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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI
SÊCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÂO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO OE CONTRÂTOS E CONVÊNIOS

CONTRATO NO 038/2021.PMLJ

GONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNrcíPrc OE
LARANJAL DO JARI E A
EMPRESA MASTER COM E
SERV|çOS LTDA PARA OS F|NS
NELE DECLARADOS

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um
lado MUNICíPIO DE LARANJAL DO JARI, pessoa juridical de direito pubtico interno,
CNPJ(MF) no 23.066.905/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr.
MARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO, brasileiro, casado, portador do RG no 274636 e
do CPF no 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laranjal do Jari,
doravante denominado CONTRATANTE, ê do outro lado como CONTFIATADA, a
empresa MASTER COM E SERVIçOS LTDA com personalidade juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ: 21.353.497/0001{0, com sede na AV FAB 1070 SALA 303
Macapá - AP, CEP 68.900-073, neste ato representada pela Sr. ENDREO LOURRAN
SANTOS DA COSTA, CPF:037.292.522-75, RG no 593595 PTC/AP, celebram o
presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente
outorgam e estabêlecem:

FUNDAMENTO LEGAL:
Constituição Federal;
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei no 10.520, de 17 dejulho de20O2;
Decreto no '10.024, de 20 de setembro de 2019;

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem poÍ objeto de aquisição de MATERIAL PERMANENTE
(móveis, equipamentos, eletrodomésticos e eletrônicos), para atender as demandas das
Secretarias da Administração Geral da Prefeitura de Laranjal do Jari, conforme descrito
no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 02812021-SEMAP/PMLJ.

CLÁUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNClA:

2.'t. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data
de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etapas distintas, a
seguir discriminadas:

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISORIO - no prazo 05 dias pelo responsável do
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste lnstrumento e na proposta que
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAçÀO E PLANEJAMENTO
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ocorrerá por ocasiáo da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2 deste
Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos serão recebidos definitivamente no
prazo de í0 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequênte aceitação mediante termo circunstanciado.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota
de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da entrega deverá ser na Avenida Tancredo Neves 2605 - Agreste, Laranjal
do Jari/AP.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

5.'í. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
nota fiscal eletrônica no protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de
Recebimento Definitivo do objeto contratado.

5.2. As notas Íiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e
seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
CONTRATADA, no Banco indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números
da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade
junto ao lnstituto Nacional de Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizaçáo
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima reÍerida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

|= ( /100)
36s

l= (6/100)

365

| = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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ESTAOO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISÍRÂçÁO E PLANEJAMENTO
DEPARÍA ENTo oE coNTRAÍos E coNvÉNIos

CLÁUSULA SEXTA . DA VALTDADE DO PRODUTO:

6.1. Todos os produtos fornecidos deverão estar dentro da data de validade dos
períodos estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor.

cúusuLA sÉflMA - DA FtscALlzAÇÃo Do coNTRAro:
7.1. A fiscalização da execução deste Contrato sêrá exercida por agente do
CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela
perfeita execuÇão do fornecimento, em conÍormidade com o previsto no Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico no 02812021, na proposta da CONTRATADA e neste
instrumento.

7.2. A fiscalizaçâo será exercida no interesse da Administraçâo e náo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público
ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato,
atté 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

7.4. E facultada a supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante
acordo entre as partes.

cLÁusuLA orTAvA - oBRTGAçÔES DA CONTRATANTE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o objeto, conÍorme especificações, prazos e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada,
o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e
qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
desta;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeíções, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4. Atestar as notas Íiscais/faturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços dentro das normas do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preÇo, os prazos
e as condições estipuladas no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cLÁusuLA NoNA - OBRTGAçÔES DA CONTRATADA

9.1 Realizar o fomecimento dos produtos, no prazo e condições definidos no Edital e
Termo de ReÍerência (Anexo l), além das obrigações assumidas na proposta firmada
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pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de transcrição, faz
parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer
natureza incidentes direta e indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais
descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável para representála perante a Contratante. Qualquer
alteração do responsável pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser
comunicada por escrito e autorizada previamente pelo responsável pela fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e
rotinas estabelecidos com observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislações;

9.5. Aceitar a Íiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante,
devendo comunicar imediatamente, por intermédio do Íiscal do contrato, toda e qualquer
irregularidade, alteração ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato;

9.6. Realizar o fornecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem intenupções,
garantindo o perfeito desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
do fornecimento do objeto licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c)
taxas, impostos e contribuições; d) indenizaçôes; e) vales-refeição; f) valestransporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objêto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento
pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e
outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido
ocasionados por empregados credenciados para a entrega do objeto;

9.'l 1. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação;

9.1 2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, Íorem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto, ainda
que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução
do presente objeto, sem prévio consentimênto por escrito da Contratante, sob pena de
incorrer nas penalidades nele previstas;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da
execução e entrega do prêsente objeto;

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a
terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados;

9.16. Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força
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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIÀ MUNICIPAL DE AOÍt.tINISTRAçÂO E PLANEJAMEMTO

DEPARÍATIEI{ÍO OE CONTRÂTOS E COI{VÉIIIOS

da contratação; 
.

