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- CONTRATO N° 104/2021 - 
 
 

 
CONTRATO Nº 104/2021, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSUMO E PERMANETE PARA COMPOR O PROJETO BRINC’ART, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE 
ALEGRE/ES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALEGRE/ES E A 
EMPRESA F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME, 
VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021. 

 
 

O MUNICÍPIO DE ALEGRE, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, nesta cidade de Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrito no 
CNPJ sob o n° 27.174.101/0001-35, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, 
Nemrod Emerick, brasileiro, casado, CI nº 1.398.371/SSP-ES e do CPF nº 270.485.428-96, 
residente e domiciliado na Rua Gabriel Simão, 124, Bairro Chácara da Serra, Alegre/ES, 
CEP: 29.500-000, denominado CONTRATANTE, tendo como ente interveniente a 
Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, neste ato representada por sua 
Secretária, e de outro lado a Empresa F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME, 
vencedora do PE 039/2021, com sede na Rua Alzira Martins de Araújo, 27, Vila Rica, 
Cachoeiro de Itapemirim/ES – CEP: 29.301-023, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.666.922/0001-44, 
representada por, Nara Lucia Lopes Melo, brasileira, casada, empresária, portadora do 
CPF nº 577.600.807-78, denominada CONTRATADA, que ajustam o presente CONTRATO 
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANETE PARA COMPOR O 

PROJETO BRINC’ART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, conforme 
especificação detalhada no Relatório Anexo, com fundamento na Lei n° 10.520/2002, 
Lei n° 8.666/1993 e LC n° 123/06 e suas alterações, em conformidade com o que disciplina o 
Proc. N° 3661, de 23/07/2021 e o Edital do Pregão Eletrônico  n° 039/2021, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANETE PARA 

COMPOR O PROJETO BRINC’ART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, conforme Proposta e Mapa de 
Apuração, incluindo o fornecimento de todos os materiais, fretes, e despesas necessárias à execução dos 
serviços, de acordo com o discriminado no Relatório Anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

2. DO REGIME DE ENTREGA E EXECUÇÃO 
Fica estabelecida a forma de entrega em conformidade com a necessidade do Município de 

Alegre, identificada através da emissão de uma correspondente Autorização de Fornecimento (AF), sendo 
tal entrega dentro do prazo estabelecido e em conformidade com o que fora licitado, sob o regime de execução 
indireta. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

3. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 
A Contratante pagará a Contratada, pela aquisição aqui ajustado, a importância global de 

R$ 10.370,00 (dez mil, trezentos e setenta reais), pagos conforme a medição atestada pelo 
Fiscal do Contrato e Secretário da pasta. 
 
§1°. O preço contratado não poderá ser reajustado, salvo exceção. 
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CLÁUSULA QUARTA 
4. DO FATURAMENTO 

A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente 
até o último, o recolhimento do tributo incidente relativo ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do 
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação deste vinculada à apresentação do citado 
documento, devidamente autenticado. 
 

§1°. Nas guias de recolhimento do Tributo deve constar o número da nota fiscal correspondente. 
 

§2°. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: Nome e CNPJ da empresa tomadora; 
Número, data e valor total das Notas Fiscais as quais se vincularem e Número do Contrato. 
 

§3°. O Setor Financeiro da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos/PMA exigirá para 
liberação da fatura, as Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista, 
válidas, ficando a liberação do processo de pagamento condicionado a efetiva comprovação. 
 

§4°. A Guia mencionada no §2o deverá demonstrar o recolhimento individualizado, especificamente para o 
presente Contrato, acompanhada da relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços no mês 
de referência. 
 

§5º. Quando há legalidade na cobrança do imposto tipo ISS, esse será devido à Prefeitura Municipal de 
Alegre, independentemente da localização da sede da empresa. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
A Contratante pagará à Contratada, pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência ou pela 

efetiva entrega do material solicitado, até o trigésimo dia após a conclusão da parcela convencionada. 
 

§1°. Caberá a Contratada, no 1º (primeiro) dia útil após a conclusão da parcela, comunicar por escrito a 
Contratante tal fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do presente contrato. 
 

§2°. Após recebimento do objeto a Contratada deverá apresentar a fatura no máximo em 02 (dois) dias úteis. 
 

§3°. A fatura será paga até 30 (trinta) dias da sua apresentação mediante a apresentação conjunta da ordem 
de serviço correspondente a etapa/fase, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção na Nota 
Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou 
correção a ser paga pela Contratante.  
 

§4°. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade para a 
Administração Pública, sempre no mesmo valor cotado no início da licitação, exceto no caso de eventuais 
reajustes, conforme definidos na cláusula terceira deste. 
 

