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ÊSTADO DE SERGIPE

mururcipro DE ÂRErA aRANcA
GABINETE DO GESTOR

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO 17l2O19

o munrcÍpro DE AREIA BRANCA, inscrito no cNPl sob o n" 13,100.995/0001-04,
localirado à Praça loviniano Freire dc Oliveira, s/n", Centro, doravante denominado lVunicípio,
neste ato reprrsentado pelo seu Prefeito, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as
írarticipações do FUNDO MUNICIPAL pe lSSfSfÊnCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no
1.4.78/./2O/AOO1-53, e do FUNDO MUNICIPAL Oe SnÚOe, inscrilo no CNPI sob o no
11..402.091/0001-08, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No 20l2019
SRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os
preços das eÍnpresas: AGUIA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 13.325.804/0O01-O2,
estabelecida Da Rua Cônego Olímpio, no 9, Humildes, Feira de Santana, BA, neste ato
ropresentada pelo Sr. osMAR ANTUNES DA SILVA, portador do RG 177.296 SSP/SE e do
Cr,l 100.835.535-68; FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL
EIRELI inscrta no CNPJ 11.627.188/0001-19, estabelecida na Rua AVanir Freitas, no 139,
Olaria, Aracaju, SE, nestc ato rcpresentada pelo Sr. MARCIO SANTOS SILVA, portador do
k(i 1.050.781 SSP/SE e cio CPt 532.040.695'91; LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, rnscnta no CNPI 07.865.568/0001-1+, estabelecida na Rua
PLrrnambuco, no 1105, Siqueira Campos, Aracaju, SE, neste ato representada pelo Sr.
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, portador do Rc 3.382.677 3 SSp/St e do CpF
061.279.105-01; NETWORD COMERCIO E SERVIçOS DE INFORMATICA EIRELI, rÍrscnta
no CNPI 08.014.310/0001-77, estabelecida na Avenida Desembargador lvlayn.rrd, no 532,
í-rírrrgia, Araca.lu, SE, neste ato representada pelo Sr. CARLOS DOUGLAS SANTOS SOUZA,
;ri,riatioi cto R(, 1.390.726 SSP/SE e do CPF 008.861.405-01; NpR COMÉRCIO LTDA, inscrira

r'lrrl r , lzltl (.)49lO0A).42, cstabelecida na Rua São losé, s/no, Cerltil, Cedro de S,io lr..râo,
.,i , ir..r!.t. atr) representada pelo Sr, ITALO JOSÉ SANTOS SOLIZA, portador do RG
.).:"i..ta) -i 5sP/sE e do cPF 048.262.405-11; 3 TECMóVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA
l-TDA, rnscrit;, no CNPJ 15.612.027/0001-35i estabclecida na Praça Olrrnpio Carnpos, lo 42/1,
(-i:ntro, Aracalu, SE, neste ato representada pelo Sr. RAFAEL GOMES MATOS, porta(tur du
R(i 3.332.056-0 SSP/SE e do CPF 037.303.175-A4. Atendenrjo as condições píevrsLas Írc
instrutnento convocatório e írs constantes desta Atô de Registro de Prec;os, su.l('rta Írdo -sc ir:l
p.rrtes às nornras constantes das Leis n" 10.520/02, no 8.666/93 e altcrações, e DccrL.tos n"
'364/2017 e no 958/2018, e em coníormidade com as disposições a segl r:

O1. DO OBJETO
Lr1.l. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição futura c 1;arcelada de
cletrodornésticos, e letroeletrôn icos, equipamentos industriais, mobiliário (domestico, cscol,ir,
para escritório e méd ico- hospita la r), para atender às demandas das Secí()tarias (ia Prefcrtuia r.

dos Fundos Ívlunicrpais de Assistência Social e de Saúde, de acordo .om as ospeciír(:açôes
constantes do Edital de Pregão Presencial no 20/2079 SRP e seus ar)exos, e propost.rs dc
preÇos apresentadas, de acordo com o art. 55, Xl da Lei no 8.656/93, p.lssando t(tts;
docurneÍrtos a Íazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins dC direito.

02. qqBEGIME DE EXECUÇÃO
J2. ]. O cbleto será executado nlediante a fornta de execução indircta, sob o regime de
enrpreitacla por preço unitáric.:, ncs termos da Lea no 8.666/93.

