHOS I'É'.. ]tÓ .'C]LVXLÓ',..' ]L$®OS

CÓM' 'HÚIÚ '. S'Ü,-'..'tF(AV.rETÉ ÉM '.- +ÓÓà.9' : . àS' '. JÓNIA.S'.' .' DOS

ÉÓt,é'oS'i .'.'!u+i,ETiVÓÊ ' NÀ$ t)UX9 : 'ÉÊ.RNÀÉ - .'' ÉM .- TODA :' À .' SUA.

!RêtÚTÉÍÜÜclÁ- dóü . 5 CM . bÉ l. l .Éê.PBsgulüll . .eoÉE'oltDÉ

iin 'E riENélX..lü'':'Éxúbó utã FAIXA' Ácltú .'..' B. .- .: .IJ}4X. .'. .. rÀi ja..
'ABÂtXÓ .'HÀ .: éüa '..vÉlibÉ t:EliXO ' EM . ÉI'TEL' . ÜBóN . bÊ : .2 i' .5 l CM

';ilÓXs'.' .-'.TÓbii: 'À'. dÁLÜB. 'DEVE 'ÉÉn À.àut . kovAL-'..uwiÉ'opTE'.

fÉctnb ': 'gnúbÓ' .'slhÜX - / i1 ' 3kl-.i éoü'..'ii?ÃéullÃI'.-.i')'.ÉÕ . 'u
CÓÚ' $bI.'..'à'j , - .' éII;I)ÜJURA 'OE' à êO , Ü ..' g/Ú' .'éOM .'. '. Ü.Z/ ID. '. -. OE

i ; l .ÜÀo . $ónÉúbó : . fnn o . imlooa .. -..bE . . aÉ'rhÉ.ILloAnE.
blMENêÍEÓÜÁt.' I©ÚOÉ ' QUB 1 , 58'.

600 043 oo' os
3s, leoa l 2i.].08. oó

âÀLCÀ - b : 46
MARCA: '. .'. '.-.'-'. -. tJN! 33, 180G

CT ' S6/20 ÉÁ '5'505/i9 .'- ' pn -'2é/2Õ .'.:' ÉBii,/Bole TOTAL

piiAzo DÉcbiTnEaAi :..Aü-. éoü.. êÀ!.nLó Jüi.toí.. Êsb .. .Jn .!üíl! oo
- ' . '

LOCAL DE ENTREGAM

CON01ÇÓES DE'PÀGAMÉNTó:
OBSERVAÇÃO

DE ACORDA /
./

. .' .. .' '.-'..''. '. .'.'..'.-.:...:
".bÉ.Aconóa üou ÉórÉ Pool.üo, .êENoo PAÉêiÜrb. OE .ÜEÚÓLUÇÃO.Cabo NÁO AFÉNOAW AS ESPCclriêAÇÓES

EXIGIDAS. O' ÜÜÚEÍb' bEêtÉ''ÉÉbIOO.'' ÓBRIGATÜkIÁMEN'Ü DÉVÉFÜ .éaNêTAR hIO CORêÓ ' ÓA NOTA 'FISCO..: A AÜMINÊé'fRP.éÃO' NÃO SE RE$PONSABEUZA PELA ENTREGA OE
MA'ÜRI,AI$ EM [.ÓéÀt$ OIFEBÇNg$ P9;ÇITAOO: tlÇ9'n PEO OO



SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO OE SOROCABA ESTADO bE $ÃO PÁIJLO . ..'- . ''

FOLHA . . 3

Avenida Pereira da Salva. 1 .285 -- Sta. Rosália -- Sorocaba SP -- CEP: 18095-340

FONE:(1 5) 3224-5810 - FAX:(1 5) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 1.E. 669.573.983.111

roKnE(iÉoon:i7e8i A- M. watt.EK coúpEccioES MB
c.u.p.a. .:'04'.3b'o.õ99/000t-02
ENDERECO :É.UA' atJAKiM 'JOGO BADiN
CIDADE ' ' ' : INDAIAT(JBA
BAIRRO :J'D . MORADA' DO S.OL
]lNSC.EST.. ':3'53.11'g.6'36.1.10

PeDiOO DE coM PRA
11'83 Üo '. 000949 . /2020

Data 27/08/2020
CEp: 1334Õ31.3.. .. - Praceséo E00026 /2020

FAX : '. . .'t'1 9 ) '3'0 1' 6-:'1 1'55

No .

UF: 'SP

E' 0N'EI :"'.' '' { 1 9 ) 3 0 ]. ? - 5 4.0 8

'Fica'r'ãÜãt: l .W
PREço TOTAL

ESP E'CIFICÀCAO: Cj.LCÀ. E14 TECló0 TRATADO UNIFÓRTE

CÓM t)RDUME lOOk ÀI.GODÃOr ELÁSTICO INTEiÃOr CORDÀÓ

PARA ;iMpiRRAR COM 4 BOLSOS INTBIROgr SEM .REMBNDOf

com nsfoKÜOÊ DUPLO wos JoaLíioS E - wo cavam,a, liMBOS

COM' I.I'N}Ih, SCt.' TRÀVETE EM TÔDAS' ÁS 'IIONTA$ . DOS
noi.éos, PZPLaTiVOS NAS DUAS É'ERNASr EM TODA A .SUÀ
éiRcuNTÉnEnç'zA coM '5 cu n a'. - EsÉEsàunA. - CONA'orla
nnrntuúcla. n' 'SEÜOÓ UMA rÀi>Ú ..A.c'11u. .'n ulm . í'fixa.
ÀBA.IXO Nã. COR VI/REDE . LIlaO BM .FITEI.- IIÉON 'OÉ...2','.5 CM
AMÉÀ.É .' RODA.' A. êÀ.I.Cê. ÓEW ÉER É.ZUÜ ROER.E. ÜNnORTE

TÉPIDO éENbd ÉÀkaÁ '/ 'IWILt 3XI CÓM IARGÜRA 1, 6a M
COM Po1, 63. GnÀMaTURÀ DE 260,0 g/m COM OZ/l.D DE
l.'r 'wÀo' póózwoo ' 'rün 'd - MBTÓ00 ÜE EÓTÀnÍLinÀO
nibmus'ioga.L }m'NOR' QUE ip 5&

éÀLCA N .'48
MARCA: -'.- . . .. UNI

ai é)hci ZM ã)ÂaÀ 3xl Azul ROVJÜ COM.REFLnTiVO. - n. s.o
nsÊÉclflci.eAoi ca.Lca.nu .. .. .. .... ..TÉclbo. lúAi:o uwnoitrü

cónunbula-zao% Al;cboÀ.o, .. ... ... .. .Ei.àgTidó !ú'rUÍa,: coRDA.o

PliFÜ. . i\}4?illttiÃ l cÓÚ .4 BOLsos . in'loIRas . . .SEm . REi@NDO,
ébü RaÉ'óneas-.nup a wos i .. .. ..... .... .... ..'''' '' '''''' ' ''' ''' ' ' )ELÚÓÉ'E: Üb'.tIAVM.Ó;..'ia©OS

'éüu' -'Lt'WhX I' 'S'à'.- '-.' Trai:V/E'T'E ' EM' .'' +ónÀb' .'. l Àg .': ' É.ÓHTXs'.- .- .'oog

DOES'óS;.'.-'lüFLETIVO'S NÀS D .. .. ... .. ... .'''''''' '' ''' ' '' '' ''' '' 'uA.s'pEIÜÊ.g,.:ÉM'.:TÔDA.-'ã.'.suA

c;iéiÀÉilÜÉéiÀ. iÓÜ 5 cu nz úsp ésuM cóúÍ'oiwü
tuiÉ'EÜ Ói:p.'.'ü :..'sÉúóó' ülm I'ã.iia . Áclid E'.: .. ülm -'... FAixA.
'lbÉÀ.:IXÓ'..'ÜÁ'..' IIbR -. VÉÚ E ' I.!bÜO .' EÚ '. 'ÉI.fÉt .' Ü.EaN.'. .DE .. 2. ;. 5 . eM'.

'AMIBAS' : -'.'ioüx.'- i.'..'cXLéx bE\É éBÂ '. .à.áu' : noVA.i''....uÉiE'okTÉ .

' rzdtüb ''.'éÉiibb'. IÉ)hõÀ ' / twiLÚ '. 3'xl '. .éoM': ilhdüM. 'l.i , .6.0' .n

:eObI ' ÉÕ1: '''6'á;-'.. 'IIFI3iIÜ.FURA. DÉ á àa;.O'. Ü/h .'CÜM .' . dZ/!0
7;'7-NAÜ'..'P'ODENÕO.' TER O ... .. .. ......' '''' '' ''''''' ' ' bÓTÓno'.'.'nE':'.ÉSfAn'i l ÚE

ÓIIIEÜg'I'ÓÉAL'. MENOR QUE 1,5

043 0007
]s,'i'80ü i - '15.'83i,oà

'CALDA- N 5C
t4P.kcà.: ' .' '. ' . '.-..'.tNl-K 3s; 1800 3 . 518, 00

CT S6/20 ÊA. Smas/19. . .. . .. ... . . .'' ' '.'- ':' ' :'.'pE 'iÉ/2ó '-'.'Élil/bo'i'L. .TOTAL

PfRA2Ó.nE.ÉNT.ROGA: . :xv : cou . .clüil:.ó . .itit.ia. .. 2ss
LOCAL.. .DE. ENTRÉeAI' .' .' .' ''. '. '..'.' ' '. ' 'É:OÜFOF1I4E' ' EDITA '-
cóNDiGÕES DE 'PAGAMENTO:
OBSBRVACÀO

'.Jb : lülT! DO PAGO

DE ACORDO '. '-----.-l

NnTÊkI'AIS ÉM' L



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
uuÚiéípio bE soKocAnA.-.ESTADO.ne..sÃo. PAUta . .. . . . .

FOL'HA

"»: ..:l=:;. =='. " : ";', :;;iT:T"-;:::'=='=,:«';:: .IÊ'll;ll; ,.; . ..
4

FORNECEDOR.: ].'7881 À. M .WEI.LÉ'R' 'CONFÉCeOES ME
c.N.P.a. :04.3so.o9g/óoot-02
ENDERECE' . :RUA GÜARIM JÓAO BÀDIN
CIDADE : I'NDAIATUBA
BAIRRO ' ':JD . . MOÊ\ADA DO. $OI.
INSC . EST . .' : 353 .].19 . 636 . 110.

'PEDIDO'' DE COMPRA
"1183 No. 000949 /2Q20

Data 27/08/2020
CEP:. 3.3348313 - Processo E00026/2020

PA.k: (19) 3õ].6-:13.55

No ..

