
SEMAP

,:d r 1.,

'EFIESTADO DO AMAPÁ
DE|EEETÍItD^ ttttllLtDÀt arE r 

^E,Alr 
rÀr arí.l lÀor

SECRETARIA MUNICIPAL DÉ ADMINISTRAÇÁO E PLÂI.IEJAIIENTO
DEPÂRTATETTO OE COI{ÍRATOS E COXVÊiiIOS

F

Assinado de foÍma
digital por GREYCEANE

RODRIGUES

,-Í1ltTE 
^Íí.r 

tto a'ta7rtr1rt Elur r

CONTRÁTO QUE ÊÍÚTRE SÍ
CELEBRAM O MUNICíPIO OE
LARANJAL DO JARI E A
EMPRESAGRLOBÂTOPARA
OS FINS NELE DECLARADOS

Pelo presente rnstrumento, e nos melhorês termos de dtretto, os no tim asstnados. c,e um
lado MUNTCíPIO DE LARANJAL DO JARI, pessoa juridical de direito publico interno,
CNPJ(MF) no 23.066.905/0001-60, nesle ato representado pelo PreÍeito Municipal o Sr.
MARCIO CLAY DA GOSTA EERF-Ã.O, E'rasileiro, casado, portêdoÍ do RG no 2746-a6 e
do CPF no 620.367.852-04, residente e domiciliado nesta cidade de Laran.jal do Jari,
doÍãvánie derlor]]ir1ãüo COHTRÂTÂI.iTE, e dú úut'ü iádo üünio CONTRÂTÂDÂ, à
empresa G R LOBATO com personalidade jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ:
31.734.960/0001-09, com sede na AV DECIMA OITAVA 1462 - MARABAIXO 3, Macapá
- APl. CEP 68.909-857. neste ato reoresentada Dela Sra. GREYCEANE RODRIGUES
LOBATO, CPF: 757.018.202-20, RG no 245416 PTC/AP, celebram o presente Contrato
marlionla ao oaar rintac í-lá, ,a,,|âG õ ^^^Ai.Aõa ^, 

,ô mlt, ,ômó^lô d ,t^.^âm ^ee uvYu,,,rve

estabelecem:

FUNDAMENTO LEGAL:
Constituição Federal;
L.ei no 4.32D, de 17 de .rlatçr de 1964)
Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993, e alteraçôes posteriores;
I ^: ^O ,t rt Ca,\ )^ 41 ,J^ :..1L^ A^ al\t\4,LÉl I i I \r.\.rz-\rr tlÉ L wr, lull l\J uÉ Z,\r\JÁr

Decreto no 1 0.024, de 20 de setembro de 2019;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

'l .1. O presente contrato tem por objeto de aquisição de MATERIAL PERMANENTE
(móveis, equipamentos, eÍeirodomésticos e eÍetrónicos), para atender as ciemancjas cias
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 VIGÊNCIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data
de sua assinatrlra.

clÁusulÂ TERCETRA - OÂ3 COilD!ÇÕES DE RECEBFJIEi{TO DO CBJETO:

3.1. O reeebimento clo ob;eto deste intrumcnto comprecnrlerá ehms ctapas clislintas, a
seguir discriminadas:

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISORIO - no prazo 05 dias pelo responsável do
acompanhamento e frscalização do contlato, para efeito de postêrior verificâÉo de sua
conformidade com as especificaçôes constantes neste lnstrumento e na proposta que
^^^--^-A ^^- ^^^^iÃ^ ,.râ ^-.-^-^ .r^^ ^-^r.4^^ ^^ r^^^r -^ :+^- ,. destgUUUIieíaá pUÍ Uúd§i<!ú uii ciraii-'Vd uv§ Pr\rwur\Jr rrv rr)uár
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Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos serâo recebidos definitivamente no
Drazo de '10 dias. contados do recebimento provisório. após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

