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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2022
Processo Administrativo 86/2022

Ata de Registro de Preços referente ao Processo Licitatório nº 86/2022  -  Pregão Presencial  n° 86/2022,
tendo como objeto o Aquisição de mobiliário para os centros de educação infantil. O município de Rio do
Oeste, inscrito no CNPJ n° 83.102.715/0001-82, com sede à Rua Paulo Sardagna, nº 797 – Bairro Bela
Vista,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Sr.  DIOGO  FERRARI,  RESOLVE  registrar  os  preços  da
empresa INOVA DIGITAL LTDA EPP,  inscrita no CNPJ nº 22.992.632/0001-11,  com sede na AVENIDA
AVENIDA JUCELINO KUBISCHEC, nº 117, Bairro SEMINARIO, Taió - SC, CEP 89.190-000, de acordo
com  a  classificação  alcançada,  atendendo  as  condições  previstas  no  instrumento  convocatório  e  as
constantes  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  em  conformidade  com  a  Lei  nº  10.520/2002,  Lei  nº
8.666/1993 e suas alterações, Decreto nº 1.036/2007, Lei Municipal nº 1.760/2007 e Decreto Municipal nº
1.006/2007 e pelo disposto nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto Aquisição de mobiliário para os centros de educação infantil, conforme
condições e especificações descritas no Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1  Os  preços  ofertados  pela  empresa  signatária,  são  os  constantes  da  planilha  de  preços  anexa,
obedecida a classificação no Pregão Presencial n° 86/2022.

2.2  O  Município  de  Rio  do  Oeste  monitorará  pelo  menos  trimestralmente,  os  preços  dos  materiais
registrados,  avaliará  o  mercado  constantemente  e  poderá  rever  os  preços  registrados  a  qualquer
momento, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos
dos produtos registrados.

2.3 O beneficiário do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio
econômico  dos  preços  vigentes  através  de  solicitação  formal,  desde  que  acompanhado  de  documentos
que comprovem a procedência do pedido (requerimento, planilha de custos e nota fiscal de procedência e
qualquer documento de suporte). Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até
10 (dez) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto
quando solicitado pela Administração deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor. Caso a
proponente não apresentar a nota fiscal de procedência não será aceito o reajusto e a Ata de Registro de
Preços será cancelada.

2.4  A  atualização  não  poderá  ultrapassar  o  preço  praticado  no  mercado  e  deverá  manter  a  diferença
percentual  apurada  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado  vigente  à
época.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste por depósito em conta-corrente
ou transferência bancária em nome do fornecedor indicado no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias
contados da data liberação da Nota Fiscal e o pagamento será realizado de acordo com as quantidades
solicitadas na Ordem de Compra e constantes na nota fiscal.

3.2  O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade da empresa para com os tributos
municipais,  INSS  e  FGTS,  em  obediência  ao  §  3°  do  art.  195  da  CF,  nos  termos  da  Decisão  TCU  n°
705/94 – Plenário, item 1 alínea D, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços.

3.3  Deverá  constar  no  documento  fiscal  o  número  da  licitação  –  Pregão  Presencial  n°  86/2022  -
Processo Licitatório nº 86/2022.

3.4  Quaisquer  pagamentos  não  isentarão  a  detentora  do  Registro  de  Preços  das  responsabilidades
contratuais, nem implicarão na aceitação do material.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO PRAZO
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4.1  A  forma  de  fornecimento  será  parcelada  e  de  acordo  com  a  necessidade  da  Unidade  requisitante,
devendo  o  fornecedor  estar  ciente  que  não  haverá  quantitativos  e  valores  mínimos  pré-determinados,
sendo  que  a  entrega  deverá  ser  realizada  num  período  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  no  endereço
descrito na Ordem de Compra.

4.2  Os  pedidos  de  fornecimento  deverão  ser  formalizados  diretamente,  segundo  as  conveniências  do  
MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE.

4.3 Os pedidos serão efetuados através de Ordem de Compra, enviados através de “fax-simile”, correios
ou  retiradas  diretamente  na  Prefeitura,  deles  constando:  data,  valor  unitário,  quantidade,  local  para
entrega, assinatura da autoridade competente, e, ainda data, hora e identificação de quem os recebeu.

4.4 A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega dos produtos foi feita,
além da identificação de quem procedeu o recebimento dos produtos.

4.5  A  entrega  deve  ser  em  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIO  DO  OESTE  -  SEC.  DA
ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

5.2  Nos termos do artigo 15,  § 4° da Lei  n° 8.666/93,  alterada pela Lei  n° 8.883/94,  durante o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Rio do Oeste/SC não será obrigado a adquirir todos
os materiais objeto da Ata de Registro de Preços, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.