L3. Pq PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
03.1. Os materiais serão fornecidos pelos preços registrrados constantes,'io Anexo Ioesta Ata.
§1o - Os pagamentos serão eíetuados em até 30 (trinta) dias após a .,rtrega dcrs maLerais,
após atestação do responsável pelo recebimento;
§2o - P;)ra fazr:r jus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresertar, nota íiscal, com o
respectivo terrno de recebimento, atestado pelo setor competente dr) Municipio, prova de
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regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões de Regularidade
do quitaÇão Junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;
§3o - Nenhunr pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplôncia contratual;
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento anteclpado;
§50 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
§6o - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram
da execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
p revidenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições dr. qualquer natureza.

04. DO REAJUSTE DE PREÇOS
04.1. Não haverá reajuste de preços durante o período de vigência da ata.
04.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,
câbendo ao órgão gerenciador promover as negociações Junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8,666, de 1993;
§1o - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no meTcado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
§2o - O adjudicatário obriga-se a repassar ao Municíplo todos os preços e vantagens,
JlrrÍl.ldos ao morcado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;
§3o - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunrcação ocorra antes da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
§5o - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunadade de negociação;
§6(, - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantalosa;
§7o - E vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acrescimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

05. DA VIGÊNCIA
05.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatu ra.

06. DA ENTREGA E REC EBIMENTO DO OBJETO
06.1. Os itens, objeto desta licitação, serão entregues nas sedes dos respectivos entes:
Secretaraas da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social, sendo recebjdas
por funcionários do local destino, de forma parcelada, mediaÍlte solicitação e nas quanttdades
indicadas pelas mesmas, respectiva mente, no horário de expediente, contados a partir da
so licitação.
§1o - Os materiais, quando solicitados, serão Íornecidos durante L, prazo de vigência
estabelecido, em, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados da Orclem de Fornecimento
atestada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão exrgir unta da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatjrio, considerando-se
perl'eitamente realizado o objeto contratual.
§20 - O município não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de Registro de
Prcços;, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas, podendo irromover a aqursrçàr..r
cnr uniciades de acordo com suas necessidades, podendo aincla realru.:ü li(.rtaÇâo cspecÍfica
para aquisição de um ou mais itens, lripótese eÍr.lue, ern igualdades dr.,.ondições e preços, o
boneficiáno do registro terá preferência, nos terrnos do Art. 15, § 4o da t Ji 8.666/93, -
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07. DA DOTACAO oRcA M E NTA RIA
07.1. As despesas oriundas com o pagamento do referido objeto dest.r licitaçào correrão à

conta dos recuTSos orçamentários consignados no Orçamento Progrrma dc 2019 deste
I\4unicípio e dos respectivos Fundos de Assistência Social e de Saúde, com dotação suficiente,
obedecendo à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

OA. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
08.1. o lvlunicípio e seus participes, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:
. Designar servidor do Municipio para proceder ao recebimento dos materiais;
. Rejeitar os materiais que nào atendam aos requisitos constantes no iteÍn 6;
. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
08.2. Os adjudicatários, durante a vigência desta Ata, comprometem-se ir:
. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exlqências de habilitaÇão
ou condições determanadas no procedimento da licitação que dará origerrr à mesma, sob pena
rkr sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. :ro ecer os materiais conforme especificação, marca, nrodelo e preço registrados e na forma
r)revista;
. Substituir às suas expensas, qualquer material entregue ern desacordo com as especificações
rxigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier l apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recrrrsos necessários para se obter um perÍeito fornecrínento, de forma plena
e satisfatória, sem ônus adicionais dr: qualquer natureza ao lYunicípio;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e trabutos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
lvluni(:ípio comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduaas e federais, decorrentes de
íaltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Rrlsponsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municipio e/ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecímento, não cxcluindo ou reduzindo
essa responsa b ilidade a fiscalrzação ou o acompanhamento pelo Município,
. Responsabrlizar-se pela obtenÇão de Alvarás, LicenÇas ou quaisqucr outros Terrnos de
Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firrnado com o lYunicipro, serr prcvia
e expressa a n uên cia.
. Não realizar associação coÍr outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a
íusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município.