cúusuLA eurNTA: DAs coNDrçôES DE pAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (kinta) dias, contados da apresentação da
nota frscal eletrônica no protocolo do CONTRATANTE, à vista do respecüvo Termo de
Recebimento Definitivo do objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e
seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentaçáo 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 íaúl[ãn[É úénúéüúiú rioiúárá fiá ÍIOiá tÍSCáÍiÍãtUrã O rIOíÍÍé üú Íiáncú É óS rluii1êros
da agência e da conta-conente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obílgãçãú ÍifiãÍrüÉirã qüé llÍé für iínpüstã, êíÍÍ vírtudê de pêíiãiidãdé Õu irÍãdiÍfiplgnciâ,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade
juírio ão iÍisfitutú Flãciúí]ãí üe sieEuiiqãüe socíãr/íN§s s r-üÍiüÕ úe Ljãtãnlra poÍ iempo
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 aiguma r'o,'ma para tantü, fica convencionado que ã tãxa de alualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente
ao eÍetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicaçâo da seguinte íórmula:

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

I = (Txl100)
365

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

GREYCEANE

RODRIGUES

LOBATO:7570182
í\11^

Assinado de Íorma digital
por GREYCÊÁNE

RODRIGUES

LüBÁÍO:757üi 820220
Dados: 2021.07.26 I8:'l 3:50
{j3'0ü'

TX = Percentual da taxa anual = 6%

."*
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CLÁUSULA QUARTÂ: DO PRAZO E DO LOCAL DE EI{TREGA:

41. A prere de ontrega do ofrjoto deverá sar imediato, a partir do recaLrimento €la Nota
de Empenho pela Contratada.

4.2. O local da entrega deverá ser na Avenida Tancredo Neves 2605 - Agreste, Laranjal
r{n lari,/ÀD
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CLÁUSULA SEXTA. DA VALIDADE DO PRODUTO:

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

cLÁusuLA sÉrHlA . DA FrscALlzAÇÃo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalizacão da execuÇão deste Contrato será exercida por agente do
CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela
narfai+a awar.r rnãn dn fnrnanirrarrt'.r âÍÍr nn7lf^rmiÁaáo ^^m ^ ^.ôr,iôr^ nn Ânawn I r{n
Pvrivrru v^vvu\D w,ir e Prvúrúrv

Edital do Pregão Elekônico no 02812021 , na proposta da CONTRATADA e neste
inslrumento.
-f 2 h, $at aliacãn oorá avarniíâ n.r inlôrôêêô ía Àr(rniniatrar.ã.! â Í!ã.t awal,ri narn raÀrrz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irÍeguiaridàdés, e, ílâ suâ ocórrência, náo iíÍipiica cú-responsabiiidade do Pocier Pútrlico
ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
áCíéSCiúros óu SupieSSüêS que Sé Íizererü rieüessáriáS áu oüjetu du preSÉrrte Corliíeiio,
até 25 o/o (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
auut uu ct ru c a5 par tes,

cLÁusuLA oTTAVA - OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

ô.1 - FtêCêú€Í piüvisoríã e üeiíÍiíiívãmêfiie ü Oújeto, ConÍürme éSpe'lÍÍíüãÇOeS, pÍãZOS e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada,
o cump meÍiro üas oüÍiEaÇoes oa uuN i KÂ í AUÃ, sü0 os aspeüos quanrÍraüvo e
qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA quaisquer Íatos que, a seu critério, exüam medidas coÍretivas por parte
desta;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
venÍicadas no objeto tbrnecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
o A 

^.^^.-- 
ai^^^i^/a^..,.^^ ^-- ^^^.iÀ-- ^-6--t^^a^'u.+. ,-ttç§tor a§ r luLoü I lüvolür lalul aJr Plrr üçr vr\rvr u\JrrrPçtçr rrç,

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 oor qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cúusulA NoNA -oBRrcAçÕEs DA CoNTRATADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no ptazo e condições definidos no Edital e
Termc de ,Refer'ência (Anexo l), âlém dss cbrigações a$umides ns propeta firmada
pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de transcrição, faz

GREYCEANE Assinado deíormâ disital

RODRIGUES pu, úRE,cEÂiií aoDaiúurs
LOBATO:/5/018,?0220

LOBATO:7570'182022 Dados:202I.07.26 ra:r4:o2
0 {3'oo
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parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