§5°. Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela 
Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste e demais 
documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado. 
 

§6°. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64, e demais leis 
pertinentes ao tema. 
 

§7°. Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice a Contratada emitirá a fatura considerando o índice 
de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a diferença para emissão a posteriori, quando 
da disponibilidade do índice definitivo para acerto na fatura seguinte, sem reajustes. 
 

§8°. Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e sua efetivação, as Notas Fiscais 
deverão ser protocoladas (Setor de Protocolo – PMA), devendo ser acompanhada obrigatoriamente das 
seguintes Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, válidas: 

• Prova de Regularidade c/ a Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a Empresa;  

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo;  

• Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal onde for sediada a Empresa;  

• Certidão de Regularidade de Situação, CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS; 

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
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CLÁUSULA SEXTA 
6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratante efetuará avaliação dos serviços executados pela Contratada, devendo o responsável 
pelo recebimento e avaliação emitir relatório das irregularidades ocorridas. Não obstante a expedição do 
relatório, no qual deverá constar o que foi executado, em qual quantidade, e se foi executado conforme o 
contratado, ou seja, nas formas e condições estabelecidas, além da compatibilidade com a ordem de 
serviço emitida. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

7. DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
A execução do serviço ajustado e/ou entrega dos itens contratados terão início no dia subsequente à 

data da assinatura do Contrato, devendo ser publicado o resumo do mesmo. O contrato terá vigência até o 
dia 31 de Dezembro de 2021, sendo permitida sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, §1° da 
Lei no 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

8. DAS FONTES DE RECURSOS 
Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão por conta 

da dotação orçamentária: 022001.0824400292.554 – 3390300000/44905200000 – 13110000000 – 
Ficha: 00025/00030. 

 
CLÁUSULA NONA 

9. DAS GARANTIAS 
A Contratada garante a execução deste Contrato nos exatos termos e valores, especificações e 

marcas identificadas no envelope de proposta até o término da vigência deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DEZ 

10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
§1°. Compete à Contratada: 
a) Executar o objeto nos termos do Anexo II do Edital vinculado a este Contrato, bem como na forma descrita no 

Termo de Referência (ANEXO I) do Edital; 
b) Responsabilizar-se pelo frete e demais despesas necessárias para o cumprimento deste contrato; 
c) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d) Demais obrigações conforme Termo de Referência (ANEXO I) do Edital vinculado a este Contrato. 
 

§2°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos 
pagamentos devidos pela PMA, até que seja feita a regularização. 
 
§3°. Compete à Contratante:  
a) Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato e designar servidor responsável para 

acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo, valorativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando oficialmente a Secretaria de 
Administração as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA ONZE 

11. DAS PENALIDADES 
§1°. Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 
d) Suspensão para contratar com a Administração; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública. 

 
§2°. Antes da aplicação de qualquer das penalidades a Contratada será advertida, devendo apresentar defesa 
em 05 (cinco) dias úteis. 
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a) A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências quando, então, será 
declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá 
considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência; 

b) As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas para o fim previsto 
na cláusula onze, §1°; 

c) As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à aplicação das 
penalidades das letras “b” a “e” do §1° desta cláusula.  

 

§3°. As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto com uma das penalidades 
previstas nas letras “d” e “e” do §1°. 
 

§4°. A multa moratória será calculada no momento em que ocorreu o fato gerador, estando limitada a 
10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 
10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o Contrato em 
razão do atraso. 
 

§5°. A Administração poderá considerar outros fatos que não o simples atraso na execução do Contrato para 
entender rescindido o Contrato. Podendo, também, rescindir o contrato a qualquer tempo, desde que 
sobrevenha a conveniência e oportunidade para a Administração Pública.  
 

§6°. As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos termos da cláusula 
de reajuste. 
 

§7°. Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração poderá a 
Contratante, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do §1°. 
§8°. Se os danos restringirem-se à Administração Contratante será aplicada a pena de suspensão pelo prazo 
de, no máximo, 05 (cinco) anos. 
 

§9°. Se puderem atingir a Administração Pública como um todo será aplicada a pena de Declaração de 
Inidoneidade. 
 

§10. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais 
que, em razão dos Contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da prática de atos ilícitos. 