09. DAS PENALI ADES E MULTAS
09.1. Pelo atraso anjustificado nos fornecimentos, pela rnexecução total ou parcral do objeto
pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as sequinles sanEóes,
previstas no art.87 da Lei n" 8.666i93, garantida a previa defesa, senr prejuízo de percla da
qarantia prestada:
I - ad vertência;
II'rnulta de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por
cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustif,cado na cxecução dos
ío rnecrmentos;
III - rnulta de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) n,úlerial(is), nc) caso de
rrrr:xecui;ão [c,tirl ou parcial dos mesmos;
IV - susire,r.,ào temporária de partrcipar em licitação e ar,'rpedimer)l(, de coírtratar com a

AdnTinistração do lvlunicípio, pelo prazr.r de até 02 (düis) anos;
V - declaração de inidoneidadt: para licitar ou contr.rtar com a /\dmir')istr:,'ao P;7tlrr:a.
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10. DO CANCELAMENTO DA TA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1. O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
u - O adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
III - O adjudicatário não aceitãr reduzir o seu preço, na lripótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula .rnterior, parágrafos lV
e V.
Parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóte:;es previstas nos incrsos I, II e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assequrado o contraditório
e a ampla defcsa.

11. DO ACOMPANHAME TO E DA FISCALIZACAO
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o Sr. Saulo
Iqeítdonça Oliveira, para acompanhar e fiscalizar execução da present(l Ata de Regastro de
F" cÇos.

§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificaÍ a conformidade do
fornecimento dos materiais com as normas especiíicadas, se os procedirnentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.
§20 - A ação da fiscalizaçào não exonera o Adjudicatár-io de suas responsa b iladades
contrãtua is.

12. DO RECEB IMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto da Íutura contratação será recebido de acordo com o disposto art.73, lt, a e b
da Lei n" 8.666/93.

13. DO FORO
1-i.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Bran.ir, Estado de Sergipe,
conto Único cornpetente para dirimir as questôes que porventura surgirr:nr acer(;a do presente
instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarenl assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrurnento, a finr de que
produza seus cl'eitos leqa is.

Areia I.lrür)calSE, 24 de sctembro de 2019

lüv,Mvhnç Íúr*rrh&l' MUNICIPIO DE AREIA ERANCA'
Orgão gerenciad or da ARP

ALAN ANDR LINO NUNES SAN s
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OS}tAR ANTUNES DA SILVA
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MARCIO SANTOS SILVA

Representante legal
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uusmeo corqÉ R IO DE PR UT r,rÉorcos HosPrrALA REs LTDA
Empresa reg istrada

LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
Representante legal

Y7
N co ER SER o DE IN ronmÁTtcn etnrLr

Empresa reg rstrada
CARLOS DOUGLAS SANTOS SOUZA

Representante legal
J=- .

**(€o,jiEn., &ní'n,
Empresa reg istrada

ITALO JOSE SANTOS SOUZÀ
Re entante I e9a I

TEC VEIS E ETR DISTRI B UIDO A LTDA
Empresa reg lstrad a

RAFAEL GOMES MATOS
Representante lega I
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n" 77/2O19, celebrada entre o
lVunicípio de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir regrstrados, por item, em
face da !'eat!Zaçã ão Presencial no 20l2019 SRPo do Pre

E M PRESA: AGUIA COMERCIAL LTDA
CN PJ: 13.325.4O4 o001-o2 FONE/FAX: (75) 3624-9558

E- MAIL:
AG U IAMOV EIS20 14 @ G MAI L. COM

NlET

RE PRES ENTANTE
LEGAL:

RUA CONEGO OLIMPIO, NO

9, HUMILDES, FEIRA DE
SANTANA, BA

3,00 x 80 cm corn tubo 7/B
Énerusiv rruoúsrRia r co
1t.627 .LAa 1OO0 1: 19
RUA AVANIR FREITAS, N
1 39, OLARIA, ARACAJU, SE

END.:

b ra nca med.
E M qRESA:

CN PJ:

END,:

OSMAR ANTUNES DA SILVA

D ESCRIÇAO

l,4esa do professor em fórmrca com cadeira
med: 0,90 x O,50 cÍn 7/8
Cadeira faxa, assento e encosto confeccionado
em espuma injetada com llo nrínimo 40nrm,
arrodondado a natôrr ico, com curvatuTa

UNID QTD

UNID 30

UNID

FON E/ FÁX:
OE.MAIL:

FR E NSKYI N

V. UNIT,
(R$)

184,9963

)3

envolvente no sentrdo horizontal e apoio
lonrb.lr. com inclinacâo 100u/o. Estofamento de
alt..J dcn5rdade, revestrda ern courissimo de alta Ul\lD

resistência composto de 50o/o poliéster e 50o/o
algodào; com resrstência a abrasão. Estrutura
com tratamento antiferruqinoso e pintura epóxi 