UF: $P

I'ONE : . ( l$) iioi?-s40e

nEU l QUAnT. .[P!
PREÇO TOTAL

ESPÉCIFiC).CAO: CALCA EM TECIDO TRAI'AJ)O' UNIFORME
COM' URBaNa IQ0% 'ALGODÀar ELÁSTICO iNtEiRO, CORDÃO

p;LÉA ' i\l$1bl\RAÂ don 4 'noi.sos IÚI'BIRÓs, SEM REl®N00,
CÓÜ IUFÓR OÉ DUPLO' NOS JOELHOS 'E 'NO CAVALO,' AMBOS
COM'bÍBliA. 'SÜ, !RÀVETE EM TODAS 'AS'. .-PONTAS' DOS.

BOLSOS,' REFLETJVO$ NAS DUAS ÉEItÜAS. EM .TODA 'A ' SUÀ
'CIRCUNFERÊNCIA COM 5 CM .' ' ' 0B ESEiE'USURA. CÓM''Orla

FüFEllE'NCIA ' E' SENDO' UMA ' FÁLICA .'AC.EllA '. 'E' UMA '' FAljlÀ
ÁBR.IXO NA' COR ITERDE LIMÃO BM $1TÉL 'NIION OE 2,5 eM

;ÚBA.É . ' 'rÓOA. 'A ' CA.I.C'A. OUVE ÉÉR À.Z'UL ROYÁL UJItnORTE
TnéioÓ Senos SÀRIÁ / rw111 3ii coÚ i.ÀnGUnA z- õo M
CÓM Poli õá, GNli@+tjRÀ bE 260,0 g/m COü OZ/ID DB
1,7 WB.Ó pt5oÉNoo rún o ulBTÓoo oü ESTABILIDADE
bi'unHs10ÚA.L biEnOn QUa lí 5

CALCA N . 60
MARCAM ' - ' '. . UNl-K
OI 'éALCÀ ÉM ÉARIJA 3'X]I AZUL. ROTA.L CQM' REFLBTIVÓ -' N.62

nspzctr!(iá.cj.ó ; . ch.LCA. nú TEciDo . fnXtAOÓ .uüi .anTE

URDÜ$1É '. IÓÓà'. À.LéOOA.a.' E'LI.$tICÓ' .. 'IÜ'fB'IRd. : '. ORDhÓ

ÉMÁ '.' IFbI]]IIlhIPR '. eDIl .'4' BOLSOS ' IN Êt'ROb.- . 'SEM . RElmÉDO.

counnpopcos'nbÉ'LO.wOs J ....... .. .........' ' '- - - ' ' - - ''' ' iEI.Ht)é'É:lid'.c)LvA.1.0,-.';LimÜÊ

óóM-LiNdA:5ü;-.'nuvÉTE BM faDA.s'.'.R.s ... .. ....: -l.boÚTÀS::nOS

bói'ÉoÉ,''.'ürizTiVos WA.s o .. ... .... .. ..... .... .. ...'' ' '' '' '' ''JÀs'p'nÚXs;'.'EU.tona.'.À.'.stJÀ.'

'cincuH+zliÉúé'!i 'dóü . 5 'cÜ . ' bE'.- . EêÉ'Éggünx.': ..'cdúl'olün

FIÉÉFÜÚê13.:É ÉENbÓ teMA ÀI àdIIÜII E: tim. I'A.IM'
ABAIXO-NA.cóR'-.X/ZnDn Lll&A .. ... ..... .... ........-- : : -: - o EÜ Éza:nl.tinoH:bÉ:2;sicn
'AI®É.S :' .' TbbB. ''À'. ãÀ.LeR. Devo ' ÉÉR ' AZUL. 'RÓlXL'. tilIIÊ'ARTE .'

tÉ:C'It)a' .' ÉÉNDÜ' .. :$ARIÁ '/ TH'ILL' . I3kI:.. 'CÜÜ . .I.}ÚêÜRR.' . 1, 60 .M

cóbi l poi.: '. '63 ;'' ' 'cliÀi4ArüliA. bE'. 2 co , .c '.'Ü/h '. cou. .. .' oÚ / lb. ' ': nÉ.
7','7.NÀO':PODENDO.'-TER O .. .. ... ........... ..' '' '''' ''''''''' '' ' }iÉvoóõ::bE''.-n TJóiLinA E

bi'láüÉi'ÓÚÀ,Ú.'. iüuàk '. àúz 1 , 5%

043 00003 0013
35.'i000

CALCA .'N . 62
nAKCÀI . .. . ..: : : UUI 35, ].800

CT S6/20 'PA. .'5'S Õ 5/ ! é .'-: '. bE ' '2.6/2'0. '-' . 'SMt.'/DÓRI, .TOTAL

pi+Azo DC ENTnÉcA: l Àv.: . cóu . . CAnIl.ó -.Ni.!a,-.l 2 bs

.. . .. . . ... ..-.-.:. .'.. 'C'ÓNfOItIÜ ÉÓITB.L'LÓCÀLDEENTREGA:''.'-'.'.'.'.'' ''' '' ''

CONDiçõES oc'PACAUeUTO'
OBSBRVACAO

';Jb i. !ÉiTI. nÓ Pà.CÓ

DÊ ACORDO ' u-----
' - -' .' '. 'l -.'..:.

hMTERIÀtS ÊM' [



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE' S'DROGADA.- ESTADO.'DE sÃO. PAUL-0 ' . ' . FaEnA.

Avenida Pereirà dã:Silvo; 1 :285 - Sta. Rósátiã ... sürot;abà 6P ü GÉP= 18095-340

FONE:(1 5) 3224-5810 - FAX:(1 5) 3224-5820 C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 - 1.E. 669.573.983.111

5

FORNECIDO'R': !7881. 'A. M.' ' WÉLLÉR CONFEC'COE]S ' ME

C.N.p.J::04'.'350'.099/0001-'02
BNDERE:CO . ' .'= RUA .'GUÀRIM JOGO BÀDIN
CIDADE ' . . .' ': IN'DAiATt)BA
BAinno ' i JD . MORADA ' D'O ' sol
]INSC . Eg'f .. ''1 35'3 .' Zt9 . 636 . 11'0

PEDIDO DE .COMPRA
].183 '.' No . ' 000949 /2020

Data 27/08/2020
CÉp: ].3348313.. . . . - Processo E00026 /2a20

FAX': {1'9) 3'0].6--1'155

No ' .'

'UÊ' : SP

bóia l (19) 30i1-5408

'iiÉÍl" ãÜAKT. i y! PREÇO DURARia PREÇO TOTAL

B'spncirica,éà.Ó: C:A.ta. nM TnC'10Ó .- +tU Àno tJuii'onlB
éoÚ unóuln ' 100% 3.LGOnA.o, zlxSTi'CO 'iÚlnlno, CotÜÀo

pjlitX ]IMAPXÀn e:oü 4 BOI.SOS IUTZiROSj . SZM REMENDO,

COM RuraRCOS ntiPLO wos JOni.uos E NO CÁVAi'o, ÀidBOS

coM LINHA sÓ, +i\itçrETE Bn .TubAS .. AS. pou-rÀS .nos

BÓLgOS;'. IÜFLETIVOS' NÀS DUA,S PERNA.S, . EM TODA. .A,' SUA,
ciRcunÉEnENclà. coú 5 cu oÜ asÉSsstlnê. . coNroplm
!üFEaENclÀ E sÉUDÓ UMX FAixA Aei.É4A . n. -. o$1À FAIXA
ABAllXI) ÜA cdR VERDE LIMÃO EM S'l'rEL 'NEOÚ DE 2í 5 CM
)iÜBÀS . 'TaOÀ 'a, Cà.LCA. DEVE SER ÁZÜL RÓYÀ '( NIE'ARTE
TÉPIDO ÉBNOÓ ÉÀRIÁ /' TWII.L 3XI 'CbÚ LARGURA, 1,60 M
COM ÉO1. 63, GRAMAlrURÀ DE 260PC g/m tios OZ/ID DE
7,1 wÁo ponnuod VEk o }uíooo Dn ESTABILIDADE
bnmúsioÚA.L' )áuon QuÉ i, 5%

CALCA' N'. 64
MARCA.: . .' .' .- .'. . t)NIÜK'

OI ÉE'ft$mDÀ.''ÉÚ' 'SÁk=à. 3XI A.ZUL RÓYAL C/ REF'LE'UIVO -' GG

É5ÉÉC !'F'!CÀ(IÀO ; .' BE'RFÍUÓÀ 'A.TE Ü JÓ '!.HO .. .' ÉM. ...'IÉ.LIDO
tM.Tj\DÓ 'UNI ÓÉIÉ'. e/ . U}ÜÜM4E IÓO#'. h.I,éOÓ.AÓ.' .' .E:ÜS!!CO
:NTEino,.cofnÉ.ü.PARA .. ..... .... .....'' '' -' ' ' ' ' ''' Ftlh'C/. 4'- B'OLsbÉ .'iü zinoÉ

SÉM-ilE}4E:iD0'p'.COM'REFORCE .. .. .... ......... .'' ''''' '' '''' ' '' '; bÜPI,OS' Ó5.'JaEÜnÓS'E NÓ

CAvAm.ó.. .l os :.cóú l UNHA 5c; . tM\rÉTÊ - : ÉM. .TÔDA.$.....ÀS.

Ê,ÓNIX.g'. bb'S'.'ÉÓLãdS.' .' I ÉFIE IDOS : hAÉ 1. Dt)AS :.PERNA.g,'..- . M.'

FÓbê.'-'A.'..'StJÀ. '' eI RC{INÍERENeIA. 'dOÜ ' .5 '' .CM.: '.' DE . '. I ÉSP.E'S.SUBA.

càÜf oÉlliÉ'.''FÉp'ÉiÜNciA ' E sÉNõo '. iJÚ.'. 'í.A,txA '. AéiMlx .. 'É ..um
É'ÁlxÀ'.-ÀBÂI'xõ'.NA...COR.'FTERD .. .. .. . ........ .....''''' '' '' ''''' ''' '' :'LilÜÓ:'Éu'ÉiTn' - inõü'..'.-nE

'2 . 'S '..' eM''.'.' ' X)anis' ;' :' .ÍÓbÀ A.' BÉliMÜbÀ, 1. bEvü :'.ÜÜn : AZUL'.- nolAL-

thIFãà!É' I :..'.'I ÉtII' Ó '. 'S'ANDO á;dali/fWII.L .. 3.XI . .C/ .-I .};ÀRGURA

i'iÊ'Ü.'U; -l'eüM'-.É'OL'.õ3,-.C .. ..... ... .ãl'una. '. - 'Ón' . '.'- 2 6Ü'; o'. g/ü '. '.' CÓM

bZ }'Ib I bÊ' -.' '} ; .7 .. ÜÂÓ I PODENOÓ' IER' . O .'!©ÍOOO . DE .- '. E$!ABI-:
LioÁbn..bi)iÉÚÉIÓÜÁt, bacon . ouE .. l . .s4.

