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ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI
DEpARTAMENTo DE coNTRATos e coHvÊutos

CONTRATO N9 OO2 I 2O22-SE MAP/PM U

CONTRATO DE aeursrçÃo euE ENTRE sr

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAT DE

LARANJAL DO JARI, COMO CONTRATANTE, E A
EMPRESA TEC SERV EMPRENDIMENTOS EIRELI,

COMO CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO
ESTABETECIDA.

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como outorgantes e reciprocamente
outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o MUNICÍP|O DE LARANJAI DO JARI, Pessoa Juridica de Direito Públco
lnterno. CNPI n.e 23.066.9O5/Oq)1-60, situâdo na Avenida Tancredo Neves, ne 2.605, Bairro Agresre, CEP 68.920-000,
Laranlãl do Jari-AP, neste ato representado pelo 5r JUNIEL tlMA VlAt{4, Brasileiro, casado, professor, com RG ns 105532-

2a Via/AP e CPF t\e 747.678.362-04, residente e domiciliado na Rua Vinícius de Moraes, ne 964, Bairro Prosperidade,

Laranjal do lari-AP, CEP 68.920-000, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa TEC SERV EMPRENDIMENTOS ElREtl,
CNPJ ne 32.846.1581O0O1-73, com sede na Av. Monte Dourado, ne 894, Bâirro Agreste. CEP 68920-000, Laranja do Jari

AP, representada pelo Sr. TARCÍS|O NUNES FERREIRA, portador da RG/C.I. n' 474592 e CPt (MF) n" 00216949238,
residente e domiciliado residente e domiciliado na Av. Monte Dourado, ne 894, Bairro Agreste, CEP 68920-000, Laranjal

do Jari-AP, resolvem celebrar o presente Contrato, em face da Licitação ne 084/2021-SEMAP/PMU. na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica - SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições que se

obrigam a respeitar e obedecer.

FUNDAMENTO LEGAL:

Constituição Federal;

Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ne L0.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto ne 10 024, de 20 de setembro de 2019;

CúUSUTÂ PRIMEIRA . DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição o REGISTRO DE PREçO PARA EVENTUAT CONTRATAçÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM FORNECIMEÍ{TO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MÚSICA dA PTEfEitUTA MUNiCiPAI

dc Laranjal do jari, conforme descrito no Processo ne 208.307/2021-SE MAP/PM Ll, Anexo I do edital do Pregão lletrônico

084/2021 5EMAP/PMU.

CúUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 {doze) meses, contãda â partir da data de sua assinatura

cúUSULA TERCEIRA - DAs coNDIçÕEs DE RECEBIMENÍO DO OB,EÍO:

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

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓR|O - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato,
para efeito de posterior veriÍicação de sua conformidade com as especificações constantes neste lnstrumento e na

proposta que ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2 deste Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO ' Os produtos serão recebidos deÍinitivamênte no prazo de 10 dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante

termo circunstanciado.

CúUSULA QUARTAI DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA:

3ETÂP
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ESTADo oo auapÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
DEpARTAMENTo DE coNTRATos E coNVÊNtos

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

4.2. O localda êntrega deverá ser na Avenida Íancredo Neves 2605 - Agreste, Laranjal do Jari/AP.

cúusu[A qutNTA: DAs coNDtçÕEs DE PAGAMENÍo:

5.1. 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 fiscais que apresentarem incorreçôes serão devolvidas à CONIRAIADA e seu vencimento ocorrerá em 10

(dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediânte crédito aberto em contâ corrente em nome da CONTRATADA, no Eanco 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 pêndente de liquidação quãlquer 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 iunto ao lnstituto Nacional de

Seguridade Social/1N55 e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem ãs quais o pâgamento ficârá 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 atualização financeira devida pelâ CONTRATANTE, entre a data acima reÍerida e a

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação dâ 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:

I = (rxl100)
365

I = (6/100)

365

| = 0,00016438

TX - Percentual da taxa anual = 6%

CúUSUTA SÊXTA - DA VATIDADE DO PRODUTO:

6.1. Todos os produtos fornecidos deverão estar dentro da data de validade dos perÍodos estipulados pelo Códi8o de

DeÍesa do consu midor.

cúusurA sÉÍrMA - DA FrscAUzAçÃo Do coNTRATo;

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONIRATANTE, devidamente designãdo para

tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo ldo
Edital do Pregão Eletrônico ns 084/2021, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONIRATADA, inclusive perante teÍceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste

Contrato.