]na cor azul.
ú"ã rãi",,ori" enr fórmrca com a oãn.or, .od

49 1 1 8,00 5.7U2,00

66

ITE IVl

8 707,O0 5.656,00

uÉncro or uóvers Do BRAsTL ETRELT
(79) 3 2 s9-1Oo6

D USTRIA @G MAI L. COM
RE PRESENTA NTE

LEGAL:
MARCIO SANTOS SILVA

orscRrçÀo

; c()nd ( ionado splrt 12.000 btus ftio 220 v
Ar condrcronado split 9.000 btus frio 220 v
Cadt:rr., csirrtór Lo em potiprãpiteno, trpo
longarina com 03 lugares na cor verde.
Cadeiras secretaria com espuma injetada tubo
20x20 Íixa
Conjunto para educação infantil com rnesa
',idond ô t' 04 caderras
Conjunto sextavado cirandinha para educação
infantil. colorido com 6 cadeiras (ampla
partrcrpcçào)
Conjunto sextavado cirandinha para educação
infantil, colorido com 6 cadeiras (cota de ató
25o/o, nos termos da LC 123/06, art. 48, rnc.

UNID,

UNÓ
UryD

l.lNIt)

QTD
V. UNIT,

E$)
1 .240,00
l . 170,00

I l 160,00 j

3.510,00 i

V. I OTAL
(R$)

1

J

199,0 0 5.970,00 I

29 UNID u9, !r0 2 .697 ,00

220 ,OO 4 .4 00,00

113 699,00 78.987 ,OO

37

3il

C]

UNID

rlll)
699.t)a) 25.863,0ü

4

l9 UNID

/

V. TOTAL
(R$) 

]

5.549,70

.),t
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3

30

30

20
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40 ConJunLo trap
E MPRESA:

CNPJ:

END.:

ezoidal 8 lu9a res UNID 50 865 0u 43.250 00
LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS M E DICOS HOSPITALARES LTDA
o7.86s.564/0OO 1- 14 FONE/FAX: (79) 32t4-7542
RUA PERNAMBUCO, N o

11O5, STQUETRA CAMPOS, E-MAIL: LICITA. LU S M E D@G MAI L. COM

R E PR ESE NTANTE
LEGAL:

ARAC

LEAN
L

AJ U, SE

DRO RODRIGUES DOS SANTOS

DESCRIÇAO

Armário com 02 portas o vão central sobre
Iampo cm vidro rncolor com.rproximadamente
10mm. O tampo, as lat"erars, o Íundo, a base,
as prateleiras e a divisão devem ser em mdf
com aproximadamente 18mm de espessura
com revestimento rnelamínico bp na cor preta.
Portas cm mdf com aproxrmadamente 18mm,
com rcvestimento em lâmina de madeira n.l

UNID

parte externa e laminado melamínico bp cor
preta na parte interna. Dobradiças tipo caneca
de aproximadamente 35mm e abertura de
aproximadamente 94o, fechadura de sobrepor
comum, puxador de aço de aproximadamente
96mm c sapatas reg u láveis.
Armário de cozinha em aço com 03 gavetas, 06
portas, sendo 03 com vidro para facilitar a
v sualização de aliÍnentos e utensílios, altura:
1.94m, largura: 1,20m, profundidade: 0,30m,
cor branca
Armário de cozinha ". .ái + lortas e z
gavetas
Bebedouro coluna eletrônico bivolt branco
Bebedouro elétrico de coluna na cor branca, 2
torneiras
Biombo, de 2 faces pintado cortiniãtqoOão -ru

cstru[ura ern ferro tubular 2", com 0,60 x 1,20
x 0.75m, tqmpg 9m mcif 15mm q 1 g-ay_qta

Cadeiras Qe p!ásllco seq braço-_1q99
Carrinho auxiliar para profissionais, na cor
branca, em alumínio, com varanda de proteção
e rodÍzios reforçados. Com aproximadamente as
seguintes medidas: 0,40 cm x 0,60crn x
0,7 3cm.
Carro de curativo totalmente em aço inoxjdável,
com balde e bacia com suporte e rodas,
acabarÍ]ento polido, dimensões: comprimento:
0,75cm, largura: 0,45cm, e altura: 0,8ocnr
(aproxrmadamente)
Estante de aço com 6 prateleiras. Estrutura:
desmonlável, contendo 4 (quatro) colunas
medindo 1980 x 35 x 35 nrm, em aço chapa n.
o 16 oL, superior, com furação de 50 em 50 mm
para regulagem de altura das pratelerras. 6

ITEI\4 UNID QTD
V, TOTAL

(R$)

6 2 0,00

6 240,00

3.900,00

2.400, o0

4 .620,O4

I 645,00 2.5I0,00

540,00 17

lu
it4

15

I (.)

