






































































ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
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l. OB.,rr o
I.I. O Ohieto destc' Ict'rlro clc Rcll'rência Ú ir atluisiçirtr dc C.{l)ElR.'tS l)E IiOI)\S
PÀRA. ATENDER AS NT]CESSIDADI'S DO PRO(;RAM,,\ REDE \'I\'[It SE\I
LI}IITES.

2..ItrsrtFtC^TtvÀ
2.1. A presente aquisiçào das cadeiras dc roilas cl de suma importância. haia rista tluc

proporcionar o dcslocantento das pessoas portadoras de necessidades cspeciais c uml mcllltrr

qualida<Je de r.ida a fim de pennitir uma interação e integraçâo social das pessoas portadora de

necessidades especiais.
2.2. A divisào das cadeiras Íiri p.ror I (um) lote visando clotar de ntaior celcritladt c

eficiência as r,árias etapas procedimentais relatiras à licitação. aquisiçào c rec!'tlinlcnto dâs

catlciras e conlroles dos atos processuais. com reflexos na economia proccssual c llllatlcçitit.

alóm de proporcionar uma nraior atratir,idade para as empresas participantes da licitaçi-ro.

2.:1. As cadc"iras previstas nestc 'l-crmo de ReÍtrência se enqttadram na classiticaçào tlc

bens comuns. nos tenltos da Lei n' 10.520. de 2002. que regulamenta a nroclalidedr- .lo

Prcgão. por possuir características gerais c cspecíÍicas usualmentc encontradas tlo ll'tcLcadtl-

podcndo. ponanto. ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrônico cun vistas a ohlcr a

melhor proposta para a Administraçâo Pública.
2.1. Para tanto. o presente Tenno de ReÍerencia explicita os elcmenlos básicos e sssenciais

4eterminados pela legislação. descritos de forma a subsidiar aos interessados ent parliciparent

do certâme licitatório ua preparação da documentação e na elaboração tla proposta.

1.5. Os quantilativos do anexo I deste termo dc ret'erôncia tbranr obtidos atra\és dc

solicitação leita pelo coordenador do prograrna Rede Viver sem Liurites e analisaclo pclo setor

dc Compras.

3. Dos OBJETos, EspE('rÍ r( A( ÕES [. Qt.\\ I lD\DEs
i.l. Os objetos. especiticaçõcs e quantidadc estào claranreute descritos na planilha

constanle no anexo I dcste 'l cnno tle Relerência.

.1. D,r Dor.tÇÂo
4. 1 . As despesas decorrentes da Íütula contrataçào correrào à conta dtrs scguintes I'ceul sos:

02.1 9.00. r 0.302.0127 .2621

Pno:Ero/ATrvtDADL: REDE vrvr-.t{ sEM I-IMITES (lQutstÇÀo DE oRTO

E PROTESF,)

3.3.90.30.00 - Ma |Enral DE CoNSr.rMo

Dpspesa:1599

5. DA HABll.ll.\( io
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5C uada erl1 Lllll l,1l'il/o

SE

5.1. Para se habilitar ao processo licita«irio. os interessados dererão aprcseutar os

docume ntos relacionados nos ir.rcisos e parítgral'rrs dos Ar1s. 28. 29. 30 e 3 I da [.ci n".

8.666/93.
5.1. Para tjns de habilitação. a título dc qualilicação técnica. a ernprcsa licitante dereli
aprescntar:
5.i. Atestado ou declaração de capacidade tccnica. expedido por' ôrgão ou erllidade da

adnrinistraçào pública ou por empresas priyadas que comprovelrr que a cmpresa c\ecutotl.0
contento. objcto compatír'el conl o objeto da licitação.

6. CntrÉnto DE Jl l.G{uEvr()
6.1. O cerlamc Iicitatório scrá realizatlo tra nrodaliclade de l'RIi(iAO l'-l-l: t RONI( t) cttr

conftrrmidatle conr a Lci Fede ral n." 10.510 de l 7 de .iulho de l()01. l)ecreto l:cdcral tt.''