043 . 00004
35, 1800

BERMÜDA . TÀllÀN80
MARCA': ' . l ' . '. : .[)NlüK 29, 3200 1 . 466. 00

CT ' 56/20 ÉÀ'.'$ÉOÉ/I9' :-'' 'FE à6/20'.'='. huna/DO'IL' .TOTAL

REGA:.'. l ÀV :'. ' 'cóM .'- '(:;iMIÍ.0 '.JUI.iO, '. . 2 55'PiiAZób'CEN'r '' '' ''''' - ' ''' ' ' ' '' ' ' ' '
LOCAL DE ENTREGA: '. .'..''.'.. - .' cóüpoàlm 'ÉÜi Til
CONDIÇÕES oe'PAaAUENTO
OBSERVACAO

JD'.- IBiTI' DO PAGO

DE ACORDO .'..; . l ...:-

UpxCnÀtS 'CM' tÓCÀIS.'.Q



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
uuliciPio OE sóROeABA -ESTADO.be.sÃO.pAUÇO . .

. FOLHA .' 6
.'. . .' --

Avenida Peneira da Salva. 1.285 Sta. Rasália Sorocaba - SP CEP: 18095-340

FINE: (15) 3224-5810 - FAX: (1 5) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001 -39 - 1.E. 669.573.983.1 1 1

FORNECBI)OR: 17881 A.. M. '. WELLER 'CONFBCCOE$ 'MÉ
c.u.P.J. :04.350.099/0001-02
ENDERECE' ':ktJA GtJARIM JOGO BADIN
CIDADE' . .' '' : iNDAIAT'tJBA
BAIRRO .' . :JD.' MORADA'DO.SOL
INSC.EST. ':353.1].9. 636;110

PEDIDO .DE COMPRA
.1183 No . 000949 /2020

Data . 27/08/2020
éBP i.'].ti'3'4'ê':àl3'.' Ptócés9'0 E00026 /2020

E'AX : '. '( 1'9 ) 3016'-115'5

NÓ .

'.UF : SP
rowa= {].g) ãoZ'7 -:540e

ltU'"i .aUANT:
PREÇO TOTAL

ÉSPECIFICACAO'; B6RMUDA ÀTB O ' JOÊLliO EM TECIDO

I'RA.l;iDO BÚIFORTE (:/ URDOME la0& 'ALGODAal ELÁSTICO

INTBlkü, CólÚAO PÁ]Ú ]ill;Ütl11À 'C/ 4 BOIS'0S 'iNtEiROS
SBM REMENDAR COM REFORCOS DUPLOS NOS JOELHOS B HO
CAVALO, AMBOS COM tiNHA 50r TR}LVB'rB . EM TÔDAS AS
p'ORLA'S 'DÓS BOLSOS.' REI'LETiVÓS NA$ DUAS 'PERNASr 'EM

'TOOÀ. À ' SUh. 'CIRéUNFÉRENCIB. COÜ '5 CM.' . DE ÊSPESSUIU
CONÉORldB 'REÉEREÚCIÀ E SENDO 'U)4A' FAIXA ACIMA E - UMA

rÀi}(A XÉÁlxb ux con vzPDZ LiMXÓ nM slTEI NÉON . DE
2, 5 CM A)IDAS. lObA.' A. BERMUOA O'E+E 'SER'AZUL ROLA
üúironlE . tEciDo SENDO SARJA/lwlLL 3xl e/ !.ARCURA
1,6Ü M. COM POL 63r GRAMATÜRÀ DE 260rÜ g/m COM

OÉ/ID DE ?,+ 'NAO 'POOÉN'OO rÉR O '!MTOOO ÓE ESTABI-
i..inÀóz niuEnétoHAL M4BuoR QtjE i. s%

ÉER$40DÀ TAMANHO. '- H GG3
MARCA:' ' . '.- . tlNl=K

ÓI ' ÇAM18ÉTÁ êOÚ. ' REbONOA tlÀNGA. CUlTa. C/RE.FLB IVQ-G
Ég'PIICIÉ IIIIdÀO :'. CÀÚISETA' GOL.A }!EOÓNOÀ.I . I-IÀLÉê. -.' EM. PV

'CbÜ ' P'OLI 'élE R . ê-I:É ' E VIÉCd$'E . CdM '. àb'e . NÊ. . CÓR'.'. nOVa.L

renTE l blé.: ICÓU tiRA)UTU$ü SUPERIOR. À. . 145 . +/m . caM

É'!d 'MtN.tÚa: 'bE': b'O/I . CÓM .T'IN+tiIÜ.: .MA.T.!VA. .'E .. RI.VALIA.
DÉ-irem óêÉ. l$1ÚêA.s . dukTa.É . doü .BÓisÓ . õo .. i.mó ..E$ouER-;

b'o',' : 'i.tiéÓilÉ''Ó :ÉÜ '. 4 '. boatos' íÜT' !É tÉ.'.Ê. .' Euiibm'sx,'...c.õu.
j .''c:okÉs' .' nÊ'..'É'éljúeh,', ' }iA8ci.s .. '. i-tÜÚt.E :. .tnótsÓ)' .: .a : .CO.STA
nnÉI,ÉTtVÓS'.'.-WÀ.'.'ê.LTUnA. O .. . ... .. .. ..... ... . ..''''' ''' ''''''' '' '' ' ' ') pÉ'i'fó-'nÚ.'toda'.'X'.'üóLTa.'.nü

(IÓIÜO'cÓM.'SCM.:nÉ EspEssulü' coNE'orla.''. . ..... . . . . .'''' ' ' '''' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '''' liÉÉÉnEHciA'.E

éÉÜOÓ' .'' .: 'tJIã.'I'.''.' ÉAI.IÚ - ÁCI IÚ ' E '. tJIÜ' }BÀ.ÍXÕ .' IIA . CaR .. VÇTEIUE

LlbUO..EM.''.sl..T. .... .. ... .... ...' '' ' ' :'''''' ' '''Ét.'WÉÓ nB '2,É.d:ba;'..'ÁwBR,ã

C43 00006 0026
29, 32C0 L ; 1?2. 80

C#i)41SEtÃ.'.'TAMANHO : u. G

}4Ébib'AÉi'.'s'd '.k'.'7'3 cu. ü x À)

OÉ-IIIERA..'. .'CONTEI NÀS ' COSA'A.S' ÓS . 'SÉ'GU.I !EÉ O:É ZEIIÊg

éT . 56/20 p'A '5's05/'i9' -:.'p'B 26/'20 .ú .' SMI./bo.il TOTAL'

PRiüiZÓ D'É 'ÉNTR.ÊCA. ' '' 'À+'.- .''éÓm'.' ' CÀM'!LÓ' '. .}tJ Lt0,: ..' '2 $ 5'
........ ..... .. éówroitlE ED! ALLOCAL DE'ENTREGA: .' .' .' '.'-.'-.'- '.' ' ' ' ' ''

CONO1ÇÓÉg DÉ PAGÃ.MEM'O
OBSEIRVACÀO

3b ; iÜI'ri DO FACA

DE ACORDO '..

ÚÀTêPIAI'S..



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO'DE 'SOROCABA .-. ÉSTAD.ó.DE.SÃÓ. ÉAULO FOLHA 7

Avenida Pereiia dâ siiü'al l .àõ5 : sta: Róüáiiá =. édÍÕÓàbã: SP .+ CEP: 18095-340

FONE: (15) 3224-581 0 - FAX: (1 5) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001 -39 1.E. 669.573.983.1 11

FORNECEDOR:'17881 'A. M. WÊI,i.ÉR COúB'E'C'CÃES ME
C.N.P .J.' ' . :04 .-35'0 :'099/0001-02
zwDERECO . :RÜA GUÀRiM deÃO BADIN
CIDADE . : INDÀIATUBA
BAIRRO i JD . MORADA' DO . SOL
INSC . EST . ' ': 353 . 119 . 636 . ].10

PEDIDO' DE COMPRA
No'. 1].83 No'. 000949 /2020

Data 2'7 /08/2020
CEp: - !33483].3- - . . . Processo E00026/2020

'F'AX: ('19) 301'6ü]. ].55
üi' : .SP

róNE : (i9) 30z?-s408

ITEM l auANT. E S P 'E C' l F'l C A ÇÂO
AGüÀ E .VIDA. NAO DEspE'nbicz!

LOGOTIPO DO SABE
08C0 . 7701 195

www . SÀÀnsoRocÀnÀ l çoM . nR
UN!-K

COMI SETA GO'l.A 'ÉtÉDÓNDÀ MANGA CURTA ' C/ÊEFLETIVO=GG
ÉSêÉCI'E'ICB.CÁO : ' CAMISÉtÀ GOI.A' REOÓNbÀ,-' IãA.I.HA.' EM PV

Con POLIR S'rER '678 'E VISCOSE COM' 33+ ÜÀ' COR 'ÉOYAL
FORTE BIC, 'COM 'GRAMATURA SUPERIOR 'A 14'5' g/m eOM

'FIÓ tàI IÚO DÉ 30.)1, - COM 'TIÜ'ftJRA }BB.TIVE D ÉIVÀ)IÀ
'ÜE-LmM' SEk }IANGÀS CORTAS, CÓM ÉO'LSO D'O LADO' ESQUÉR'

Da', ' LOGOS'IPb' EM' 4' PONTOS IÚF'cItE'NtE' ;I ÉMh&SA, COM
j CORE S DÉ ÉSJ'À)nA..' }4A}IGÀS, ' FREÉ$TÉ. .'iBOLSO) E' lOgrA
itÉri.BTivoÉ ÜA. à,Lti;liA bo PÉlro üu iooR. A. .val.ra. no.
càlóo doü scü nE z$pússunA coúroiiUiB .ml . peia.n.