28

3?_

33

UNID 3 620,00

UNlD

UNID

UNID

16

31 0,00

390,00.

390,00

240 ,OO

3 3,00

UNID

UNID

UNID

UNID

10

10

140

7 240,00 1.680,00

580,00 4.060,00

13 5,0 I 7 .965,OCt

7

{)

E

42 UNID 59

?

V. UNIT.

G$)

t--_1-l

I

,re
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45

46

47

53

55

56

62
64

67

79

I'TÊN4

17

30

(seis) prateleiras em aço chapa n. o 22 ou
superior, com reforços tipo "ômega" na parte
inferior de cada prateleira em aço chapa n.o 22
ou superior, fixação e montagem com
parafusos, reforço em "x" nas laterais e no
fundo, pintura eletrosiática com polimerização
em estuÍa a 200oc, na cor cinla com
trata me nto antiferruginos'J. Dimensões: altura
1980 x 920 x 400 rnm, (altura, largura e
profundidade), com variação máxima tolerável,
para mais ou para menos, de 20 mm para as
dimensões, com sapatas para proteção do piso.
Especificações complementares: as chapas que
cornpõenr as estantes devem passar por
tratamento contra oxadação que deve consistir
no mirrimo de trataÍr'rento antiferruginoso por
fosfatizaÇão. A pintura na cor verde deverá ser
pgr plgcesso eletros!ático em epóxi p_ó..

Foco de luz clínico s/espelho bivolt c/lâmpada
50W, 220v, na cor brancô.
Fogão rndustrial, corn 4 bocas, forno 62 l,
cgnfgqclona_@ qm ga lva nizado
Fogão industrial, com 6 bocas, forno 621,
co nfeccio nado em aço galvanizado
Ge,addrr r d u plex (1 I0v)
Lavadora de roupas aLrtornática 12kg funções:

. centrÍfugo, enlaguqr 1ava, nrolha, 16 programas
Liquidificador com capacrdade de 2l e )
velocidades

f49sa de reqllão redonda 2QOx9Q47.!_._
Mesa grandg.para escritório com 4 gavetas
Microfone dinâmico profissional M-58 C/ cabo
nretros
Tv lcd
drgital

I

I

l

l

l

IUNIT)

U t\] I D

UNID

10 320,00 3.200,0c

1.040,00 8.320,00 i8I
I

UNIt)

UNID

UNID

UNID

úr.rii;
UNID

r_rN I t).

UNII)

UNID

I

I

l-

4

I

l

I

-t

340,00

5§q,oo

630,00

90,00

33 0, oo
315,00

995,00

V. UNI'I ,

(B$)
L 280,00

660,00

5.3 60,00

3.100,00

3. 260,00 l

27A,OO

2.g7O,OO
945,00

3

2

3

?
3

2 97 ,04 i94,00

32" com entradas hdnri e usb conversoT
UNÍD 6

EIREL

5.970,0 0

I
89

OTMAIL, COM

E M PRESA:
CNPJ:

END.:

R E PR ES ENTANTE
LEGAL: CARLOS DOUGLAS SANTOS SOUZA

DESCRIÇÂO

Bebedouro rndustrial inox 25 I ,

Caixa amplificada multiuso usb entrada para
microfone 600 App - 150w Rrns, Bluetooth

VALOR TOTAL DA PRESi:NTE
NPR COMÉRCIO I-'I'DA
:rL.449.ú49 / OOOL-42

QTD

foNEIFAX: (79) 9e911-9 3a7

3

1

V, TOTAI,
(R$j

3.840,0(l

660,00

,'r.500,0Íj

).\rRUA 5AO JOSE,
ENTRO, CEDRÔ DÊ

s/ Flo, E-MAIL:
S/,!.O N PRCOM ERCIOLôH (,TMA T t . COM

4

E M PRESA:
CN PJ:

END.:

'oa. o 14.:r 1olooot- /7

No
CIRURGIA, ARACAJU/ SE

-re
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R E PRES ENTA NTE
LEGAL: osÉ sANTos souzA