9.17. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no pÍazo máximo
estipulado no pedido, documentaçáo referente às condições exigidas no instrumento
contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos í2, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir fielmente as obrigaçôes deste instrumento.

Orgão/UG 02000 Gabinete do PreÍeito

Ação 04.122.0002:1002 - Equipamento para o cabinete do
Prefeito

Elemento de
despesa

4090.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e mateÍial
permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 03000- Procuradoria Juridica

Ação 14.062.0006: 2006 - Manutenção da Procuradoria
Juridica

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material
peÍmanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 0500 - Comando d Guarda Municipal

Ação 06.182.0008: 2008 - Manutenção das atividades do
Comando

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamento e material
permanente

Fonte 00 í 0000

Orgão/UG 07000 - Secretaria de Administração e Planejamento

Ação 04.'122.0010:1005 - Reestruturação da Secretaria de
Administração e Planejamento

Elemento de
despesa

4490.52.00.00 - Equipamentos e material permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 08000 - Secretaria de Finanças

Açâo 04.123.001í: 1006 - Reestruturação da Secretaria de
Finanças
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4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material
permanente

Fonte 0010000

Orgâo/UG 09210 - lnstituto Municipal de Agricultura e
Abastecimento

Ação 20.605.00't3: 2070 - Manutenção da Atividades do
lmapa

Elemento de
despesa

4490.52.00.000: 0010000 - Equipamento e material
permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 10000 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Ação 18.542.0015:2021 - Manutenção da atividades da
SEMMATUR

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

0010000

Orgão/UG 12000 - Secretaria de Obras e Serviços Publicos

Ação 15.45í .0025: 2028 - Manutenção da SEINF

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 15000 Secretaria de Transporte

Ação 26.'122.0030 2032 - Manutenção das atividades da
Secretaria de Transportes

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 16000 - Secretaria de Cultura

Açâo 13.392.0022:2059 - Manutenção da Sec. de Cultura

Elemento de
despêsa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG 1 7000 - Secretaria de Desporto e Lazet

Ação 27 .812.0023:2057 - Manutenção da Sec. de Esporte e
Lazer

Elemento de
despesa

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente

it
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Elemento de
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Fonte 00r 0000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR

11.1 - A Contratante pagará à Contratada, o valor total de R$ 197.798,00 (cento e
noventâ e sete mil, setecentos ê noventa e oito reais), relativo ao valor total do item
mencionado na cláusula primeira e conforme fixado na proposta da vencedora, já
incluÍdas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das
demais cominações referidas no Art. 87, lV da Lei no 8.666/93, no que couber, garantido
o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;
b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;
c) apresentar documento falso ou ízer declaração falsa;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;
e) não mantiver a proposta, injustiÍicadamente;
Í) falhar ou Íraudar na execução do contrato,
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) cometer fraude fiscal.
12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as
multas previstas na Lei Federal no 8.666/93, conforme dímensionamento abaixo,
garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução
total do objeto contratado, recolhida no prazo de í5 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial;

cLÁUSULA DÉCIMA TERGEIRA - DA RESCISÃO:

13.1 - O presentê Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos
77 e78 da Lei no 8.666/93, e nas formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO LIVRE ACESSO

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros
contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou
entidade pública concedente e dos órgáos de controle interno e externo, conforme art.
43 da Portaria lnterministerial no 424, de 30 de dezembro de 2016.
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETÂRIÂ MUNICIPAL OE AOMINISTRAçÀO E PLANEJAMENTO
DEPARTAIENÍO OE CONTRATOS E CONVÊNrc,S

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO E DA PUBLICAÇÃO:
'14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no
Foro da Comarca de Laranjal do JariiAP, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficíal da União, conforme
detêrmina a Lei no 8.666/93.