ÉÉNbü . ulü . i'a.i}(À ÁcinÁ E ui'u AnA.lxo . ÜA .coR. '1lEnnE
Eilüó ÊM silBÚ NÉON Dn 2- S eM,- A]4BX$

PREÇO TOTAL

043 00006 0 '0 2 7 .ai
6 . 572, 00

CÀMTSEI'A TAMÀNÊIO: t' GG

}iÉb'lii5À,Éi''.'6s 'Í.''15 bu. ( g À)

nÊvERÀ .couTnÉ UA.s ÜüsrÀ.s . os SEéü.!wrns . ni âzr s

'AGUA' E. .GIBA . NÀO DESPERDICE

ÉOéQTIPO DÜ' SABE
'o'edó . '7'7 0zi95'

}fww. sÀ]ÜsoxocÀsà, : êoM . .nn
UNl;-K

C}Ú'!'ÉE X I IJOÜ.''.'RÉDONOA. 'M?&GÀ. .'CÚRIA '. é/tÜF.METI'Vt)-'GGS

ÉÉÉÉéiÉlóAdAb i . d)iÜisÉTÀ. GóUL . !iaóóubÀ.i-. idXi,nê.. ÉM.. PV

:Cjü 'pÓL'lÉÉ:rEÉ' '618 E 'úis'co'sE . êów '.3à.e'.'HP. .'cok .'-.' nóvÀ -

FORTE . BIC , . ãoÜ (ÍliÀjaTUJU StjpEÉIÓÉ .A. . . - .1 4 5 .+/m .. C.ÜM.
É'I'Ó' M'INIbIa ' bEI ' 3'0}1 ; ' C'OM 'TIN#tjRA. .' REê.FITA. .'E .. RIBA À

nuvEM iÍR . ilÁücxs . clunTA.s , cau Brisa . no . Lhõo ESQtlEn:.
'I,ÓÜOIIlbÕ '. ÉÚ .' 4 É.ONTI)S '!ÜFÉf&ÜÍE .' g. . EMPRESA; .-. .COM

cones: nnl ÉgT;i)bX, wúcA.É, . pinü#B.-.{BÓLso) : É :.casta.

Ü43 00006 0029 QI
L6. 4200 1 . 642, 00

ct 5'ó'/20 'p3i .'Snob/'is . '-. pü '2'Ó/'2Ó.' .:'. 8Kt./ÓOi'L TOTAL

PRÁ2Ó OE' ÉNTÊÉÓAI .'.' 'ÁV.. ' éOÚ .: MAMILO' '.nI.!0,' '.- '255-
. ... ....... ........ ...:cóNFóRh@ EoirÀLLOCALDE'ENTREGA:'..I' .' -'.' - -' ''' ' ' ' '''

CONDIÇÕES ÕE'.PÀêAMENTO
OBSERVAÇÃO

.Jb: IBITI DO PAGA

DE ACORDO : .'. .:..... ' ...

UAtEnIAiS EULÓ



SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO
MIINICÍP10 DE SOROCABA ESTA00 DE SÃÓ PAULO Í'OLHA. .' 8

Avenida Pereira da $ilv'ã. 1 .285 - Sta. Rbõália :'; Sóroéãbã ::- SP = CÊP: 1 8095-340

CONE: (l SI 3224-5810 - FAX: (1 5) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 1.E. 669.573.983.1 11

FORNECEDOR: 17881 'A; M;' 'WÉLLER COÚF'ECCOES MB
C.N.'p.J.-.'' :Ü4.35'ó.099/0001-02
EnoiinnCO ' ' ':Rija . GtJARIM J(1)ÀO BADIN
CIDADE : llNDAiÀTtjBA
BA.IRRA :JD . MORAL'A DO 'SOL
INSC .EST .' : 3S3 . 119 ; 636 . 110

'poDIDO DE COMPRA
1183 No. 000949 . /2020

Data 27/08/2020
CEp:..3.334ê313 . . . - Processo E00026 /2020

PÀx'i {19)'3016-'1Z55

No :

UF: SP
BONÉ: (].9) 3017-5408

iiÊÍ''l auANT. i t!!
REFLBT!+OS ' NA .'ALTÚRÀ DO PEITO EM TODA A VOLTA DO
corpo coú àcÜ nE . asPzss\jiu coüronuE !ürEREnclp. E
'SÉNbÓ ' UMÀ . É'FIXA.'A(Inm E UÜ. ;bBA,IXO NÁ COR ARDE
i.IRÃO EM SI'TEL' NÉON DE 2r5 C:Mr AMBAS.'

PREÇO DURARia PREÇO TOTAL

CÀMISETÀ .TAMANHO: . " GG5 .w

MÉOIDÀS': 9'0 X 97 CM. (L X À)

DEVERA COnTEi NÁS cosTAS os sÉoütntÉs olzERÊé

A.éoA' E 'vloÊ.: NÀO oüsÉÉi\nicü !

LOéoripo DO SABE

0800 .. 77011 '95'

ivviw . SÀÀnsonocABÀ . COM . BRUAKCAi 0Nl-K
.ói c;úisnta.' éü'iÀ pnboNOÀ ' ll?ÜCA. LOWt;A . 'c/lurlBI'ivo-u'

esÉEciritiÀcÁÓ i . CAMl$ETA GO!.A . REDONbAí . UAI,iiA EM. PV

cdM poi.jÉélEÊ.é 4 É viscose cóu. 33i wx coü. : lava.L
rak E nld,.. cÓM .êr! ÜTURÀ ÉUÉBRIOÍ.à. . .14S . Ü/.m COK

'ílõ'' 'uiüiMó' .'bÉ' :ió/i, coM T'iú'rtjtÚ. . 'RIA!!vÀ.-. E .' nivmA
ÕÉvnM 'iÉn.'. 'liZiüéÀs' 't,bpcÁs, COM' BOLO'o 'nd..' i.)lbü.. É5QunR-;

DO,'-' 'Ló'adt'llÉÓ' .'EM' '4 . 'EiONl0S' iÉTÜnEÚÍÉ '. Á ÉÉ@ É.$A).-'. COM

-. (:ORE'S'.'bÉ': É'ÉÍAbÜ'A; .' t4ANGÀS,- ' 'FRENTE .- '(BO gO) .- 'E .'COSTA.

EÜFI.ÉÍ' '$dg ''.:. 'Úa.'. .' '. }hTtJM ' OO . ÉÉtfO' . .EM ..'lInDA'.- AI-.VOLTA. .. DO

eÓFIEbÓ' COÚ' .'5'é'M' .''ÓÉ ''. -'. É$PBSSUIÚ '. CÓM'O}Üã'-. fUI'E'Rede'!A. . E
bnNóõ.:u)4Â..:.FAIXA.-Acilm ... .. ..... .. .. .. ..' ' ' ' B 'Ulú: À:ÉÉ.IX0'.'NÀ .CÕR'..WmE

I.'IMAO' .'EÜ':'SI.IÉI.'..'NÉÓÚ 'DÉ 2 , 5 .' CM', '. )iliBA.S

ais i 2ao 043' 0030
'Z6 , 4200 328, 40

C;IMI'SE#B. '. Ü';I)4ÀNHO': "' M

l Éól'óÁs'i '.'5'5'.- k'-.''7'i 'cu. {L x- R.)

DE\üRA'.CONTER.N'A$.'COSTAS .. .. ...... ....... ..
- ' ' ' '' - ' -' '' ' ' õÉ.'sÊéuih ÉS'.Diz'niús

'AGUA. 'E' .Ü'IOA.. ÚÀO' DESbhRbICB
ÉÓGÓT lPO 'D'O SÀAÉ

0800 . T701195

CT 56/20 'pÁ 's5'dsl'z9'-. = ÉÉ 'zõ/2ó .'='- siiÉ/b'o'i: TOTAL

PRAia DÉ' ÉN'ÍÉEêA: '.' .ÀÜ' :. C'ÕM .. 'COMI'LÓ ' '.jUI.'I'Ó,'. .' '2'5'5
LOCALDEENTREGA:.-'.'.'. '' '.'' --'.' ''.'.'-'. .. .. ......-.'. .- 'CONFOR}4BEDITAL'
ciONotCÕES DE PAGAMENTO:
OBSERVAÇÃO

in . iBITI DO Faca

' '. ''' r' l

DEP.CóFi00 . '. ..'.... ' ...:...J -----

UAteniÀis EU LÓC



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUHtéIPIO OE SOROêABÀ - ÊStAOO DE $ÃO PAULO : Ê'OLHA. 9

Avenida Pereira dà Silvo, 1 ;285 -- éta.: kasállá ': Sdidéübá $P '- CÉP: 18Ó95-340

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

FORNECEDOR: 1'7881 . A. M. 'WELLER' CON'FECCOBS ME
C.N.p.J'.'' ':04.350.099/00Õ1-02
ANDE:RECO : RÜA' GUARIM JOGO BÀDIN
CIDADE : INDÀIATÜBA
BAIRRO ': JD . MORADA LISO $OL
INSC.EST.:353.].'19.636:110 F'ONE

'PEDIDO ' ÓE COMPRA'
1183' No ; 000949 /2020

Opta 27/08/2020
CÉP= 1334Õ313 . .- Pi:acesso .E:00026 /2020

E'AX:' (19) 301 6-1155

No ;

'( 19)'3017-5408

IIIfW . SÀAESOROCABA . COM . BR
MARCÀ= (JNI

O'!' CÀl-IIbETÁ ' éOL;I REOONOa. I{ÁNGA LONGA . C/REFLÉTIVÓ-G
EspEcIFIcAçÃO : CAMISEIX cói.Á KEooiíoXf t4ALKA EM pv
'C'0M POLI aS+nR '61t' E vIscoSE coÜ '334 NA'COR ROYÀI

E'OPTE BIC, COM GRAMATURA SUPERIOR A. . !45 g/m .COU
Fió MIN'!Mó 'DE' 30/1, COM TINTURA' FÜÀT!vA .E nlvBHA

nevar gnk ' iiAKtiÁS' LONGAS. COM PUNHO; . dOM 'BOLSO - nO
l,ADO ' nSQUn'nno,' LOGOTIPO EM { poN'TOS 'nEt'ERzúTB R.' ÊM

PREGAI COM '3 CORES DÉ ESTÀMPÁí MANGAS- I'PENTE' {BÓL
só)' E éos'ra.; 'ÉE ri.Elzvos UA '3.LTbnA. bo paltó 'EK Troa
A.' VOI.Tã. bo ' cÓtÜ'O' C'OM' 5'cú bE BàpÉsÉuM. ' cóui'oiilÜ nE-
lE'f&ublh. E éENOO' UMÀ. fAnÚ 'Agita E UMA. ABAIXO NA

COR .'lrERDB LIMÃO EM Si+ZL NÉON bE 2p 5 CM AMBAS
LIWi0' ÉÜ $1T'EL' NÉON 'DE 2í 5 CMr 'AmiBAS

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

043 00006 0031
2i. 7000 4 . 34Ü, 00

CÀM'iS'ETÀ TAMANHO:' "' G R

' Eb'irás'E :'ÕO' x '13 'cu. tl x aj

bE:WM.'. CbN+ER ' ÜA.à CÓSTÃ.S Oá . g G{J.[ NTE.$ . b]'Z'BREU

'ÁCtjê. 'E '.v10É.. üp.Ó 0ÊSPÉ}ÓiCÉ !