DESCRIÇÃO

Ar-condicionado split 18.000 btus fno 220 v
Armário baixo conr duas portas, com prateleira
interna, puxadores resistentes e com pés
a ltamente duráveis. Aproximadamente nas
seguintcs dimensões: altura: 75,00 cm x
largura: 54/0O cm x proíundidadej 30,00 cln
Armário de aço para pasta az: armário de aço,
medindo aproximadamcnte 1,97x 1,20 x 0,32
rp = laxlxp), sem portas, registrador 50
escaninhos, as chapas de aço deverão ter
espessura mínima de 0,79mm, pintura em
qpóxr, na cor crnza.
Armário em aço com 2 portas de abrir.
Estrutura: confeccionado ern chapa de aço

dobradas, reforço interno, tipo ômega, no
sentido vertical, no centro de cada porta, com
largura de 10 cm, conr dobradiças embutidas.
Vista frontal, sobreposta à porta que contém o
puxador, com 4 cm de largura. Puxador na
vertical e fechadura tipo yale, de segredo
único, Divisão interna na horizontal, com 4
prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas
regulávers através de suportes laterais na
vertical, tipo cremalheiras (2 ern cada lateral
do arÍnário). Dimensões: em chapa de aço
núnlero 18, largura de 4,5 cm, com dentes de
5 em 5 cm. Banrlejas com 1 reforço do tipo
ônrega, largura 7 cm. Baso do armário com
sapata de 12 cm de altLrra. Especificações
complementares: tratamento de pintu ra
mediante processo químico com desengraxante
fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de
rcsina híbrida epóx i- poliester, curada erT)

estufa, na cor cinza -cla ro.
Armário iécretaria pãru 

"r.iitariJ 
aci+oroz+,

em madeira compensado contendo armáno e
balcào
Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta
suspen:;a tamanho oÍício. Puxadores
estampados nas gavetas coÍn acabamento enl
pvc nas cores cristal ou qrafite, fechadura
crlíndrrca com travamento srmultàneo das
gaveta' e sislema de deslizdrllento das g:]vet,ls
por carrinho telescópico eÍTt u corn 0u
rola)meÍ'rtos. Estrutura: confecciona<1o em
chapa de aço r.ro 16 (1,50mm), no 20

L(0,90rnm), no 24 (0,§0rnÍn) e no 26__(-0r.45mm).

II ENl UNID

i.truro

V. UNII ,

(R$)
1.940,00

1

6

i

el
l

I

I

10

UNID 10 240,44 2.400,00

núrlero 22, com 2 portas de abrir, com bordas

UNID

UNID

UNID

22 895,00

37 490,00

1 385,00 385,00

19.690,00

18.130,00 
1

/

12 I]NID

á

]:oÃo, se

V. TOTAL
(R$) l

7 .760,OO
l

QTD.

n

51 389,00 19.839,0q

Çv

M
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r3

1b

Acabamento: tratado pelo processo
anticorrosivo à base de fosíato de zinco e
pintura eletrostática a pó com camada de 30 a

40 mícrons com secagem em estufa a 240 oc

na coT cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas
por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões
aproxinradas: 1335mm x 470mm x 570mm
(AxLxP)
Balança digital de precisão, com capacidade
para ate 30 kg chapa.em aço inoxidável
Bebedou ro industrial inox 1001t^Birô dc madeira, dimcnsões aproximadas de
120 cm x 70 cm x 75cm; painel Írontal recuado
com três gavetas laterais com chave,
revestirÍlento em laminado melamínico na cor
cinza claro, tampo com perfil em pvc flexível
arredondado a 180 de 30mm, base dupla em
tubo de aço 30x50 pintado com tinta epóxi-pó
apos tra[amen[o antr [crruginoso.
Caderra g rratória sem braço
Cadeiras de escritório (encosto reclinável,

UNID

T]NIb

UNID

UNID

UNID 13

UNIT)

UNID 6

rINID

UNID I 2

8.460,00

1 .240,00

3.835,00

1 . 140,0 C

3. 19 2,0 0

3

2

26

?.1

27 altura regulável, encosto de braços reguláveis

47 180,00

15 5,00

295,C0

2q5,00

5 3 2,00

q lodag)
52

57

G q y e!9! Iq .vql4 Lelo qr q1_geye.E s__
Liquidificador industrial em aÇo inox copo com
ca pacida d e para 6l
Longarina 04 lugares: longarina, cadeira isso -

tipo para 04 lugares, sem braços, com assento
e encosto Fabricado e moldada
anatomicamente, dimensões do encosto 400 x
350 m. - I x a - e assento 420 x 460 mm - p x I

cstrutrrra da longarrna de seção.
Maca fixa reclinável. Encosto Je cabeça móvel,
com 3 níveis de inclinação, podendo ficar
totalmente reto. Capacidade de até 160 k9. Cor-
bra nca.
Ívlaca grnecológica enr escadinha 2 degraus.