CLÁUSULA SEXTA – DA CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Os preços registrados na presente ata, poderão ser cancelados no todo ou em parte, de pleno direito,
pelo Município, nas seguintes situações:

6.1.1 No caso do fornecedor recusar-se a atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.1.2 Na hipótese do fornecedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.

6.1.3  Na  hipótese  do  fornecedor  não  aceitar  reduzir  os  preços  registrados  quando  estes  se  tornarem
superiores aos de mercado.

6.1.4  Nos casos em que o detentor  do registro  de preços ficar  impedido ou for  declarado inidôneo para
licitar ou contratar com a Administração.

6.1.5 Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo Município de Rio do
Oeste.

6.1.6 A comunicação do cancelamento do preços registrados, será feita por correspondência com aviso de
recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se comprovante no processo licitatório que tiver dado origem
ao registro de preços.

6.2 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, pelo Fornecedor, na seguinte situação:

6.2.1 Quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93.

6.2.2  A  solicitação do Fornecedor  para cancelamento dos preços registrados deverá ser  formulada com
antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  facultado  ao  Município  a  aplicação  das  penalidades  previstas
nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
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7.1  A  Administração poderá,  garantida a  prévia  defesa,  aplicar  ao fornecedor  as seguintes penalidades,
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

A) Advertência.

B) Multa, nas seguintes hipóteses:

B.1)  0,5  %  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  e  por  descumprimento  das  obrigações
estabelecidas nesta Ata, até o máximo de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata.

B.2) 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata, no caso de inexecução total e 5 % (cinco por cento)
sobre o valor total da Ata, no caso de inexecução parcial do objeto da Ata.

C)  Suspensão temporária  do direito  de licitar  e  contratar  com o Município,  por  período não superior  a  2
(dois) anos.

D) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria
autoridade que aplicou a penalidade.

7.2  A  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais  sanções,  não  terá  caráter
compensatório, e a sua cobrança não isentará o Fornecedor da obrigação de indenizar eventuais perdas e
danos.

7.2.1  O  valor  da  multa  aplicada,  poderá  ser  descontado  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração à adjudicatória, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, ou cobrado
judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1 A publicação resumida da presente Ata de Registro na imprensa oficial, condição indispensável para
sua eficácia, caberá a Prefeitura Municipal, sendo realizado em conformidade com o disposto no artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial n° 86/2022 e seus anexos e a proposta de preços
da empresa INOVA DIGITAL LTDA EPP.

9.2  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis  nº  8.666/93,  10.520/02,  Lei  Municipal  nº
1.760/2007 e Decretos Municipais nº 1.036/2007 e 1.006/2007.

9.3  Fica  eleito  o  foro  da  comarca  de  Rio  do  Oeste/SC,  com  renúncia  de  qualquer  outro  por  mais
privilegiado que seja, para dirimir os conflitos que possam vir a ocorrerem no presente compromisso.

E,  por  assim  estarem as  partes,  justas  e  acordes,  assinam a  presente  ata  em três  vias  de  igual  teor  e
forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Rio do Oeste, 20 de setembro de 2022.

DIOGO FERRARI
Prefeito Municipal

INOVA DIGITAL LTDA EPP
CNPJ: 22.992.632/0001-11
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022
INOVA DIGITAL LTDA EPP

Item Qtde Unid Marca Modelo P. Unitário Preço Total Descrição
4 50 UN BATROL SIMPLES 

INOCÊNCIA
395 19.750 BERÇO INFANTIL EM 

MDF BRANCO TX, 
GRADES LATERAIS 
FIXAS RIPADAS COM 
ESPESSURA DO MDF EM 
18MM E 15MM. 
CABECEIRAS E PEZEIRA 
FECHADA, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL LISO, 
ATÓXICAS, NA MESMA 
COR E TOM DO 
LAMINADO. DIMENSÕES 
100CM DE 
COMPRIMENTO X 57CM 
DE LARGURA E 86 CM DE 
ALTURA. SEM RODINHAS

Total INOVA DIGITAL LTDA EPP   R$ 19.750 Julgamento: Menor Preço

R$ 19.750 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais)
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022
Processo Administrativo 86/2022

Ata de Registro de Preços referente ao Processo Licitatório nº 86/2022  -  Pregão Presencial  n° 86/2022,
tendo como objeto o Aquisição de mobiliário para os centros de educação infantil. O município de Rio do
Oeste, inscrito no CNPJ n° 83.102.715/0001-82, com sede à Rua Paulo Sardagna, nº 797 – Bairro Bela
Vista,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Sr.  DIOGO  FERRARI,  RESOLVE  registrar  os  preços  da
empresa  MW  DEPARTAMENTOS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  nº  46.922.149/0001-29,  com  sede  na  RUA
ÁGUAS FRIAS, nº 270, Bairro ÁGUAS FRIAS, Alfredo Wagner - SC, CEP 88.450-000, de acordo com a
classificação alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações, Decreto nº 1.036/2007, Lei Municipal nº 1.760/2007 e Decreto Municipal nº 1.006/2007 e pelo
disposto nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto Aquisição de mobiliário para os centros de educação infantil, conforme
condições e especificações descritas no Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1  Os  preços  ofertados  pela  empresa  signatária,  são  os  constantes  da  planilha  de  preços  anexa,
obedecida a classificação no Pregão Presencial n° 86/2022.