14.3 - Para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, par surtam um só eÍeito, às quais, depois de
lidas, são assinadas pelos rep e tantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunha abaix

aranjal do Jari-AP, 23 de julho de 2021.
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ENDREO LOURRAN SANTOS DA COSTA
CPF: O37.292.522-75
Representante Legal
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DEpaRTÂÍE Ío oE cot{ÍRATos E cot{vÊt{tos

ANEXO I DO CONTRATO 038/2021 - PMLJ

TABELA DE PREçOS

tEÍIIÂP

1

ITEM ESPECIFICAçÃO QUANT
UND

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Projetor MultimÍdia EPSOM
PowêrLite: Sistema de projeção:
Tecnologia 3LCD de 3 chips, DLPTM,
LVDS DLP de chip único Resolução:
SVGA (800 x 600), Maximum WUXGA
(1,920 x 1,200)' I 32O x 240 Método de
projeção: Frontal / Traseira / Teto
Contraste: 15.000:1 a 20.000:'1
Voltagem: Bivolt Voltagem da
Lâmpada: UHO 203W - 200W Uhe (E-
Torl) Nível de Ruido: 29 a 34 dBA
Zoom:1.2x. a 1.35 Tipo de lente: Foco
manual / Zoom óptico; Índice de
Projeção / ThrowRatio 1,45 - 1,96;
Distância de Projeção 0,88 - 10,44
metros; Tamanho da lmagem 22 - 350
I F 2.46-2.66, F=21.8-25.6 Conexões:
VGA in (D-Sub 15 pinos) x2 'integrado
com video componente HDMI x2
Monitor out x I Video Composto in (
RCA) x 1 Svideo in x I Audio in (Mini
Jack) x 1 Audio out ( Mini Jack) X 1

Alto falante 2W x 1 USB ( Tipo Mini B)
x 1 RS232 (DB-gpinos) x 1 lR Reeiver
x1 (Frontal) / HDMI x 1; Compulador:
VGA RGB (D-sub 15- pinos) x 1; S-
Video: Muni DIN x í; Video Composto:
RCA ( amarelo) x1; USB Tipo 01
22tO512019 SE|/STM - 1291637 -
217 A x 1 (Memoria USB, WlFl); UBS
Tipo B x I ( USB Display, Mouse,
pontrole); Áudio: RCA x 2 (

Vermelho/branco)i Controle: RS-232 x
1. Lâmpadas: 4.500 / 6.000 / 10.000 /
p0.000 horas Luminosidade: 2700 Ansi
Lumens (em cores), 27000 Ansi
Lumens ( embranco) / 3200 Lumens
Distância de ProieÇão: 0,88 - 10,44
metros (1OO'a 3m de distância) - 1,95

Kzoom minimo) a 2,15 (zoom máximo)
l25cme3mt.

14
UND R$ 2.871,29 R$ 40.198,00

Tela de projeçáo rêtrátil Marca
Multilaser: DH 16:9 branco íosco.
Tela de Pro.iêção, tecido pomattewhite
com blackout total, com área de
projeçáo'l80cm x í80cm, suporte para
estojo, base articulada formando tripé

14 UND RS 700,00 R$ 9.800,00
1.1
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA t'UNICIPAL DE AOMINISTRAçÂO E PLANEJAMENTO
OEPARTAIIENÍO OE COI{TRATOS E COI{VÊNIO§

2.0

2.1

cromado,haste de sustentação
cromada, rolo de tela em tubo de
alumínio, bordas pretas e bolsa para
transporte e acondicionamento da tela.
Têlevisor 55" Marca TCL: led, full
Hd, conversor digital integrado, HDMI,
selo Procel A.Televisor LED tipo
SMART TV com tela de 55 polegadas,
resolução '1 920 x 1080 pixels (FULL
HD), sistema de som estéreo,
potência mínima (som) de 16 Was,
conexões de entrada: HDMI (no
mínimo 2), USB (no mínimo í), Lan
RJ45 (1), Entrada RF (1 ), Conversor
Digital integrado, Wi-Fi lntegrado.
Alimentação: bivolt ou 110, base para
utilização sobre superfície; Controle
remoto (pilhas inclusas); Cabo de
força; Cabo HDMI versão 1.4 com no
mínimo 3 mts.; Manual de instalação e
utilização em português. tensão: 110v
ou bivolt

UND R$ 2.800,00 R$ 5.600,00

Têlêvisor 43" Marca TCL: led, full Hd,
conversor digital integrado, HDMI, selo
Procel A. Televisor LED tipo SMART
TV com tela de 43 polegadas,
resolução 1920 x '1080 pixels (FULL
HD), sistema de som estéreo, potência
mínima (som) de 16 Was, conexôes
de entrada: HDMI (no mínimo 2), USB
(no mínimo 1), Lan RJ45 ( 1), Entrada
RF (1), Conversor Oigital integrado,
Wi-Fi lntegrado. Alimentação: bivolt
ou 110, base para utilização sobre
superfície; Controle remoto (pilhas
inclusas); Cabo de Íorça; Cabo HDMI
versão 1.4 com no mínimo 3 mts.;
Manual de instalação e utilizaÉo em
português. tensáo: 1í0v ou bivolt