 

CLÁUSULA DOZE  
12. DA RESCISÃO 
§1°. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial ou 
extrajudicial sem que assista à Contratada o direito a qualquer indenização, os seguintes casos: 
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  
b) A lentidão na assinatura e no cumprimento do contrato que impossibilite a conclusão dos serviços no prazo estipulado; 
c) Atraso injustificado no início dos serviços ou fornecimento dos materiais; 
d) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à PMA; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da PMA, que deverá aprovar o Contrato de 

subempreitada assinado entre a Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93; 
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

assim como a de seus superiores; 
g) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do §1o do art. 67 da Lei no 8.666/93; 
h) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo da PMA, prejudique a 

execução do Contrato; 
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

Superintendência de Licitação e Compras Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela Lei 9.854/99.  
 

§2°. O valor das multas aplicadas poderá atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o 
trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 
 

§3°. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e condições previstas nos artigos 78 
e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
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CLÁUSULA TREZE 
13. DOS ADITAMENTOS 

O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/93, após 
manifestação de parecer jurídico. 

 
CLÁUSULA QUATORZE 

14. DOS RECURSOS 
Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração somente serão acolhidos nos termos do 

art. 109 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA QUINZE 

15. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
§1°. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por NOEMIA DE VIDAL CORRENTE, FISCAL 
nomeada pela Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, nos termos do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização do serviço contratado, observando o disposto neste Contrato, 
sem o qual não será permitido qualquer pagamento. 
 

§2°. Em nenhuma hipótese, a fiscalização da PMA eximirá a empresa a ser contratada das responsabilidades 
contratuais e legais, bem como, dos danos materiais e pessoais que forem causados a terceiros, seja por 
atos próprios da empresa, ou por atos de seus operários e preposto, ou por omissões. A fiscalização exercida 
pela Prefeitura, não eximirá em nada as responsabilidades da executora, que independentemente de ter, ou 
não ter sido fiscalizada, é responsável isolada, por todos os trabalhos realizadas para atendimento do objeto 
deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS 

16. DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, a pessoa identificada no 

preâmbulo do presente instrumento, já devidamente qualificado. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
 A rescisão do Contrato poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as partes, reduzido 
a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração Pública. 
 

§1°. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, para igual 
distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais. 

 
 

Alegre/ES, 24 de Setembro de 2021. 
 
 
 

NEMROD EMERICK 
Prefeito Municipal de Alegre/ES 

Contratante 
 
 
 

NARA LUCIA LOPES MELO 
 F.C.A. Melo Equipamentos e Maquinas Ltda - ME 

Contratada 
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- RELATÓRIO - 
 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (PE) n° 039/2021 
Proc. N°: 3661, de 23/07/2021 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANETE PARA COMPOR O PROJETO BRINC’ART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES. 
Data da Publicação: 02/09/2021 
Data da Sessão: ÀS 08:00 horas do dia 17 de setembro de 2021 
Data da Homologação: 22/09/2021 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA QTD. UNID. 
VALORES (R$) 

Unitário Total 

05 PUFF  
Puff Couro sintético e enchimento interno em flocos de isopor recarregável, cores: 02 azul, 02 lilás, 
02 vermelho, 02 rosa, preto, laranja, marrom 
Altura: 100 cm / Largura: 90 cm / Profundidade: 90 cm 

STAY/LTEEM 10 UN 290,00 2.900,00 

06 VENTILADOR 
Ventilador de coluna oscilante 60 cm 220 volts ARGE/MAX 02 UN 350,00 600,00 

07 TELEVISÃO 
Smart TV LED 55 UHD 4K com Controle Remoto Único, Visual Livre de Cabos, Bluetooth, HDR 
Premium, HDMI e USB. 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
- Conversor para TV digital integrado: sim 
- Controle remoto: Sim 
- Características Gerais: 
TUDO APENAS COM O CONTROLE REMOTO DA TV 
Controle Remoto Único. 
Descubra a Incrível facilidade de controlar diversos aparelhos conectados à TV com apenas um controle 
remoto. E mais, a TV identificará e nomeará esses aparelhos, facilitando sua navegação. 
CONEXÃO SEM FIO ENTRE SUA TV E OUTROS DISPOSITIVOS 
Bluetooth. 
Conecte facilmente fones de ouvido, teclados, Soundbar e outros equipamentos via Bluetooth. Tudo 
sem precisar de cabos adicionais. 
DESIGN SLIM 
Acabamento preciso, bordas finas e soluções para minimizar a exposição dos fios no ambiente fazem 
da RU7100 uma TV elegante e completa. 
VISUAL LIVRE DE CABOS 
Esconda todos os cabos que saem da TV dentro das canaletas e atrás dos pés, deixando seu espaço 
mais organizado e clean. 