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

9.3. lnformar o nome do responsável para representá-la 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 recomendaçôes aceitas pela boa técnica,
normas e legislações;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fbrnêcimento 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. Reaíizar o lbrnecimento cto presente ob1eto de tbrma meticuiosa, sem rnterrupçóes,
garantindo o perfeito desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, locjas as conct'íçóes de habiÍitação e qualificaçáo exigiclas na íicitaçáo;

9.8 Responder, em rclação aos seus empregados, por todas ês despesas decorrcntes
do fornecimento do objeto licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c)
taxas, impostos e contribuiçôes; ci) incienizações; e) vaies-refeiçâo; f) vaies-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Adminishação do CONTRATANTE
ou a terceíros, ciecorrentes de sua cu[pa ou dolo quanclo da entrega do objeto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento
pelo CONTRATANTE;

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

9.í í. Assumir a respónSabiiiciãcíe pelos encargos sociais, Íiscais e comerciais resultantes
da adjudicaÉo;

9.1 2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
esiabelecidas na ie§isiáção espéCíÍica <Je aci<jerrles do trabàÍho, quãndo, errl ocr.rrêrrcia
da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto, ainda
que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.í3. Não subüúrriráiái úu iÍárrsíerir a ieÍceiros, tlet tliesrnô pàiüiáirireirié, a execução
do presente objeto, sem prévio consentimenlo por escrito da Contratante, sob pena de
incorrer nas penalidades nele previstas;

v. t.+. I\SsU I IUUU5 U5 ga§tus U UU5PC5d5 UUUU S IES, UItCIa UU ll tuti Cta tCI ttC, Ud
execução e entrega do presente objeto;

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a
telt-ellU5, Clll \JCUUIltslluld uE <lçdu UU UlIlÍSldu Uts 5EU5 El llPI EgclUU:t,

.9 16 Guardar sigih alrsolr-rto Eoblra aÊ informaçõ€S quê viar a ter conhecimenlp p6r f6rça
da contrataçâo;

As5inado de formâ digital
GREYCEANE poÍ GREvcEAN€ RooRrGUEs
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9.1 7. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo
estip;lado no pedido, docrrÍÍ?entEçãc ref,erer,te às condições exigidas na instrumento
contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumida. (Lei no 8.078, de 1990);

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

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA DorAçÃo oRÇAMENTÁR|A:

10.1- As despesas deconentes da contratação correrâo à conta da seguinte dotaÇão:

Orgão/UG 02000 Gabinete do Prefeito

Açâo 04.122.0002 1002 - Equipamento para o Gabinete do
Prefeito

Elemento de
despesa

Fonte 00'10000

usuuu- i- Íocutãüütíã .jüi'íüígã

Âcin

Elemento de

-t4.062.0006: 2006 - Manutenção da Procuradoria
Juridica

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material

^êlrYrânaítta
Fonte 0010000

06.1 82.0008: 2008 - Manutençáo das atividades do
\,Ul I ldl IUt)

Elemênto da
despesa

Fonte

4490.52.00.00: 0010000 _ Forrinamento e material
permanente

00í 0000

orgeo/uG 07000 - secretana cÍe Adminlstraçâo e Planelamento

^r 
,a.l^ 

^^.^. 
ar\^E t:l^^^r-,.r..-^^:^,I^ <r^^-^r^-:^ r^\j+. I Ze.rrv I U. Mr\., - I\lilr§ll (llUl clVA\J Ud \)tiul li(dl lcl \rti

Adminishação e Planejamento

Elemento de
rrcsPE5.r

4490.52.00.00 - Equipamentos e material permanente

Fonte 0010000

Orgão/UG

04.123.0011: 1006 - Reestruturação da Secretaria de
Finanças

/t^ ítír. 
^araí1n^^ 

E^..i-^-^^a^^ ^ Ê^l^,;^t+i9\r.Jz.t v.\rv. w tvvvv - r-qulPal I lEl I LUJ rJ I I lalçl lol

Orgão/UG

Ação

A(\hádo dê íôÍmà diortàlDorGRFYaFANF -^^,-...,. ^^^-,-,i." ',

RODRIGUES LoBAÍo:7570't820220
r ôa ÀT^.7<7íl t c r^1rar Oâdos: 2021.07.26 18 l4:40