'LODO?!PO DÓ SÁÀE

ó800 .'7+01'195

iVlfH . SÀAESOROCÀBA'. COM . BR
MARCA: ' .' .' - l '. . : UNt.,K

üi- 'cAMi$'Etx -'.'çÓi.i,': !tüooúoÀ. $4ANéA, loÜOê. . ê'/ÉUPLZ'riTO'-CC

ÊSSE =ÉicÀcXd i . .CJIMiãETA ÇÕI.À .ítEb.biüÀ, .. büü;niA .. EM . p'Ü

'doM' . ÉbLIÉstÊá'.-.6"j4:.. É ÚISciÓSÉ '. ÜÓM': 33$'.:'UA. .' CaR .: .' ROYB.L

ókiE '. b'li .-' .'.'tióÜ::' i;ÉJi$mtuRÀ.'. stjpÊ.kl'óí ..'À .' I' :' z'4.s.'.l#/.Ü I'. -.' CÓM

Ê''lÜ' 'úiüiMÕ'.: 'bÉ-'.-'à'o'/ ! ) '. COM ' !!NT'ÜiÜ'...iÚh.FITA ': E' : RI. WA i

É:UÚM' '' ÉEÉ.' IIÀÚêÁÉ ': t.ÓNtIA.S', ' CÓM ' ÉOI,SÓ ..'bO : .I-ADO .-'É5QUER-

D'O. '. ICII;ÓbI'bÓ .. ÉM .' 4 .'cONtOS RE'ÉÊIIÉNtE - A'.. E}W'LUSA.I .. '.CÕM.

3' 'c'dRÉS':'.oÉ -' É'g' IÓÁi ' MÀHGASI'. É'liÉÚVE -..'eBDLSO).'. É -.'CÓS'TA.

IÜÉ'LÉTIVÓS '.''.' Úã. '. ' 'ÁI.;FURA. OO' PÉItÓ'.'.ÉM . TOCA' AI '.$'aLtA. -. DO

'CÓÉ@b'. 'CÓM'. 5C:Ü .'ÓB' .. ' 'EéPÉ$ÉUM.'. É:OHF'aRMa I RÉFÉ H'CIj, -. E.

043 0 0'C 0 6 0032
21 , 7000

56/20 $A.'' b$bs/'iá. '--' pÜ ' 2õ/20' -'.'sÜL/noii. .'TOTAL

PÜAZÓ be ENtkEcÀ:: ÁÜ éoü. ewiio aijtló; 255
LOCAL DÉ ENI..REGA; .'. .' '. '-. -. ' CONPOIIMÉ' E'DltÀL '
CONDtCÕES DE PAGAMENTO:
OBSERVACAO

iJb . iüivi no Faca

DE ACORDO . .' '. .'. ....: - .;

RUTERiÀIS eÚ LdéA}S otfc



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNIcíPio OE soKÓêAnA - ESTApó oe sÃÓ pÀuLO

. ' FOLHA IO
... ' '- '

Avenida Pereirà dá êil\..i.l 1::2Ê5 - 9ta: Üó alia --. éóraübâ -: SP CEP: 'i8095-340

FOME: (15) 3224-5810 FAX: (15) 3224-5820 - c.N.p.J.: 71.480.560/000i-39 n 669 573 983.iii

FORNECIDO'R: 17881 ' A'.'' M'. ' WELLER 'CONFECCüES ME
C.N.P.J.' :ó4.'350.099'/0001:"02
ENDERECO :RUA' GUARIM JOGO BÀDIN
CIDADE .' ': INDÀIATUBA
BAIRRO . :: JD .' MORADA -' DO SOL
INSC.EST.'.'.:353.119.636.11'0 FOME

CEDIDO. DE COMPRA
.11'83' .' Úo. 000949 /2020

Data 27/08/2020
CEE'::'1'3''34'8313' .' :p'r'Ócésso E0002.6 /2020

FAX :' '(19) 3016.'1155

No-:

t3F: SP
{ i'9) 'i'Õ"i7-s408

QUANT.

....;=.--..: '
E S P E-C l F l C A Ç AU..:

'E;;;;'''';ã; FAIXA 'ACIMA B 'UMX ABAIXO UA COR VERDE

LIMÃO EM 'Sll'EL mEaN 'DB 2p 5 CM; . AMBAS

PREÇO TOTAL

CÀmlbETA taMANHo: " CG '

MEbiOÀÉ: ii5 X 7.'5 CM. (L X À)

D EVERA' 'CQI+TÉR' ÜAS CASTAS O$ SnGÜINTES' .'DIZERES

AGUA E VIDA. 'NÀO 'DESPERDICE!
LOéOT'iPO OO SÀÀE

080õ . 7701195
iitiW . $AÀESOROCABA .'COM .'BR

UÀKbX: . ' UNi-K

oi cÁKiszrA. ca:i.Á pnoouoa. )4xNGÁ LOUca. C/ltÊÉ fITo--écS
ESPÉclFtCACAdi CÀMISE'TA ' ÇOi.A REDONDA UALiiA E:M PV

bÓÜ 'POLIÉS+Ek 6'7t.'E :VISCÓSÉ 'COM '334 HA. COR ROTA.L

ràltTÉ ÉIC,. .édn Gti;i$ÚTÜR\A ÉubEKioR h. 1.45 g/m COM

FIO' 'I41 CIMO I'O'E'.'3Ó/I',' ' COM 'TtN+UFA Itn.TIVE'. E . kIVA}IB.
onvÉM snri l.inca.s LOKt;A.i ; COM PtMnb.- .coM . bó.LÉo no

i.mó ÉsóuÉMb, t.acoTipo nú 4 pdüró.s . vier iiÉúrz N .nm
$rtÉs'Á;'.'.'ê(iü ii . C'0RE'S' 'ijE EST)ibb.A,.' ' i ÜGÁ ;-. RIEM'rE... l 0

Sà) ' É 'CÕblJL, '. ttÉÉ'I,E'TIDOS bA. .É.LTt)FÜ. ' b.a . .PEITO :'EM - TODA.

É.''ÜOI.'IÁ .'bO CÓRPb . CÓM 5 CM DÉ . ES+ÉB'SUnÉ ..'CÜNFÜR$a : RE.

FÉIÜNCI A.I'É': é ND'O ' IlbU j'A.IXU A.alia.' .'E . ÜMÀ.- .' ' I bAIXa . :. NA'

eOk Ü bÉ 1140 EÜ SI E NEO IDÉ 2,5 eM, ;ÜÜAS.

oó3 0C006

21,7000 4' . 340 . o o

d;úisnrÀ .Tii)4lwnai . ' GGS '.

MÉ'ülnh.é ; i. Ü.a .''.x'..' 91 .'eu . ü .x . A.)

-ilUÉÜ.'C'aNtE'R NA.S =OéTh.$ ÓS' 5ÉI;UINTÉS D'IáERES

IAGuà. E . vloA. . NP.a OEspEfuoiCE.
LÜGOTIÉO DO SÀAE

0800 . 7?01195

ÇIVm . SÀÀESÓROCÀBA'. COM . BR[Ni'K 23. 4600 234, ÓO

CT 56/20 PA 55Ü5/19.'- PE . 26/20 .'-.' .ibid/0Óil 'TOTAL

PRAZO ÜE EntREGA; . 'AV ..' 'CÓM.-' 'CÀMILÓ' jÚI.j:O'..' ' '2b'5' 1 -:'.'. .ID'..']B]I+I . 'DO Pàed.

LOCAL.De.ENTREGA: l .'.'. .' ..'. '' . '-. '' : coHpõnl . É'ü!:ÉÀI.
CONDE'CÃES DE 'PAGAMENTO
OBSERVÂCÀO

./
.r

Oa GIbIIS.' 'O' ÚI3MERO' I)ESTE PEÓ}OO. ' OBRIGA'rOklAMEN'fE . ÓE
MATERIAIS EMLOCÀiS oiPEPEN

DE ACÔRDO



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UtjNtCÍPiO OE sOROCABA -ESTADO DE $ÃO PAULÕ ROLHA ii

Avenida Peneira dâ Sllüà,: l .Êé5 -: Sta . RoÉâtià ::+ sórocabâ : ÕÉ -: CEP: 1 8095-340

FONE:(15) 3224-5810 - FAX:(15) 3224-5820 C.N.P.J.: 71.480.560/0001-3g - l.E 669 573.983.111

FORNECEDOR:1788i A. M. ' WE'i,LZK' cóNF;ÉccoES ME
C.N.P.J. ':04.350.099/pOOl-C)2
ENDERECE :RUA GUARIM JOGO BÀDIN
CIDADE : INDÀIATUBA
BAIRRO .'. .:Új).. MORADA DO.'SOL
INSC .EST . . : 353 i 119 . 636 . 110

PEDIDO DE COMPRA
' ].183' No. 000949 /2020

bata 27/08/2020
CEP: . 13348313 Processo E00026/2020

'ÉAX' :' (]. 9') 3'016'-1155

N'Ó' .

{JF: SP
FOME: : (19) 3ó1'7 -'5408

iiÊÍl" ãijANT. l yN
'ESPECIFICÀCAa: CIMISBTÀ Eú .' MALHA COM ' POLIESTER
ül#' E 'Vi$CÓSZ COM 33+ MOD'aLÓ Foto GOLA z'cORpo
üê.' CaR A.ZU 1. CLÀRó CELESTE, . COM eRA34ATURA SUPERIOR

a. i45g COü blo MiW3iMO DE 30/.1r .COM TINA'URÀ REAL!-
vx E RivAUÀ'. DÜVnM SÉR UANCAé 'CURTÀSr . COM BOLSO DO

LADO ESQÜERDOT' LOGOTIPO EM' a4 PONTOS . REFERENTE: A

EMPRESA. ' ' COM '3' 'CORES DE ESTAMPA MANGA'S FRENTE

(BOLS0} 'E COSTA.S.- ltÊFLBT'AVOS liÀ B.LTURÀ DÓ PEITO EM

tObÁ À VOLTA 'DO COIRO'COM '05 CM DE ES'PESSURA CON-
FORME tuÊ'EnEbc13. E szlloo Diga 'rÀ'ixA '3.c:lIdA 'n' Utm. 'À-
BÀikO NA Ct)X 'yÉRDE LIMÃO EM SITEL ÚEON DE 2r 5 CM

E S P E .C.l.. PREÇO UNITÁRIO PREço TOTAL

ÜAuisnTÀ TAMANHO

bmõioÁS; 60 x '13 cM. .' {L X À)
MARCA : ' - . UNI

O[' C]MISETA' GÓIÀ PÓLO AZUL CÉLE$TE. ML C/RBTLETIVO-M
ÉspüciEicÀ.cÀ.a! CAMIÉnTÀ ÜM }4A,t.ÜA. cou . polia.$1ax
õ'it ' E '.'v iécdsÉ ' éon' . ' 3'3'ê ' ui)boLO. .PÓLO'-' . 'COI.x .Ê . CORpo

N).: 'CÓk' IàÚL' C!;IÀÓ CÉt S E', eOM éII)bÚ tlII; . ÉUPERlaR
A .i4$+.É:oM .i'io .MÍNiMo E 30/i, .con..riúriina. . luAfi'
vx É nivxmA: . nÉvaü SÊn )iANGÀS l ionêÁg. . cóM.. Bolso .nó

i.llbõ'.'É's'üuÉ+!b'ol- '.'. '. i,ócbTipó EÚ 0 4' .POÚl0É '. REFERENTE .A

Él4P'laia,'-. -'..' 'CÓ$4 ' :' 3 . COI\ÉS 'DE' 'ÉS'T}ÜIPA; -. 'MÀNGÉ.S ,' . 'FRE'NTE

tBÕLSa). n.costÀÉ, Pari.aT .. .. .... .... .' ' ' ' ' : ' '' ' ' ' ' [VÓ$ Üh.-'ã.LTtjlÜÉ bO ÉDITO.EU

'!on ' '. ' A.'. +oi.+B. .'bo l c'ow'b cóM . o's . cu :'nÜ . l:spüss.unx.. con-

ÉaR}4B'.'.REFÊRENCiAE SENO ... ........... .' '' ' ' ' '' ''' '' ''' ''' '' ' ' ' 'o' t;l-!X fA.I'lia..'i.ciFh.'.É {llm'a.=

'ÉAI'XO : 'ÜA'. .CbÍ . .IMITE '. nMAO .EH .'É ITÉI.'. NÉÓÉ . DE ': Ê ' .5 . CM.