2.2  O  Município  de  Rio  do  Oeste  monitorará  pelo  menos  trimestralmente,  os  preços  dos  materiais
registrados,  avaliará  o  mercado  constantemente  e  poderá  rever  os  preços  registrados  a  qualquer
momento, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos
dos produtos registrados.

2.3 O beneficiário do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio
econômico  dos  preços  vigentes  através  de  solicitação  formal,  desde  que  acompanhado  de  documentos
que comprovem a procedência do pedido (requerimento, planilha de custos e nota fiscal de procedência e
qualquer documento de suporte). Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até
10 (dez) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto
quando solicitado pela Administração deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor. Caso a
proponente não apresentar a nota fiscal de procedência não será aceito o reajusto e a Ata de Registro de
Preços será cancelada.

2.4  A  atualização  não  poderá  ultrapassar  o  preço  praticado  no  mercado  e  deverá  manter  a  diferença
percentual  apurada  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado  vigente  à
época.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste por depósito em conta-corrente
ou transferência bancária em nome do fornecedor indicado no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias
contados da data liberação da Nota Fiscal e o pagamento será realizado de acordo com as quantidades
solicitadas na Ordem de Compra e constantes na nota fiscal.

3.2  O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade da empresa para com os tributos
municipais,  INSS  e  FGTS,  em  obediência  ao  §  3°  do  art.  195  da  CF,  nos  termos  da  Decisão  TCU  n°
705/94 – Plenário, item 1 alínea D, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços.

3.3  Deverá  constar  no  documento  fiscal  o  número  da  licitação  –  Pregão  Presencial  n°  86/2022  -
Processo Licitatório nº 86/2022.

3.4  Quaisquer  pagamentos  não  isentarão  a  detentora  do  Registro  de  Preços  das  responsabilidades
contratuais, nem implicarão na aceitação do material.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO PRAZO
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4.1  A  forma  de  fornecimento  será  parcelada  e  de  acordo  com  a  necessidade  da  Unidade  requisitante,
devendo  o  fornecedor  estar  ciente  que  não  haverá  quantitativos  e  valores  mínimos  pré-determinados,
sendo  que  a  entrega  deverá  ser  realizada  num  período  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  no  endereço
descrito na Ordem de Compra.

4.2  Os  pedidos  de  fornecimento  deverão  ser  formalizados  diretamente,  segundo  as  conveniências  do  
MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE.

4.3 Os pedidos serão efetuados através de Ordem de Compra, enviados através de “fax-simile”, correios
ou  retiradas  diretamente  na  Prefeitura,  deles  constando:  data,  valor  unitário,  quantidade,  local  para
entrega, assinatura da autoridade competente, e, ainda data, hora e identificação de quem os recebeu.

4.4 A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega dos produtos foi feita,
além da identificação de quem procedeu o recebimento dos produtos.

4.5  A  entrega  deve  ser  em  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIO  DO  OESTE  -  SEC.  DA
ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

5.2  Nos termos do artigo 15,  § 4° da Lei  n° 8.666/93,  alterada pela Lei  n° 8.883/94,  durante o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Rio do Oeste/SC não será obrigado a adquirir todos
os materiais objeto da Ata de Registro de Preços, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.

CLÁUSULA SEXTA – DA CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Os preços registrados na presente ata, poderão ser cancelados no todo ou em parte, de pleno direito,
pelo Município, nas seguintes situações:

6.1.1 No caso do fornecedor recusar-se a atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.1.2 Na hipótese do fornecedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.

6.1.3  Na  hipótese  do  fornecedor  não  aceitar  reduzir  os  preços  registrados  quando  estes  se  tornarem
superiores aos de mercado.

6.1.4  Nos casos em que o detentor  do registro  de preços ficar  impedido ou for  declarado inidôneo para
licitar ou contratar com a Administração.

6.1.5 Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo Município de Rio do
Oeste.

6.1.6 A comunicação do cancelamento do preços registrados, será feita por correspondência com aviso de
recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se comprovante no processo licitatório que tiver dado origem
ao registro de preços.