4090.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e material
permanente

tt^-^-a^ J^Ltcrr tÉtttv ttE

ur gdui u\J

0500 - Comando d Guarda Municipal

Ação

08000 - Secretaria de Finanças
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OrgãolUG 't0000 - Secretaria de Meio Ambíente e Íurismo

Âção iô.542.00'i5: 202i - Manuienção cia atividacjes cla
SEMMATUR

4490.52.00.00: 00í 0000 - Equipamentos e Material
Permanente

Er.nla

Orgão/UG 12000 - Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Ação 15.451 .0025: 2028 - Manutenção da SEINF

OrgãolUG

trlamanÍa /a

despesa

Elemento de
despesa

Orgão/UG

Elenrento de
despesa

Açào

Fonte

Orgão/UG

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITUP-A f,IUNlCIPÀ!- DE LÂRÀTJAL DO JARI

SEcRETARTa MUMctpal DE aDMtNtsrRÂÇÃo E PLANEJAMENTo
oEPARTÀMENTo DE cotÍIRÂTos E col{vÊNlos

0010000

092iA - instituto Municipai de Agricultura e
Abastecimento

20.605.00'13: 2070 - Manutenção da Atividades do
imapa

4490.52.00.000: 0010000 - Equipamento e materia!
permanente

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Perrnaltente

15000 Secretaria de Transporle

++YU.JZ.UU.UU. UU rUUVU - ELlurpdr r rur rtUS g tvtdrE dr

Permanente

27 .812.ú023 2057 - Manutençao da Sec. de Esporte e
Lazer

despesa

Fonte

Fonte 0010000

Elemento de
riespesa

nní ônôn

Fonte n^í ônnn

26.122.0030:2032 - Manutenção das atividades da
Secretaria de Transportes

Ação

Orgão/UG

Fonte

16000 - Secretaria de Cultura

0010000

ENal lltàr trU ttc
despesa

+9i,\,.UZ.VU.W. VV rVV\,U - E r.iutl.ldt I tvl l(UD g tvtdtE dt
Permanente

0010000

17000 - Secretaria de Desporto e LazeÍ

Elemento de
dêspêsa

GREYCEANE

RODRIGUES

LOBATO:7570182022
ü
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permanente

Ação

13.392.QO22:2059 - Manutenção da Sec. de Cultura

Açao

4490.52.00.00: 0010000 - Equipamentos e Material
Permanente
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEÍRA - Do vALoR
i i.'l - A Contiatante pagará à Conti'ata,ia, o vaioi' totai de R$ 285.345,00 (duzentos e
oitenta e cinco mil , trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco rêais),
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.i. Ficará impeciicia de licitar e coniraiar com a Uniãcr, Estado e Municípios, peio 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 8.666193, 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, náo retirar a Nota t)e Empenlro;
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) ensejar o retardamento da execuçáo do objeto deste Termo;
e/ nau llrairtrver il prupo§tir! lluu§U uduantet tte,
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
I t, uu tctEt auuc 5L-at.

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 dimensionamento abaixo,
garantldo o exercíclo de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atrâso e por ocorrência de
fato em ciesacordo com o proposto e o estabeiecicio no editai, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de í5
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - muita de J0% (dez por cento) sobre o vaior totai do Contrato, no caso de inexecuçào
total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO:

13.1 - O presente 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.

nr Árrcrrr a nÉatrra rrrr^EÍ^ n^ r trrEE ^^Eccrr
14.1 - A contratada fica obrigada a concêdêr livre acesso aos documentos e registros
contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou
entidade pública ccnceCente e dos órgõos Ce ccnt:'ole interno e externc, conÍcrrne art.
43 da Portaria lnterministerial n" 424, de 30 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO E DA PUBLICAÇÃO:

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser

rt
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dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no
Forc da Comarca de Laranial do Jari/AP, co,'n exclusãc de qualcuer cutro ocr mais
privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial da União, conforme
rla+armina a I ai no e 