043 00006 0038
22, 2800 668r40

dAnisÉÉÀ.' tAbiA8Élo: ' M

' .- 'wÉD)IDAS :' : s5 X . 7]. CM.
'bmRCB.i'. . .-.'.-.'. UHl-K ' . 25, 2100 504, 20

CT 56/20 'pA..' 'Ésd5 io . -' 'pi 'áõ'i2'0 l-=.' sML/.nói.L. .TOTAL

PRAZO OE Ê GREGA:. . xv.- c(jü .. CÀüiLó .iut.!a; .áss
LOCALDEENTREGA:'.''.'.'.' '.'.-' '- -'.'''-' '.''.. ...... .... ...- .'cóNponiqnEoITÀL'
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
OBSERVACAO

.ljb:iBlt! 'nó Paço

...c.Ú.

MATERIAIS ÉM.b



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA ESTADO DE SAa PAULO FOLHA i2

Avenida Perêiía dalSitüa; ;1 :285 ü Stàl Róáália +:Sürbçab? -: :SP :- CEP: 18095-340

FONE: (1 5) 3224-5810 - FAX: (1 5) 3224-5820 C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 - 1.E. 669.573.983.1 11

roRUEcnno'K: 17881' À.. M. üBLLER coNFECCOES ' ME
C.N'.P.J'.' :04.3bo'..099/0003.-02
ENDERECE :RUÀ ' GUARIM JOÀ0' BADiN.
CIDADE : INDÀiÀT't;BA
BAIRRO ' :JD . MORADA' ijo' SOI,
INSC .E'ST. : 353 . 119 . 636 . 110

p'ADIDO' DE COM PRA
1193 . Na. 000949 /2020

ba'Éa 27/08/2020
CEP: 3.3348313 Procêsgo .E00026 /2020

FAX ': (19) 30'16ü1155'

N'Õ '.'-

UF: SP
ROBE ': '- 1 (.19) '3017-540 8

Íi:ÊÜ l aUAF!: ly! PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

BÉpÉcii'l'cA.cê.ó: CAniSETA. EM bÚi,gA. COM POttaSTSK
É7+ E VISCOSE 'COÜ : 33% MODA'LO POLO. GOLA B CORPO

NÀ COR AZ'üL' CLARO CELESTES COM GRAMATURÀ SUPERIOR

A- 145g COM Flo MÍniMo DE 30/1P CÓu TiNtURA REAL!-
vÁ E nivÀNA. DEVEM SER MANGAS LONGASr . COM BOLSO DO

l.ADO ESQ UÉRDO,' 'LOGO'TIPO EM '04 'PONTOS aBrzREtíTE A

EMPRESA, . COM ' 3 CORES DE' E$t;I14PA, 'IIÀNGAS; FRENTE
IBC)L$O) Ê COSTAS, Real;ETIVOS NA. ÀLTÜRÀ DO FEITO EM

lObA. À Ü'aLtA. DO Cb+!PO COM'05 'Clá D EéPESSUM. CÓN-

'rOniIE pxr'ZREWCIÀ Ê: sENDo tl$m s'A.ijn. Aclln E UMR. À.

BAIXO 'Nã.' CÓR VE'ROE' LIImO ÉM S3:'rEL ÜEOÜ OE 2,5 CM

COMI SETA TA14ANHO

MEDIDA,S : '60' X ' 73 CM. (L X A)
MARCA: ' 1 - UNI

oi cÁMisÉTÁ Cola bOLo AZUL cELEsTE ML c/RETLEliVO-GC
Üs ÉclEidAêAo:. chÚiénTÀ. Úw }ai.iÍA . .cou poLIEsTER
éI'É ' E' 'Ü'!'S COé'E' .' CÓÜ ' 33% ÚObBI,O .'PÓLO; .'. GOI.A'. .E ..COIÜÕ.'

ÉÀ' eÓR'h.áU'C- I RÓ é L STB,' COÜ'.{IÃÀMÀTtiRh..'SUÊ'ERraR

x. i 4Ég.tiÓMlrlio )àlNiMb DÜ. 30/}l, .. êau :rfütuFÜ.. nna.ri-;
VA.' E'RivAWA..;: bzVnM '$aX .. .. . . . . .....- ''' - ' ' ' ' '- ' ' '' iÚéÁs i.ÓÚ'aÀ.s','.'coÜ-BÔLso 'n'o

LI[ÓÓ' É'S'ÕtjEÉÚÕ; ÉOGOT IPO. EM . 04'. PÓNI'ÓS '. REÊ'.ERÊ IÊ :A

ÉiÓEÜ$ài . .. i=óÜ ... 3 l tionES oÉ EST/iiÓX, -. MANCA.É,. : MÜHTn
{'Salsa)'.E.CosTAS.'iiBFI,E'r ... .. ... ..... .....' '' '' '-' ''''' ' ' ' OVOS'NÁ.''8.LvüFth.'no.E'n'iTa EM

+bljÁI.'j.'.VOLTO.'.'DO'.Cimo C .. .... .. .. .. ........' ' )M ü'S CM ''ijn'. ÉSEiÉSSt)llÁ .CÕn=

fÓlluÉ:.'.'RBTÉnEuclÃ..E SENO .... .... ... ....... ...)UMa riiilEAi:À.CilÜ,:E..uuxiA

BÀ.j:íó '. .'ni':' eók' : :ihlibÉ i.i'bmÓ Éli l s'iTÉi; '. 'nEow': b.E '.' 2 , .5. .'.CM

022 043

zs,2ioo

CAMigZTÀ - 'TA}4ANRO

laD'i'DÀS 1 '. 6s 'x 7S CM
MARCA': . .' -.': .- -. UN!

(L 'X A}
25, 2100 ]. . 008, 40

CT '56/20 pÉ.' Éso's'/io'.':- 'pÊ ' áõ/'20 .'-; 'sui./b'oiL- TOTAL

Pi:Ützo DÊ Entre.aÁI. AV.. - doú . uúlLO .silo, - 2gÉ
LOCAL .DE.ENTREGA:. .' .. '. '. .' .' .: .' ''. ' .' 'CO$ÍF(j]t]4E' 'Eb'I'tÁI. .'
éÓNoiçócs DE.PAêAUENT0:
OBSBRVACÀO

ih iÉl+l oõ pà,co

DE ACORDO -----l ..;...

UAtÉniÀié' EM [OCAj$



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO OE soKocÀn4,-ESTADO nE sÃo PAULO l roLHA '.

13

Avehidà Pereirã dà Silvo; 1 :285 -- stã. Rü9ália =. Sürüéàbã $P - CEPA 1 8095-340 :

FONE=(1 5) 3224-5810 - FAX:(15) 3224-5B20 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 1.E. 669.573.983.111

FORNECEDOR: 1788i A. M. wzitÉn CONPnCCÕÜS MZ
C.N.P.J.' :04.35Õ 099/0001-02
ENDERECO '. :RIJA' GUAniU JOGO' BÀDliN
ClIDADE: ':'lNDAJIATUBA
BAIA.RO '' . :JD:' MORADA DO SÕL
iNSC .EST.' - : 353 . 119 . 636 .'110

PEDIDO .ÓE .COMPRA
.No :'..:'.1'1'83' '. No. 000949 /2020

Data 27/08/2020
éÉP: ."}3348313 É'róceóso. E00026/2020

FA.X: {19) 30].6-i1.5'5
ÜF: $P

po É : (i9) 3Õi7-s408

TEM" l aUAN!.
E'SPÉICIÊ'lCACAO: .JAl;ECO EM TECIDA . TRATAM.O .UNILBVE

CÓM URnUllB IÓ08 ALcooAa, COM 3 BOLSOS ... .INTEiRos,

SE$4 REllENDO, l.APÉIÀ ESCONOEND0 0'S BOTOÊS rnoml:AL,
COU REFORÇOS EM LINHA 50r TRAVE'tS .EM .TODAS .AS

POÚTÀ'S 'DÓS BOLSOS. TODA À PECA' . DEVE .ÉÊR'. AZUL

ROYÀL ÜNIFORTÉ, BdANCÀ LONGA B' ELASTICó .'.NOS .PU-

NFíOS', LOGO'TIPO' EM 4 PONTOS . ÉtEFERBNTE A' EM?RESAp

t=óú 3 'cdn\ES oÉ E:sTAloA., wúcÊ.s, pftzúlÉ . E' cosIA,s,
SENDO SARDA/Ü'HIIL 2X'I 'COM 'I.ARGUTA 1, éOM COÚ Ê'OL

63. GRAMATURA DÊ 2a8.a g/m CÓM Àà/io bn 7p7 )iAO
PObBN O Ü'ÉR' O' I4EÜ'ODO OB ESI'ÀBILI'Orbe DIb®N'SIONA,L

MENOR Q'UE' 1,'5%

'E S P E C.'..... ..
PREÇO TOTAL

;.. ilÁLÉCÓ: . tJ\mallno "Ü"
B4ARCA.i UNl;-K . '.