I Com estolado em courino preto.
N'lesa para escritório com 2 gaveta (com
chaves). med. 1,20 larg. 0,60prof x0,70 m de
alturd.

ilvlural dc avisos 1,00nrt x 0,80cm, em cortiça,
com moldu ra ern lnadeirq,
aefrigerádór - t pôria, cápacidade"total ce
aproximadamente 342 litros cor branca,
voltagerr 110V ou bivolt automático. Contendo
atr 0:, prateleiras e/ou gavetas deslizar.rtcs
fabricadas em aço inoxidável com contra portas
em acrílrco. Painel de comandos e controles de
fácil acesso, com sistema rnicro processado
através do display em LCD ou l. ED,
programavel de 2oC a 8"C, aproximadamente,

. com ternperatura controlada a u to_ma,ti_ca rnente

UNID

UNIL)

UNID

260,00 1.820,00

15 360,00

10 670,00 6.700,00

:)8

ti9

60

65

i, [J

005 400

i

I

/4 t.850,00

10/-7
-/

l
l 48 5,00

r.885,00

l

1.455,00

z.ii o,ool,

8

4

UNID 7

5 18 5,00 925,00

rl10 175,00 1.750,00
l r7

l

,.r"o,ow

M*Y
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75

77

81

I\4

l1

18

t9

a 4oC por solução diatérnrica ou programada
pe,o u suá rio.
Refrigerador Contendo uma porta;
capacrdade total de aTmaTenamento de no
mínimo 280L, na coT branca, com fonte de
alimentação de 110V ou bivolt automático.
Com o selo procel de economia de en-ergia- A
Roupeiro 10 vão§-02 qo]unas em aço
Ventilador de parede 50cm (3 hélices)
770/220v

T,IN I D

UNID B2l,o0

138,00

97 0,0c

1l

6 1.490,00 L 940,00

E M PRESA:
CNPJ:

END.:

UNID 42

ecuóvers ELETRo DrsrRrBUrDoRA LTDA
rs.6L2.O2L / O OO 1-3 s FONElfAxi (79) 3 211-8409
PRAçA OLIMPIO CAMPOS, E-MAIL:
NO 424, CENTRO, ARACAJU, TECMOVEIS DISTRI B U I DO RA@G MAIL. C

OM

RAFAEL GOMES MATOS

ITE

REPRESENTANTE
LEGA L:

DESCRI ÇAO

Armáío Irpo vitrine, todo coníeccionado em aço,
cor bÍanca, pintura epóxi,a pes, 3 prateleiras, I
porta, fechamento por chave com duas cópias,
a x lxp: 1,5 0x0/ 5QI0,71 _(qp!-ox.irL?.dg)_-_.

. Bebedouro indu_strial inox 5-0 I

Berqo 10OU/,r mdÍ bp mínirno de 18mm, pintura
,a(lLeada rta cor branca uv, acetinado, atóxica.
Dimensões aproximadas de 1300 mm de
comprimento x 680mm largura x 900mm altura.
Grades laterais com hastes verticais, com
espaçamento entre a mesma de 45 mm a 65 mm.
Frente e fundo com Fechamento total. Cantos
partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças,
hastes c suportes devem ser chanfrados, ou seja,
não devem ter pontas nem arestas, Sem
decalrlucs ou adesivos nas superfícies interÍlas do
berço. Estrado em pinos dc madeira, ajustável
com possabalrdade de mudança de altura ern três
níveis. Espaçamento entre grades, laterais e
paredes do berço e o estrado de no máximo 25
mm, Pés com 04 (quatro) rodízios fixos, na cor

icinza, scndo dois travanrentos em um dos planos

. l.-r: pa rud es.
Brrô mesa para com putadoÍ
Caderra uxecutrva [ixa
Colchão para beÍço o d20 10 x 60 x 13_0 cm
Conlunto de mesa com 6 cadeiras para cozinha.
lvlesa com unidade 1,00 arnração em aço carbono
e tampo em mdf auto brilho. Cadeiras em aço
carbono com estofamento no assento em courvim.