^AA/Oe
14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de
lirlac cãn accinerlac nalnc cÂ^tântôc .{âê ^ã.}ôê Fí'ttlTDÂTÂNTtr a

Pur rvü,

CONTRATADA, e pelas testemu as abaixo.
Laranjal do iari-AP, 23 de julho de 2A21.
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ANEXO I DO CONTRATO 03712021 - PMLJ

TABELA DE PREçOS

MA ERRÃO
Pre to al

coN TANTE

GREYCEA Âssiíádo de Íofmô digitãl por
GREYCEANE RODRIGUES

LOBATO:75701820220RODRIGU S

LOBATO:7570'l 820220 oàdos 2021.07.26 18:r 7:46 {3'00'

GREYCEANE RODRIGUES LOBATO
CPF:757.018.202-20
Representante Legal

G R LOBATO
CNPJ: 31.734.960/000í-09

L

tt

E

ITEM ESPECTFTCAçÕES MARCA UND QTD VLR UNIT. YLR TOTAL

1
EsteÍite dê ãç6 Êom 5 praelêirás elÍrzá. Àltuíâ Í iáÍ8uaa

x pÍofundidade:162 cm x 82 cm x 25 cm
UND 28 R5 300,00

8ãfl€o longãriíá de 3 lügerÉ5. 32 R9 420,00 Rs 13.440,00

3 Banco de lon8arina de 5 lugares MITLA UND 10 RS 6so,oo RS 6.soo,oo

4
Mesâ med. 1,5Ox0,70x7&m, com 02 gavetâs com
chav€, chãpa 25mm, pÉ! de ferro com cãlha passâ
(âbo3, coÍ bege.

GEEB WORK UNO 40 RS 7so,oo R5 30.000,00

5

Mesa med.2,20x1,40 em L, com 02 gavetas com
chave, coí Preto.Mesâ (A) lado díreito medindoi L

1.6oxP 60r A 74 .Mese (B)ledo esquerdo mêdindo: L

80 x P 60 r A74.Conerão lêque (C) medindo: 160 x P

60

GEEE WORK UND Rs 1.200,00 R5 38.400,00

6 Mesa paÍã lm!ressora A0,76cm x LO,60cm x P 0,40cm GEEB WORK UND 25 Rs 180,00 Rs 4.s00,00

7
Câdeira fixa com 04 És, assento/encosto com espuma
injetada revestidâ em têcido ezul.

PTAXM EÍAL UND 155 RS 2so,oo

Cadeirâ branca plástace mâteriâl de estruturã
polipropileno, peso suportado 154k9

TRAMONTINA UND 260 RS so,oo

I
Pohrona Biratóíia modelo píesidente, a!s€nto/encosto

esFsÍfià iíietadà Íe!íestidâ eíB teak õ âaú|, bGço5 fixoj
PTAXMETAL UND 88 Rs 500,00 Rs 44.000,00

10
Armá.io 02 portas med. 0,90x0,42x1,30cm, chapa

25mm cor
beqe.

UND 4S Rs 630,00 Rs 28.3s0,00

11
Ârmário ârquivo de aço 04 Savetas com trilho 167 cm)

l,36l0,47xO,67 tn

4D R5 9s0,0o R5 38 000,00

12
sofá dê tés lu6aíêa conl .ssênto ÍEtaátí e ênrodto
rê.linávêl êm têcidô suêdê-

ENIOY 6 R51.950,00 Rs 11.700,00

ITATIAIA UND 4 Rs 1.800,00 Rs 7.200,0013
&mário dê cozií$â cortpacta e- aço reresrlUglí. )
Branco neve. M peçar, Dimensôes aproximariãs do l
produto:40 x 245 x 178 cn /

f"--.--, lJND 3 RS 1.o3s,oo14
pús8qx 9od x

/""'i^)-..-
Armario de àço,2 ponas,mim (ãx 1x x

40O mm cin2ã, c/chave e maçaneta,5
íeguláveis

ns 28s.34s,00uarenta e cinco reais)TOTAL (Ouzentos e oite it

l.s 
r ooo.oo

32

Is rr.rro.oo

l*s 
rr.o*,oo

UND

UND

1,, 
, ,0,.00

e

(--l