10.024/2019 e regulanrentarla no Nlur.ricipio pelo Decreto Municipal n." 2l1l(X)7. Sctti

aclotado na licitaçào o crirér.io de.iulgamcnto cour base no TlPo MENOR PRE,ÇO POR

ITEM. Visando dotar de maior celeridade e eficiência as r'árias etapas ptocediurentais

proporcionando uma nraior atratividade para íts enlpresas panicipantes da licitação.

7. DA PARTrcrpAÇÃo DE MlcRo ENTPRESÂ E EMPRESA DE PEQITENo PoRrE

7.1. Nos ternros da Lci Contplen.rerttar n" 123. de 1006 e alteraçÔcs. [.ei C'ontplcmcntal n"

147. de 2014. e Decreto lfederal n" 8538. cle 06 de outubro de ]015 e subsidiariamentc r\ I.ci

n.8.666. de 1993. bem como à legislação correlata juslificasse a prioridade de conlratitçalo.

7 2. No que conceme ao empate licto se'ia seguida os tenuos tlo (alt' -11' § l"' da I ('

no 123/06). àrt. 15. § i". tla LC' n" 123i06. t.ei n" 10.520/01 afl 4". irrc. X[. alt J"' inc XVII'

.ltrstificasse o cxposto em razão dc o nosso pais scr Í'ormadtl vaslanlente por nlltnicipitrs

pequenos. credita-se as emprcsas de pequcno porte o principal nrotiro do desenrohimenttl

io.à1. ob."r.,u-ae que tais negociantes obtênr o conhecimento da realidade dos municíçrit's.

Fomentando a ecónomia do nrunicípio os meslnos gerâm empregos e renda. làtores quc

grandes empresas não satisf'azem o que traduz a importância das MF-'s e EPI)'s llara tr

desenvolvimento econôntico.

8. D.ls Osntc.\ÇoEs Do Fonlet tootl
8.1. Proceder cont a cntresa das cacleiras em confbrnridade corll o qualltitati\1) solicitatltt

pclos órgãos Integranles. para cada pedido (ou de ttma única rez):

8.2. Manter inalterados os preços e condiçôes propostasi

8.3. Nào transferir a terceiios. total ou parcial. o Íbrnecimento das cadeiras sem a prér ia t'

expressa anuência da contratante.

8.i. Evilar a entrega de das cadeiras impróprios ou de qualidade inÍ'crior. nào podcndo tal

làto ser invocaclo parajustificar a cobl'allça adicional. a qualquer titulo'

8.5. Aceitar os acróscirnos e suprcssões ..lo valor inicialnrenle estimado para aquisiçito das

cadeiras. nos tertnos do .r 1 ", ,1o art. 65 da l'ci 8.6Óíri 9-l:

3.6. Arcar ctlm todas as dt'spcsas- diretas ou indiretas decorrelltes clo culllprinrento das

obrigaçôes assumitlas.
8.7. Garantir que a açà9 ou crnissào. ti-rtal ou parcial. da Íiscalizaçào do sctor compctentc-

1ão eximirá o t'oltececlor cle total responsabilidade quanto ao cumpritnetito das obrigaçircs

pactuadas entrc as partes.

8.8. A assinatura do ccn(lato por pcssoa compelente de\ l el

máxino de 05 (cinco) dias úteis ap(r-s a notillcação da- ontratad rb pena ilas sltnçr)e s

previstas no art.o 8l na [.ci 8.66619]

üAv. Dorgival Prnheiro de Sousa, no 47 - Cei'rtro, CEP 65903'270 - IÍiperetrii (l4A)