UNID

UNID

UN

QTD UNIT
(R$)

12

10 170,00

V, TOTAL
(R$)

I

IDI 3
-1--

490,00 5.880,00

20 297,00 5.940,00

22
24
34

UNID

UNID
UNII) 3

20

1.700/00 
,

354/00,
2. 3 00,00C] 115,00

3 r ,70,0c 1.7i0,00 {\
N/

2 485,0i

35 CJ

Cou rv rrn íta cor verde
Conjunto mesa em l+ suporte para
conJunto de mesas em "1", material r)

36
TII

I

CJ

í

4 3.300,00

5.796,00

,a/

@
\-

I

@.4
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43

4ti

51

61

69

70

comprimento 35cm.
Estantc simples com 04 pr
cstante com rodape em chapa
altura 12crn, laterais da b.rse
número 14, altura 3Ocm. Prateleiras em chapa de
aço número 22, largora 21cm, com dobra na borda
írontal, com abas laterais em chapa de aço
número 18, altura 20cm, bandejas com um reforço
do tipo ômega no sentido longitudinal, largura
5cm. Prateleiras fixadas em estrutura formada por
2 colunas laterais centra is.
{:strado cle polietileno
rnm x 3 mm)
Freezer horizontal 370 I

Í- reezer horizontal 42O I

Freezer horizontal 500 I

Gaveteiro vo la nte com

(dimensão 400 mm x 600

U

UNID

180,00 1.800,00 
i

t17,00 1.170,00

ateleiras. Base da
de aço número 18,
em chapa de aço

DN 10

25 38,00 950,00

48
49
50

UNID 7

1

6 258,00 1

2

10

148,00

383,0(r

790,00

12.460,00
3 .97 0,00
2,480,00

1 .8U0,00

194,00

886,00

1.149,OC

r .780,O0
1.985,00
2.480,00

03 gavetas: gaveteiro para
escritório, em madeira compensado, tampo
superior com 20mm de espessura, revestimento
em laminado melaminico na cor cinza, medindo
aproximadamente 430 x 540 x 630mm, tipo
volante, com rodízio, contendo duas gavetas
srmples eÍr aço, mais um gavetão em aço para
pastas suspensas, deslizando sobre corrediças
m qlqlt ça s, coJn p q{q Eotrqs p! n!_ê{o,_q co L s !]Lr!íIt!g.-,,
Mesa auxiliar hospitalar, armação aço inoxidável,
tubos 1", tampo e prateleira aço inoxidável, bordas
laterars p/barxo e p/dentro sem arestas, 60cm,
4Ocm,80cm, sem r od as.
IVural de avisos, em alumínio, com moldura de

. aproximadaqente l,5mt l q,S0c-n1r.... _
Quadro branco 60 { 40, moldura alqpjnlo
Quadro branco lousa especial fórmica, moldura
alumínio com 2 cm de espessura e suporte para
apagar, medida 200m de largura x 120 crn de
altu ra

Quádro dc ávisos àm fettio com ãipãisú.á total oe
l2 mm
Quadro porta-chaves em feltro ou cortiça com
l)o Tta s ern Y!dros pqJqlelqg

UNID 548,00

UNID

UNID

úryio

UNID

298,00 2.980,00

/t

72

13 UN]D

I

214,0o 2,t4o,0o

U Í\.II D

Ílotroprojctor Wifi data show projetor + suporte
76 teto 1200 00 POLEGADAS conexões de entrada

HDMI tipo portátil, dimensão 0.2 m x 0.15m x

N
À)

I.JNID 1 2.7gO,OA

/

18nlm, com bordas em pvc 1800, estrutura tubo 
i

I 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas 
]

em aço com chave, cor zinca, com mesa medindo 
I

. aproxrmadamente 1,50x0,70x0,75 cm. ] I

Escadinha com 02 degraus, dc no mínimo l,2mm I I

de largura, em tubo inox, piso em chapa de aço I I

rnox, Revestido em borracha anl.iderrapanLe, com 
I41 cantonerras de aço inoxidávcl, pes com ponteirasl UNID 10

de borracha. Com as seguintes dimensões, 
I

aproximadamente: largura 44àm x altura 35cm x 
]-l-l

2iUNID 
L

!r\r! 
]

lr
:11
10 l 188,00

-i
97 ,O0 /

rd

I
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UNID 5

UNID 72
S 110 vo lts 4e7,90

I 38,00
2.485 00
1.6 56 00110 220v

,l

l:l

80 Ventilador de coluna 40cm (3 héiices)

,/
g

'ffi&Y