{II'.' .JALECA 'AZUL.: ÚC}VÀL 'MAltGA' LONGA. É/ É.O D Ú.OR . - TÀM.G.
ns$'Éê'!piêÁcA,ó':' ..' .JÚ,Eéo ÉM +Eéibó . .' j'.M.tAi:DO. .' . W'!LE'Ü
cóu uibma .. i:ad4i Ái.cóoÉ.o, coÜ .l nÜLÉÓg . . iü siRog.
SEM nxilnlma.. : l.AP iÁ Bsct5NOEwbo . os . üoTaas . .rRón ;

-tiõ - :. IÜÉÓãco's '.' '..' ZM' . '' t.'luRA ' 50 , . 'T'FJixiÉfz .' .' 'ÉÜ . Tóoã.i .. '. xs.
PáRiAS '.'DÕ'$ '..BÜI,bÓS'. TROA. ã,' . ÉECB.' .' . DEVO.'.'.. SER:' . AZUL'

ÉÕlia.i; -:iwtpbÊiÉ. . inNCA LoüêÁ : E . nnÉfico .l . õs . .pu-.

'n' ü$,' .' LÓéo '!'P'ó '. ÉÜ '.'4 pówToé - -. 'fúpÉlíÉN É '. -. .'Á'. ÉH4ibREsa.,'

eoü ': 3' 'onn'g '.'nÜ '' Éé'TÁ$óPA.. ' }aúaÀ,s , -.' É'pÊwiE..: .-'. E '. CASTAS ,'

ãEtÓ'o.'SARJA'/.TwxÜL z'xi ço ... .... .. ...............' ' '' ' ' '' ' ' ''' '' '' ' M'L#ácÚM..'.'.l;bÜM'.COW'.'.POL

É3. . êRÀi4ATUnA.: .bz . 208 , Ó ü/m COÜ .-.}iZ/ IÜ .. . DÉ . T i .'7 .. .. . NÀa.

'p'dbÉüb'd.:T'EÉ-'O'.bm'TÓOO. OE. ... .... ... .... ..................' ''- -- '.:'' ''''' '' ÉSI-;IÉII.'!'DÀDÉ'.'.bn4ENSI'ÓNM.

!aNdA . 'QUÊ ' . 'li.5 %

G43 . 00Ót I'

'37 . 160 0 3'7 1 , 6 e

J}ÚECÓ l ' .Tã;UANRO
E.iARCÀ : ' ' .': :. .: .- '. : UNI üK 37, ióoo

'cT s'ó/20 É»X . És:o É/' 1 9 . : . bÉ . b6/ã b . :-.- slâl/ba.il TOTAL 116 . 556 , 30

PiiA20. bÉ. eüi.neç8: . . }lv. .êÓM :- . éwlLÜ . :hLld,l- 25 b
. ... .. .. ..-.....-...'.'éÕiliÓitÚIÉ'EbZVÀL'LOCALDEÉM'REGA:-':'.'.'.'.''.'.' '' '' '' ''

cioNotCÕÉS OÊ PACAmCN'rO
OBSERVAÇÃO

'.Jn ;'iBi:ri DO PAGO

DE ACORDO . '--

MATERIAIS' e
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un l. BOLSAS - UNIFORMES - BRINDES - EPI'S
ciüpl: 04.a5ó.ó99/000i 0z ;l.E.: 353.ai9.636.ilo

Rua GuariM Jaão Éadinl llB3 -id Morâdà dó Sol b Iridaiat: uba::-CEP i3.â48-aia

fode: ttO) 3017-S408 / 3016-115S

CAhVApnOposvA

. ãã@ iiilli
ordeó8mtBtüi legais cübívcis

An

''..

MARCA

U
N

Ç

l

b.

75
2.638.SO

U
N

2 37S PÇ.
t i3 .'192.SO

biiidÚê.dilMMI . . .... ':...... .. ... ......'-''.:.. ...... .': '" :''': .i..i iiiiÜI i-ê i :s'Ül:; lq# $.1t4

::.N :

3 P#.
t :5 :i3:t,oo

:.N.:

R

.i'.SiB31.:,00

N :.

;K-

Ú:iii;ii:liii:: ti:&$ü.84

$



.[
NUn t. BALSAS - UNIFORMES - BRINDES - EPI'S

CNPJ: 04.35D.099/00ük'oz n i.e.: ss3.ti9.õ3ti.tto

.Rua Guarim Jogo Badin. 1183 --Jd Mo?âda do Sol -. Ihdabtuba 13.348-313

Calço eã tQddo tratado unilode éoh urdumê $00% algodão. Bláslico
ihtoiío. cordão para aMaíraf. passante para cinto, coM 04 bolsos
inteiros. sõm remendo. com fofotço$ duplo n6s joe:hoje no câvâló
ambos wm tinha SO.Iravete eM todasBS pontos dos bolsos. ro6etiüos

a$ duas pernas. em toda a süa cirêliüferõncia com 5 cm,de.espessura
lcontorma referência B sendo UMa faixa acima e uma faixa abafo na cot
vetdB l:mào em sitBI n80n de 2,5 cm 8hbas. Toda a calça deve soí azu
foyõl uniforte. Toçido sendo sarja / túil1 3x'l com largura 1 ,60 m con pül
63, gf8hahía do 26Q.O g/m cóm óz/id de 7.'7 não podendo tef o nütoda
de establtidade dimerlsiortâl mêítoF que } .5%.-.Calça n.50

Fode: t19} 3017-S408 / 3016-11S5

'u

N

K

Pç: XS ']5,1'8 l R$ : 2.Ó38,SO

Calça gm tecido tratado URlf6de com urdumd 100% algodão. elástico
Inteiro. cótdão pára emanar. passante para cin o, cam Q4 bolsos
Inteiros. sem remendo. êoh reforços duplo Ros joelhos o rlo cavalo.
ambos cam llnha50. tavetü om todas a pontas do$ bolsos. o$otlvÕS
oas duas penas. en toda 8 sua circunferência aom 5 cm de e
conforme refêfênda ê arda uúa feixe àçimâ 8 uma faixa abaixo M cor
v8íd8 liÚâo em site+ néon de 2,5 cm ambas. Tadü a càtça deve ser azul
rüya+ un forte. lecidü sendo wlja / tM11 3íl com larguie 1 .60 m com pal
63. granolura dé 260.0 g/m eóm ozlid dÓ 7.7 não podendo ter o método
de estabilidade dimànsionat Mefní que l15oh.- Calça n.60

spe$sura

U
.N

K

7 $ Pç'.
281 ,44

Calça em tecida tratado uhifdrlé cah ulduúe:100% 81godão, .eÍáÉtico
ltQ)fü. êordâà paràõharfol: passahtepaié dito. com 04 bolsas .

Inteiras. #ém íonahdo. cóh fafaédi dUÇiló hói iodhos e n9 UWio.
ahbbs cüm linha se. Iraüét6 eh.lbda+ ds póhtasdas bótios, tefletivos
naé dliás pechas. óhtoàà à éuà .circunfefÊnda com 5 cm de.ésDêssur& .
confómie rbférêfÜâ éúlldóuhà .fâ})êõ.àdmá. e .ühõ faia àbõiío.-ria Eór
verde líhêó é sitól àeú de Ê,é ú ühipás. fada a alça dfvó Ééi' azul

ãtÜhBâfã81iiãlgll s$P l$ 11
dê.éütàb111dãde.'diliiBh$bftáf'.ã8 .'. - '-: . . . .. . . . . . . . . . ..' ' üi'-duê..ti6%i:Calçar.62

U
N

K
8 '8 Pç.

28 t .44

;;'ã i ãiáii{ eüúbl 1«! ü$ili !;-üi.-ú.&'

u'
N

$

.k

9 8' P+.
281 ,44

'u

N
1'

K
10 38 PÇ.

't . 1 14,iÓ

êstábiiidade.di . . . . ...- ...:.............. ... ...v' '''' '' ' liÜI hàt liÜãÓfillê !;$-B

.u

N

K
30 P+.

ús'..i9;31.i .üs 879,60

8
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Un t. BOLSAS - UNIFORMES - BRI'N DES - EPI'S
Chpj ; óó.SSÓIÓ$$/OOOi-Ói::t l:E.: 3S3.ii9.6SÕ.iÍO

i.iüâ Giiãriü:Joãó Badin. lli3 -;ió Mürida dà :sbi:=; hdàiâtüba - CtP i3.348-3i$

Fode: (lg) 3Dl7-5408/ 301G1155

EsOedÊéaifãoi . Camlsetü Oób rêdórida.. iiulhe dn py can lialé$te{
67üK e üscosé éaÚ 33%. hâ üüírbyát fode b$c. Óoh graúatuí8 siiperiór
8 }459Jm çom tio mínimo dà 3ül , éom tlhttirà ieativa e rlüana. D8vêm
ser mangas curtas eófh botâodó iadó e$qtioüo. logotipo.em 4 pontos
refetehtê B empresa. cdm 3 cores de .é$tanpâ- hahgas, frente
{bolso) e costa léf)etiçiós nâ allufá do. peito.dm .toda ã .volta do corpo.
com 5em de esse lil cótifom\e tefoél\cia8 sehdü. uit\õ faixa aCiMa e
uma abaixo nü coi vendo .limão óm $1tel nêóh de 2.5 aü. ambas
Caml6da t8naMot "G". IUedidas: 6a x 'r$ àh.(tx A)-Oéverâ conter

aE castas os se$ulnte$ dl2 n&:Áüuü é VHo. logo Qe$pediçQI laeotipo
dO SABE OBOÉ.?70'1'16$ 1IIWW.$aaB9WOHbà.GÓh.bI

Ü
N
1'

K
lz 1300 PÇ.

i,s ió,4'3 l k$ .' .' 41929,ÓÓ

Camlseta8 Gole Redoltda Manga Cu?ta d Re
Espeêificaçãoí C Miéét8 gda tdúohdh. hõiha eó PV con Êoliésler
B7% o vlscoié éam 33oK na ca' foyál farto bic; coM gi'aMBtuta super\or

14áa/m eom 6H mllt+mo de 30/t.çoM.lihlurâ f atiüee ligada. Deçiém
lser m8n9aê curas. óom boião do.lado eiquérdoi logotipo üü.4 podas
nfarenlõ a enpiesa. coh 3 dores . de. eitàlnpa.. Mamoas. frente
(bolso) e éósta reflétivo& nâ óltüia do péitó. ÚMtód8 â vott8 da .dwpo
cóm 5cm de espesiiità édófoihü lüferênbia .e .batido tina faixa acima é

gl:&ilÃ,=c:g :l::;'« ;:E.::i;'tÍ':==='
ln;':a;:q $ :i. .1 4Ê ú+l',:,;

U
N

'K

-sl: l 7$ PÇ.
1 :231,50

U
N

k
t4 l 15 l pç.

':i46:30

ÓB00'.7701195... . .. .....' '.':.....:... ....... ......:.;.:''-' . . : iiM.iáaeêolúéábâ:.dàü:ü'

Ü
N
1:

.«.

IS . liso PÇ.
ilísj ;oo

'Ü

N..