02 UND RS'r.800,00

CaÍeteira elétrica Marca; Malory:,
copo de vidro, 24 cf, timer. lensão: 't 10v
ou bivolt

06 UND R$ í60,00 R$ 960,00

2.3
Gril Redondo Marca;
Malory:antiaderente, 1200w. 40 cm,
tensão: 110v ou bivolt

12 UND R$ 183,33 R$ 2.200,00

Forno Micro-ondas Mârca
Panasonic:30 litros, timer digital, selo
Procel A.
tensão: í 10v ou bivolt

12 UND R$ 495,00 R$ 5.940,00

R$ 3.600,00

I
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ESTAOO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÁçÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTA'I.IÊNTO DE CONTRATOS E CO}IVÉNIOS

I

2.7

R$ 10.400,00

2.5
Frigobar Marca Mideia;47 litros, uma
porta, compacto, selo Procel A. Tensão:
1 10v ou bivolt

12 UND R$ 600,00 R$ 7.200,00

2.6

Bebedouro de coluna Marca: IBBL:
elétrico, com duas torneiras água
natural e gelada, selo Procel A. tensão:
I 10v ou bivolt

20 UND R$ 500,00 R$ 10.000,00

Refrigerador FrostFreeMarca;
Brastemp:com congelador - Branco -
Bivolt reÍrigerador duas portas Írostíree
310 litros (capacidade total)
características: prateleiras de vidro
temperado cor branco capacidade.
Tensão:110v ou bivolt

R$ 1.700,00 R$ 22.100,00

2.8

Fogão Marca; Brastemp: a gás 04
bocas com acendimento âutomático -
Branco Fogão 4 bocâs, cor branco, pés
altos para facilitar a limpeza do piso,
tampa de vidro, grade para panelas em
arame arredondado, espaçamento igual
entre os queimadores, grades e capas
dos queimadores removíveis paÍa
facilitar a limpeza, mesa do fogão
selada em aço inox , painel mecânico,
injetor de gás horizontal e acendimento
automático. Forno com válvula de
segurança, prateleira deslizante, auto
limpante, vidro duplo na porta e
iluminação central.

í3 Und R$ 800,00

3.0

Ar condicionado split Marca;
TCL9.000 btus, controle remoto, selo
Procel A.Aparelho ar condicionado,
capacidade refrigeração: 9.000 btu/h,
tensão:
22Ov ou bivolt, monofásico, po: split
modelo: hiwall Uma condensadora e

uma evaporador, Serpentinas das
unidades condensadora e evaporadora
em cobre, Controle remoto, com pilhas.

10 Und R$ 1.280,00 R$ 12.800,00

Ar condicionado split Marca;
TCL12.000 btus, controle remoto, selo
Procel A.
Aparelho ar condicíonado, capacidade
refrigeração: í2.000 btu/h, tensão: 220v
ou bivolt, monofásico, po: split modelo:
hiwall. Uma condensadora e uma
evaporador, Serpentinas das unidades
condensadora e evaporadora em cobre,
Controle remoto, com pilhas.

to Und RS 1.500,00 R$ 24.000,00

3.2 Ar condicionado split Marca; TCL 20 Und R$ 2.150,00 R$ 43.000,00

íÇ

Und

3.1

6
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MASTER COM E Assinado de forma digital por

SERVICOS MASTER coM E sERvlcos
LTDA:21 353497000'l0O

LTDA:21 3534970001 0 Dados: 2o2r.07.26 r8:23:12

0 {3'oo'

ENDREO LOURRAN SANTOS DA COSTA
CPF: 037 .292.522-75
Representante Legal

MASTER COM E SERV!çOS LTDA
CNPJ: 21.353.497/0001-00

18.000 btus, contÍole remoto, sel

lho ar condicionado, capacidad
geração: 18.000 btu/h, lensão: 22
bivolt, monoÍásico, po: split modelo

iwall. Uma condensadora e um
dor, Serpentinas das unidad

ondensadora e evaporadora em cobre,
ntrole remoto. com ilha

rocel A.

il setecentos e noventa e R$ 197.798,00VALOR TOTAL (Cento e noven
oito Íeais

e