6.2 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, pelo Fornecedor, na seguinte situação:

6.2.1 Quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93.

6.2.2  A  solicitação do Fornecedor  para cancelamento dos preços registrados deverá ser  formulada com
antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  facultado  ao  Município  a  aplicação  das  penalidades  previstas
nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
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7.1  A  Administração poderá,  garantida a  prévia  defesa,  aplicar  ao fornecedor  as seguintes penalidades,
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

A) Advertência.

B) Multa, nas seguintes hipóteses:

B.1)  0,5  %  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  e  por  descumprimento  das  obrigações
estabelecidas nesta Ata, até o máximo de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata.

B.2) 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata, no caso de inexecução total e 5 % (cinco por cento)
sobre o valor total da Ata, no caso de inexecução parcial do objeto da Ata.

C)  Suspensão temporária  do direito  de licitar  e  contratar  com o Município,  por  período não superior  a  2
(dois) anos.

D) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria
autoridade que aplicou a penalidade.

7.2  A  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais  sanções,  não  terá  caráter
compensatório, e a sua cobrança não isentará o Fornecedor da obrigação de indenizar eventuais perdas e
danos.

7.2.1  O  valor  da  multa  aplicada,  poderá  ser  descontado  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração à adjudicatória, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, ou cobrado
judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1 A publicação resumida da presente Ata de Registro na imprensa oficial, condição indispensável para
sua eficácia, caberá a Prefeitura Municipal, sendo realizado em conformidade com o disposto no artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial n° 86/2022 e seus anexos e a proposta de preços
da empresa MW DEPARTAMENTOS LTDA.

9.2  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis  nº  8.666/93,  10.520/02,  Lei  Municipal  nº
1.760/2007 e Decretos Municipais nº 1.036/2007 e 1.006/2007.

9.3  Fica  eleito  o  foro  da  comarca  de  Rio  do  Oeste/SC,  com  renúncia  de  qualquer  outro  por  mais
privilegiado que seja, para dirimir os conflitos que possam vir a ocorrerem no presente compromisso.

E,  por  assim  estarem as  partes,  justas  e  acordes,  assinam a  presente  ata  em três  vias  de  igual  teor  e
forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Rio do Oeste, 20 de setembro de 2022.

DIOGO FERRARI
Prefeito Municipal

MW DEPARTAMENTOS LTDA
CNPJ: 46.922.149/0001-29
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022
MW DEPARTAMENTOS LTDA

Item Qtde Unid Marca Modelo P. Unitário Preço Total Descrição
1 1 UN SANI 

MOVEIS
SM001 1.861 1.861 MESA ALTURA 77CM 

LARGURA 155CM 
PROFUNDIDADE 68CM 
EM MADEIRA MACIÇA 
COM TAMPO DE MDF 
15MM COM 6 CADEIRAS 
ALTURA 92CM LARGURA 
41 CM PROFUNDIDADE 
39CM EM MADEIRA 
MACIÇA.

Item Qtde Unid Marca Modelo P. Unitário Preço Total Descrição
2 2 UN SANI 

MOVEIS
SM002 956 1.912 POLTRONA DE 

AMAMENTAÇÃO COM 
BALAÇO E PUFF IZAR 
SUED AZUL MARINHO, 
DENSIDADE 20, 
LARGURA 66CM, ALTURA 
97CM, PROFUNDIDADE 
73CM. DIMENSOES 
PUFF: LARGURA 38CM, 
ALTURA 46CM, 
PROFUNDIDADE 38CM. 
POLTRONA SUPORTA 
ATÉ 90KG

Item Qtde Unid Marca Modelo P. Unitário Preço Total Descrição
3 4 UN SANI 

MOVEIS
SM003 1.945 7.780 BANCADA ALIMENTAÇÃO 

INFANTIL TRÊS 
LUGARES BRANCA 100% 
MDF MATERIAL: MDF 
18MM MEDIDAS GERAIS: 
AXLXP: 104X95X50CM. 
ASSENTO E ENCOSTO 
CONFECCIONADOS COM 
ESPUMA DE 20MM, 
REVESTIMENTO EM 
NAPA COLORIDA. AS 
CORES SÃO VARIADAS E 
SORTIDAS , INDICADO 
PARA CRIANÇAS DE ATÉ 
03 ANOS DE IDADE. 
CINTO DE SEGURANÇA: 
03 PONTAS. 
PRATELEIRAS: 01. 
SUPORTA ATÉ: 150KG 
DISTRIBUÍDOS.

Total MW DEPARTAMENTOS LTDA   R$ 11.553 Julgamento: Menor Preço

R$ 11.553 (onze mil e quinhentos e cinquenta e três reais)
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