.k.

to 1300 .' 1 -. p+.
li:! ii:l Ó;l:::Üi: :::; =$iPlü

8



Un L BOLSAS - UNIFORMES - BRINDES - EPI $

N CNPJ: 04.350.099/0001.0Z - l.E.: 353.119.fi36.110

RuaGuariúloãaBadin,1183 dadoSol latuba .348-313

CamlBeiae

EspeçÍfic8ção: Camiseta gala redonda, m81fia. em PV coú pçlíéster
67o% 8 Viscose com 33% na Cor foyal fnxlB bic. cam gromatur8 âuperíor
a !45g/rn éom âio mínimo de 30/'1. coM tintura realiv8 e abana. Devem
$êr mangas iongüs. com bolso do lado esquerdo. logotipo em 4 pDntQ$
rüferenle B empresa, e m 3 cores de estampa, mangas, frente .
(bolsa) b custa réfleüvoÉ nü altura do peito em leda a volta do Urra
c00 5cm üa e$peséuràmhfoíme reloi$nda 8 sendo uma faixa adlna B
uaa abõÉxa nü cor üêfde tiúãó eú s:tel neofi de 2.5 cm
Caniseta taNanho= "GG"- Medidas:úS x 75 cm. (L x A)- l)everá:conter nis

11?ta.!t ?cguintcs df.eüs:ÁÊ«ü é Vidü= Nio deSP''doce! logotipo do SAA E
2ZglJ 9Swww.$mésoromba.eom:bt

Camlaete

Espectficaçáo: . Cáüiseia gola redonda. malha em PV com bolléste{
67üK e viscose com 33% aa éor roy8t tarte bic, com gramaturâ superior
a 145ÓJm com Ro mínimo de 30/1 . eam thttKa reaviva e rivana. Doveat
ser mangas longas, cóm bolso do lado esquerdo. logotipo em 4 pontos
refennte a emp@só,MÜ 3 Gares de estampa. mangas frente
(bolso) e cabia re$etiüós ãa atura do lloito êm toda 8 valia da éorbo
com 5cm de espessura conformo referênda e sendo umafaixà acima B
uma abaixo na cor üefüe limão.em batel nega de 2.5 ém. ambas
CaMi$8tâ l Ranho: 'GGS'- Medidas: 9ü x 97 Utl. ÍL x A)- Deverá comer

jna$ costas os sdgu ates dizofes:Agua ê Vida. Nâa desperdin! t goüpd
c8mlseus éói
Cam+üta oh calha edm pdlésier 67% e ülsca8e cdn 33%:nddelo
p.óta. gola € corpo llá ddraitil duro üeBste.éom gramattirà $uperiói â
14$g com ün M:homo dé 3Q/l. óoh Uhtura l diva e ãÚanal De\léh s&
naflgas curtas. .com bala.odo lodo. bi4üerüb. Êogolipo eú 04#oMos
referente a BhpnB6à cÚM 3.éorés de üst8lúpâl maltgaB. fíünte {botso) e
aslâ$. 1e6etivos na a.ltufá do.paltóém toda a vóftado cóípócoh 05 àh-.
do espessura êohfothê úfetétidá.esendo UMa faixa acima ê ilüiõ
abafo na cór irêrdê :imãs at) sttol nebn de 2.5 cm. 8íhbàs:ü c8Mi$êt&
tamanho: .'G'.- Medias:.60 x .?3.cól.{L:x .A)

Fone= {19) 3Dl7-5408 / 3016-iXS5

Pç'.
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3.2S5,00

PÇ.
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N

t 87.68

't9 l 2a pé.

Ü
N
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RS 22.28 R$ s} 2,44

Camleõüe.6olB Paio Azul Gele«e ML .ef. Reftbtlvo
lcamisetõ . em .M.alba-..CBm .$alié$tér .67%. e víséose com 33%: hódólõ

?ülo:gola :qf püéafàüléiàüüió ié:üm gr úiiuó#ubiüiü :i U
1.45g coM tto.útrtiúó.de30ft ..cóh tirita'rb f8atfva edv&há.: Dev8h: bér .. ..l . . . . =

Pé.- l liüallga$ 1ürÚas .eüh bblió. ódiiúó lli;ãiié(üd..!óêütipó eni 04 püúiói tdêfeülê.al . . . 'l .
eMprcs8. üoh 3 êótw dc.úeaúbá.:.hóng&,:.llbhtê (bolso) + mslai:.riãél:übs m
letturü do peito êm .toda ai,õttà do óó4ú lcÓÚ 05ém dé wpcssur çoàHolúé .. . . .. l . .-.. ;,
IMedúciá e sefldoi)ha .nüi#eeêimé óüói abaixo lu cÓf verde liMBo eh sito : .. 1 . . . . '.'.
nêoó de 2,i.cú; .albas.:: Médidâi::SS .k 7.1 .eh.(i, iÀ}

ás 2s.ãi l É$ 3?S,i5

Câml8eta$ Gola.fofo Azul:Cele8le.$Lc/ Rdlatlvo .' G EspüdReação;
Cúmis ta :. bíü . Ihalttà . üülh. pa116stó1;.-67%..a viscoso Golo às%: Modelo
ÓDIO.gdâ e.eorpaláâ .éàf azul bafo..éeleslõ;..coh gíaMâttir .éuPérlóf"8
1 45g coü $o.mÍninó.de.30/f i..éón :tintura .reàtiva 8 rtvana.:.DeVeM ser -

Ihanças lõrtg8õ. com bobo dólüdo eiêuetdo.. logotipo em 04 póhtoi
lietürente 8 em#esa;-com :31córé$:dê e$tampal mangas.- rreaté..tbotsõ} e
lcóstüi.. reflelivósna áçtúa doce:td e toda .a \alta do corpo.éom 05.eh
da espessura leonformã-:reletéóeia :e:$õiado.üma faixa acima e.i3M8
abaixo na ààr+érde limão eú $1télileon d ..2.5 cm, ambas:: CaMbéta
tàMaüfni .-G'li. Medida.$:.eO X.?Ü ióhl:iL#.A)

'Ü

N
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K

2't l '.' aa P+. 'RS .iS.il l ltS S79,83

C8mlsetB8 .Gota Polo Azu! leiiõste.M.L é/ .Re$&ttvo: GG
Éápóci6ica$ão ; .CÁúi.âüté.:.:eü:hülha :.:é m..póliêsteí . ü7% .: .ó viãQo$d.
cóh 33-% MOdelO polo;:gola.ê õ&PO.hê.bor. àzu} Glafo cetàstol- com

IÓíaúatura itlpaHolü .i45g .iüà.liàúffttmo de.30/'1. com linlurâ .festiva :el
tlvaõá: DêveÚ sd+.Ú8ãg8s longas,.coM ..bóisó dó lado esqtierdd.
l0601itbo ém õ4 póhlõg.hiefenle..ó.àhp$Éâ;leom 3 côres dõ le$tõppa.
ÚârtÓa$.- frente(bÓÉó):à léoitas;:.Qlbíivcs. iia .álttlra dópeito..éü..tôda .i .
edita do corpo dbó 6S léh.de:e$pês$uiã.conforme referêndâ.ê.:fétido.
uha feüü anima ê .tlhà:âbaüd.ha ãóí:.Vime .Ifmâa eM sltêl neoü:.dé 2.5
àti. émb sli Cahiéeta.-iámâbhoi::"ê6T. Medidas: 65 ]t 75.cml- {L-:.i.-A)

U
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K

Pç. kS .25'.2 1 l 'RS 756.30

8



L J
Un BOLSAS - UNIFORMES - BRINDES - EPI'S

\
CNPJ: a4.3so.oss/amai.oz 3sa.iís.õsõ.iio

Ruà Gu8riM .irão 8adin. 1183 aJd úóridõ do Sót '- lndaiatuba - CEP 13.34&.313

Espedütcaçáo: Jaleca em tenda tnbdo uóibv9 cam urúume IQOaK
algodão, com 3 bolsos inteiros. seo f6HeRdÓ. lapela ewondendo o$
botüês ilontaf. com reforços eM linha 50. !favela eü !orlas a$ perita!
jdos bolsos. Toda 8 peça deve sêr azul íoyal uniforme. manga longa e

lástlco no$ punhos. logotipo eM 4 pontos felefente a empresa. cüm 3
cores de estampa, mangar. fronte e postas. sendo saía/twil1 2xl com
lergtiro {.60m com pot 63.Grama t do 208.0 0/m com azltd de 7.7 não
podcitdo ter o método de eitabilidBde diúensional mcüQÍ que l .S%.- JBleco:
lt&ManlH "M '

Forte: {19) 3017-54a8/ 3D16-1155

Pç.

U
N

K

R$ '37,16 ! RS 297.28

Espeeiliação: Jaleco em tecido tratado unlieve com utúume 100%
algodão. coh 3 bolsos intóiroi. seM remenda. bpelâ escondendo o$
botões frontal. com reforços om linho 50, bavetê eh todas as
jponta$ do$ bolsos. Toda a peça deve s9r azü royal unifode. manga

6 81ástí60 nos ptmhos. logotipoea 4 pintos nlefente B
lempresa. coo 3 cores de estampa, mangar. frente e costas. sendo
ÍsaÜa/twi11 2xl com largura 1 .60m çoM poi 63, gramatura do 208,0 0/m
lcom az/id de 7,7 não podeítdo ter o Método d0 estabilidade dimensioóBI

24 i 15 Pç.

U
N

K

RS 37,1ó l R'$ SS7,40

O VÀLOÊ ÕIÊã;LADO POR ESTA ÉMPRÉ$1ÍÕÊãIIf:III:H'
(oitenta ó sete ml} qulnln.fitos b àlnquorlta. i seis roal8 éom trinta centavos J.

INDA {ATU8A Z!. DE .julho '. 2020

RS 8'Z.5S6.30

RS 8?.SSÕIO

l&clü.iÚÓI iiiii ii ããiã;i;ã;i;ãi;'ã;ã
aí preços aptéseütados.éoütehpl.dm .iddoi üs .óuitbs.é.deipés&.diiétúsle. ihditolB tetadioh.Édaé .Üóú.a. integral .lorltê iheàto do.obyetoi who
impostos, .tMB,. tli.butó$,.üwte;..figura, embalagens:..eüêafÉbs :.iribalhiitâs.e bhvidcnêi&ioí:.i Óuttlis qüé.lláNçrutiúlÚszth déóner. .

Prüzó. de.valldRdàda..p+b.põit.B:Pi'8z$.de.iratidade n Ro liifcáoFÁ.60.{idÜ.nt8) dias cÓlridos..cohiódos :à Õii.tlii. dB Idetá dé#+ia
apre$entaç unln

a4.356,Qy9/80Q'É.©
A M. LVEi{.LER CONFECÇÕES ME;

M:-':-j; dasoi -éÊb iâ3ówlc
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