PHILCO 01 UN 3.970,00 3.970,00 
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4K DE VERDADE 
Melhor da tecnologia UHD 4K. Os painéis RGB, sem subpixel branco, garantem fidelidade de cores e 
certificação das principais associações internacionais do setor. 
HDR PREMIUM 
Muito mais brilho e contraste para você aproveitar seu programa tanto nas cenas mais escuras quanto 
naquelas de alta luminosidade. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Tela 
- PQI (Picture Quality Index): 1300 
- HDR (High Dynamic Range): HDR Premium 
- HDR10+ 
- HLG (Hybrid Log Gamma) 
- Contraste: Mega Contraste 
- Tecnologia de Painel: Pur Color 
- Contrast Enhancer 
- Auto Motion Plus 
- Modo Filme 
- Modo Natural 
Áudio 
- Dolby Digital Plus 
- Tipo de alto-falante: 2 Canais 
- Multiroom Link 
- Bluetooth de Áudio 
Smart Service 
- Navegador (Web Browser) 
- Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA 
- Bluetooth Low Energy 
- WiFi Direct 
- Som da TV para smartphone 
Recursos 
- Processador: Quad Core 
- Acessibilidade: Guia de Voz (Inglês - EUA; Português - Brasil)/ Ampliar / Aumento de Contraste / 
Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - EUA; Português - Brasil)/ Áudio de múltiplas 
saídas / Cores negativas / Preto e Branco/ Aprenda a mexer no Menu (Inglês - EUA; Português - Brasil)/ 
Zoom de vídeo. 
- Digital Clean View 
- Busca automática de canais 
- Desligamento Automático 
- Legenda 
- Connect Share (HDD) 
- ConnectShare (USB 2.0) 
- EPG 
- Game Mode: (Modo Game automático) 
- Idioma: Idioma Local 
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- Compatível com HID USB 
- IPv6 Support 
- MBR Support 
Timer On: Sim 
Tecnologia da Tela: LED 
Wi-Fi integrado: Sim 
Formato da Tela: Plana 
Timer Off: Sim 
Estéreo: Sim 
Sistema operacional: Tizen 
Função SAP: Sim 
Entrada USB2 
Entrada HDMI3 
Tamanho da tela 55 
Conexões- 3 Entradas HDMI 
- 2 Estradas USB 
- Entrada de Componente (Y,Pb,Pr) 
- Entrada de Composto (AV) (Uso Normal por Componente Y) 
- Ethernet (LAN) 
- Saída de Áudio Digital (Óptica) 
- Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 (Uso Normal para o Terrestre) 

08 CAIXA DE SOM 
Caixa Amplificada 501 5000w Bluetooth Com 2 Microfones 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
- Alto-Falante: 15 polegadas 
- Rms: 500w 
- Pmpo: 5000w 
- Tweeter: 6,5 polegadas 
- Bluetooth 
- Bivolt (110/220v) 
- Suporta cartão Micro Sd, Microfone e Usb 
- Luz em Led Frontal 
- Leitor Led 
- Função Karaokê 
- Contém entrada P10 
- Encaixe para pedestal: Sim 
- Medidas do furo para pedestal: 3,5 x 4 cm (diâmetro x profundidade) 
- Alça e rodinhas de mala para fácil locomoção 
- Bateria Interna (Duração me média de 4 horas) 
- Entrada para bateria 12v externa: Sim 
- Medidas da caixa amplificada: 65 x 43 x 32 cm (altura x largura x profundidade) 
Recursos de áudio 
- Leitura de arquivos por pasta: Não 

ANVOX 01 UN 2.800,00 2.800,00 
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- Função gravar (Rec): Sim 
- Formatos de áudio: MP3 
- Encaixe para pedestal: Sim 
Rádio 
- Frequência: Fm 
- Busca automática de estações: Sim 
- Memoriza estações: Sim 
Conexões: 
- 01 x Entrada Auxiliar (P2) 
- 02 x Entradas microfone ou Guitarra (P10) 
- 01 x Entrada Usb (Reprodução MP3) 
- 01 x Entrada Cartão Micro Sd (Reprodução MP3) 
Itens Inclusos: 
- 01 Cabo Carregador 
- 01 Cabo P2 / Rca 
- 01 Manual do utilizador 
- 02 Microfones com fio 

VALOR GLOBAL R$ 10.370,00 

 

 

 

Alegre/ES, 24 de Setembro de 2021. 
 
 
 

NEMROD EMERICK 
Prefeito Municipal de Alegre/ES 

Contratante 
 
 
 

NARA LUCIA LOPES MELO 
 F.C.A. Melo Equipamentos e Maquinas Ltda - ME 

Contratada 

mailto:contratosalegre@gmail.com
http://www.alegre.es.gov.br/