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

cúUsUtA OITAVA . OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

www.laranialdo!ãíi @larantaldojâíi.ap.gov.br

SEIII AP

avenida TancÍedo Neve§, s/np-Àgreste, cEP 68.920-000 / CNPJ 23.066.905/0001-60
"Laranjal dos no55os sonhos.'

ifh.ree I

i,EI



rt

8.1- Receber provisória e definitivamente o obieto, conforme especificações, prazos e condiçôes estabelecidas no Edital e

5eu5 anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das obrigaçôes
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. Comunicâr à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8,4. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;

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

8.6. Efetuar o pagamento à empresa ã ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condiçôes estipulâdâs no
edital e na licitação;

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

cúusuTA NoNA - oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no prãzo e condições definidos no Edital e Termo de Referência (Anexo l), alem
das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de
transcrição, faz parte integrãnte 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 íncidentes direta e

indiretamente sobre os serviços, 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 comunicadâ por escrito e autorizada previamente pelo
responsável pelâ fiscalização;

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

9.5. Aceitâr a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo comunicar imediatamente,
por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade, alteração ou dificuldade que impossibilite a

execução do contrato;

9.6. Reãlizâr o fornecimento do presente objeto de forma meticulosâ, sem interrupções, garantindo o pêrfeito

desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado,
tais comor a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizaçõesi e) vales-refeição; f)

vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadâs 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 objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao

êcompanhamento pelo CONTRATANTE;

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

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todãs as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica

de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento
do ob.ieto, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente o

www.laraniaidorari.ao.sov.brlcontato Côlàrânjâldojâri.ap.gov.br
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ESTADO OO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer nas penalidades nele prevista5;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, dã execução e entrega do prese e

objeto;

9.L5. 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 da contratação;

9.17. Apresentâr, sempre que solicitâdo pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido, documentação
referente às condições exigidas no instrumento contratual;

9.18. Responsabili?ar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei ns 8.078, de L990);

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

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

CúUSUTA DÉcIMA - DA DoTAçÃo oRçÂMENTÁRIA:

10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

AçÃo; 13.392.0022: 2059 : 2011 MANUTENçÃo oA SECRETARTA DE CULTURA

ETEMENTO DE DESPTSA: 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTE:001000

CúU5UtA DÉCIMA PRIMEIRA . Do VAToR

11.1 ' A Contratãnte pagãrá à Contratada, o valor total de RS 85.000,00 (Oitenta e cinco mil 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.

CúUSULA DÉcIMA sEGUNDA. DAs PENATIDÂDEs:

12.1. Ficará impedidã de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de ãté 05 (cinco) anos, sem
prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominaçôes referidas no Art.87, lV da Lei ne 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 fizer declaração falsa;

d) enserar o retardamento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f)falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude Íiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser a plicada .iu ntamente com as multas previstas na Lei Federal ne

8.665/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2% (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 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

cúUsUtÂ DÉcIMA TERcEIRA - DA REscIsÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, e nas

formas previstas no art.79 da mesma Lei

www.laranràldorar!.i!19y.!!!e!!4!9 @làranleldojâri.âp.gov.br
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

OEPARTAMENTO DE CONTRAÍOS E CONVÊNIOS

CúUSUtA DÉCIMA QUARTA - Do LIVRE AcEsso

14.L - A contratada fica obrigãda a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, ref
obieto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle
externo, conforme art.43 da Portaria lntermanisterial ne 424, de 30 de dêzembro de 2016.

\."j
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cúusur.A DÉoMA eutNTA - Do FoRo E DA puBucAçÃo:

14.1 - As questôes 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 JatilAP, com exclusão de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

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

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuâdo, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duaslvias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laran,al do .lari-AP, 07 de )anelro de 2022

Secretário
na
. e Planeiamento
A8/PMU

TE

<;ur§

Tes

Tarcisio Nunes Ferreira
CPF:00216949238

Representante Legal

TECSERV EMPREENDIMENTOS EIRETI

CNPJ ne 3 2.846.158/0001-73
CONTRATADA

. CPF: Qnq, ?«4. 64^)â
PF ç. -6

www.laraníaldo âri eo pov.brlcontâto @laíanjâldojeri.ap Sov br
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--ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO I DO CONTRATO OO2{2O22-'EMAP/PMU

Lote 01: lnstrumentos Musicais.

ri.ão.Eov.brlcontato @laranjaldojari.ap.gov.br
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Rs8.000,00

Rs5.000,00

Rs4.000,00

Rs300,00

Rs300.00

IEíIIAP

ITEM DESCRçÃO QUANTI UN ID. V. UNIT VATOR TOTÂL

01
Violão clássico com tensor, cordas em nylonelÉtrico. Com seis (05) cordas
(IúARCA: PHX)

10 UNID Rs600,00

02
Violão clássico com tensor, cordas em açoelétrico, com sejs {06) cordâs
(N4ARCA: PHX)

10 UNID R5700,00 Rs7.000,00

03
Atabaque 100 cm

tUEN)

c/ afinâção tarrasca, mâdeira listrada couro. (MARCA
05 UNID Rs1.000,00 Rss.000,00

o4 Flauta doce uso profissionâl yrf - 21(IúARACA:YAMAHA) 30 UNID Rs100,00 Rs3.000,00

05

Bateria Acústica CompletâCâractêrísticas Tom 10"x8" e 12"x09Surdo
16"x16 Caixa 14"x5,5 Bumbo 22"x16 Casco em Poplar com 7mm de
espessura e 6 folhas Pés duplos super- resistentes Conteúdo da Embalagem
Banco, Pratos e Par de Saquetas Obseívações Medidas: 56 X 60 X 75 Íipo de

Madeira Poplar (MARCA: VOGGA)

02 UNID Rs4.455,00 Rs8.910,00

06

Guitarra Elétrica - 530 Woodstock Bk - (preto) ESPECIFICAÇÕES TÉCN|CA5

CORPO / Basswood BRAçO / Maple €SCAI-A / Maple com 22 trastes NUT

{CAPO TRASTE) MEDIDA /42mm CAPÍADORES / 3 Single Coils

Standard cerâmico CONTROLES / Chave de 5 posiçôes, 1

cont.ole de volume, 2 de tonalidade PONTE/ cromada TARRAXAS

/Cromadas e blindadas. (MARCA: TAGIMA)

05 UNID Rs1.600.00

o7 Trombone de pisto longo em 88 com câ'e(MARCA: MICHAEL) 01 UNID Rs5.000,00

08
Acoídeom vermelho perolado 08 baixos com ãlça e bag elétrico(MARCA
MICHAEL)

a2 UNID Rs2.500,00 Rss.000,00

09
TECTADO ARRANJADOR Características: Cor Preto Teclas: 61 Teclas Polifonia
48 (Max.) Canções: 758 (237 vozes do painel + 24 kits. (MARCA:YAMAHA) a2 UNIO Rs2.000,00 Rs4.000,00

10

Microfone sem Fio Duplo UHF E5pecificâções tecnicãs: Receptor LS 902 RX

trequência portadora: UHF Banda Alta; Estabilidade de frequência:
+/- 0,005% controlada a cristalj Modulação: FM; Senribilidade de recepçâo:

4uv {Sinad=12D8); Relação sinal/ruído: >_ 90 D8; Nível de saída de áudio:
0-30mV; Resposta de frequência :

50 Hz à 15 Khz; Distorção harmônica total: < 1% Dimensôes e Peso

Dimensôes: (A x L x P) 152 x 100 x 31 mm Peso: 0,275 Kg Íransmissor:
Potência de saída: 10mW (máx.); Raio detrànsmissão: 60 metros; Emissão de

frequência espúria: > 60 dB abaixo daportadora; Estabilidade da frequência:
+/-0,005%; Desvio máximo: +/- 48 Khz; Cápsula HT: Dinâmica unidiíecional
cardioide; Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 VDC (alcalina); consumo de corÍente:
60 mA. Dimensões e Peso: Dimensôes: (A x L x P) 52 x 250 x 250 mm Peso:

0,240K9 Conector de saída de áudio Ls 902: Sinalmixado A+B: P10 (não

balân.eada);' Sinais independentes A ê E (x2): xLR-

3M painel(balanceados); Alimentação: 12 - 15VDc; Corrente de

consumoi 80 m. Conteúdo da embalagem: 02 Transmissores Mão 01

Receptor, OlFonte Bivolt, O1 Cabo de Áudio, 04 Pilha5AA, (iúARCATIESON)

a2 UND Rs2.000,00

10 UNID S1.soo,oo

I

Rs1s.000,0011

Contrabaixo de 4 cordas bs-4s mbl -4 cordas, cor preta com acabamento
metálico - corpo Basswood, braço maple escalâ rosewood, ponte fixa-
controles 2 volume/2 tone- câptores 1p/1.1- tarraxas die cast. cromo- 24

trastes, braço parafuso(MARCA: PHX)

01 UNID Rs1.000,00 Rs1.000,0072 Timbal em madeirâ 90x14 branco com 14 aÍinações(MARCA: PHX)

Rs4.000,0001 UNID 4.000,0013 Par de conga 1p265àe +lp265ae conga + quinto(MARCAT LP)

01 UNID Rs4.000,00 R54.000,0014
P{ de conga quinto compactâda lp11+113/4 Giovanni

Hidalgo. (MARCA: LP)

Rs1s0,0002 UNID15 Meia lua preto tp315pr (MARCA: PHx)

UNIO Rs200,00 Rs400,000216 Pandeiro 10 profissional aro madeira phx toja (MARCÂ: PHx)

01 UNID Rss00,00 R5500,0011 Repique Lal-3010RMPPC (MARCA: PHX)

Rs300,0001 UNID18

caírilhão/30 barras de alumínio polido material: madeira de compensado

15mm(tÍatado)medidas:{A,L,C):21X1,5X38CM
peso530gembalagemmedidas( ALC): 9x10x40cm peso 6209(iúARCA:

avenidâ Tancredo Neve§, s/ne Agreste, cEP 68.920-000 / cNPl 23.066.9o5/00o1-60
"LâÍanjel dos nosso-onhos."

Rs6.000,00
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Jun

Secretário Municip Planejamento
Dec. ne 002 /PML)

CONTR

\(»- U),o
Tarcisio Nunes Ferreira

CPF:00216949238
Representante Legal

TECSERV EMPREENDIMENTOS EIRETI

CNPJ ne 3 2.846.1s810001-73

CONTRATADA

www.lâraniãldoiari ão.sov.br/contato @laranlaldoiari.ap.gov.br

Rs49o,oo

Rss00,00

LUEN)

19
Baquetas de vara
(5a)(MARCA:LIVERPOOL)

de percussão nirvanasortido em madeira
10 UNID R5s0,00 Rss00,00

Rs500,0020 Baquetas de fibras para repique (MARCA:tIVERVERPOOt) 10 UNID R$s0,00

2L Surdo 18pol tripé feito em ferro maciço pintura automotivã (MARCA:PHX) 01 UNID Rs1.000,00 Rs1.000,00

22 ParBongoTB0l0 na cor preto (MARCA: LP) 01 UNID R5600,00 R5600,00

COWBEL modelo TO008+ÍO09 par debloco sonoro 1âgudo amarelo com
alamp 1 grave verde com clamp corpo deplástico clamp ferro com
borboletas deferro bloco sonoro agudo medida 15,5 x 15,5 x 4 cm peso

3959 bolço sonoro grave medida: 20x17,5 cm peso: 6509 (N,4ARCA:

LIVERPOOT)

01 UNID Rs490,00

24

Cajón eletroacústico / sistema de captação(02 capsulas de microfone)
material madeira em compensado 10mm (tratado) pele: madeira de

compensado mârfim 4mm( tratado) esteira: 24 fios aços

regulável(regulagem) (externa)medidas(ALC): 50x33x36cm/cm peso3,300kg

embalagem medidas;(ALC):53x36x39cm peso 5kg (lúARcA: JAGUAR)

01 UNID Rss00,00

vAtoR GLoBAL DA PROPOSTA: RS 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)

ANT

Avenida Tancredo Neves, s/ns-agrestê, cEP 68.920-000 / cNPl 23.066.905/0001-60
"Laranjal dos nossos sonhos."
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