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: 199) 3524'9872
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8.9. O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da propostâ final ajustada ao últirno lance olàrtado pelo licitante vencedor sob pena de

recusa da assinatura do contrato.
8.10. Pagar todas as despesas. tais como taxas. impostos. tributos. fietes. seguros.
embalagens. mão-de-obra. garanlia e todas as despesas decorrentes da corrtratação.
8.11. Efetuar a imediata correçâo das deticiências apontadas pela C'ontratante. com rclaçào
ao fomecimento das cadeiras.
8.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas.
previdenciárias e de segurauça do trabalho de seus tiurcionários.
8.13. Manter durante a execuçâo do contrato. em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumidas. todas as condições de habilitação exigidas nesse termo. apresentando os

comprovantes que lhe Í'orenr solicitados pela Contratante.
8.14. Comunicar à liscalização da conlratante, por escrito. quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a inrinência de latos que possam pre.iudicar

a perleita execuçâo do ob.ieto.
8.15. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
8.16. A Contratada é responsár'el pelos encargos trabalhistas. previdenciários. llscais e

comerciais resultantes da execuçào do contrato.
8.17. A inadimplência da Contratada. com relerência aos encargos trabalhistas. Íiscais e

comerciais. não transfere à Contratarrte ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

8.i8. A Contratada é responsável pelos danos causados diretanrente à Secrelaria Municipal
de Saúde ou a terceiros. decomente de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.
8.19. A inadimplência da Contratada. com referência aos encargos trabalhistas. ilscais e

comerciais. não transÍêre à Contratante ou a t!'rceiros a responsabilidade por scu pagamento.

8.20. A ação ou omissão. total ou parcial da tiscalização da Conlratante. não eximirá a

Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.
Tomar todas as providências necessárias para o Íiel cumprimento das disposições contidas no
Termo de Referência c no Edital. inclusive quanto ao conrpromisso do lbrnecimento das

cadeiras. atendendo às solicitações do governo municipal.
8.21 . Os materiais deverào ter garantia mínima de 1 2 (doze ) meses e assistência tccnica
disponível em lodo terrilório nacional.
8.22. O serviço de assistência técnica delerá ser prestado mediante manulenção preventi\a
(caso seja necessário) e correlira. de acordo com os nranuais e nonnas técnicas especificas
dos fabricantes. durante o prazo de garantia. com a finalidade de manter os t.uateriais em
perfeitas condições de uso.

8.23. Entende-se por nianutençào corretiva. para os fins â que se destina este Tcrmo de

Referência, aquela destinada a remover os det'eitos de Íàbricação apresentados pelos
acessórios. compreendendo substituições de peças. ajustes. reparos e correções necessárias.

8.24. Os chamados relativos à assistência técnica serào solicitados pelo setor colnpetcnte da
Contratante. por escrito. por correio eletrônico ou por teleÍ'one. obrigando-se a empresa a

atendê-la no prazo máxinro dc 48 (quarenta e oito) horas. No caso dos nrateriais que
apresenlarem defeitos e. consequentemente substituídos. a garantia será novamente contada a
partir da nova data de entrega dos acessórios.
8.25. Apresentar. no ato da contrataçào e anualmente. o Ah'ará Sanitário e o Alvará de
Licença. Localização e Funcionamento. os quais deverão ser entre u . por cópia aulenticada.
à Secretaria Municipal de Saúde. onde Ílcarão arquivadas CSS0 e conlratualizaçl'ro

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa. no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 / Faxt (99) 3524-9A72
site: www.impeíatriz. r'na. gov.br
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8.26. Preservar e manter a CONTRATANTE salva de quaisquer reinvindicações. denrandas.

queixas e representaçõcs de qualquer natureza. em qualquer espécie de mídia ou redes sociais.
decorrentes da prestação do senu iço/fonrecirlrentô. se comprometendo ainda a cientiÍicar seus

empregados ou prestadores de serviço que estejam envolvidos com o serviço contratado.
direla ou indireÍamente. quanlo ao pres!'nte item. para que as obrigações oriundas desta

cláusula se.iam efetivamente observadas.

9. Ornrclçôrs DA Co\TRATÂNTE
9.1. Efetuar o pagamento na lbrma do item l0 deste Termo. após o recebimento detinitiro
das cadeiras e veriÍicação do cumprinrento dc todas as obrigações legais. Íiscais.
previdenciárias. trabalhistas e as demais disposiçôes deste Temro de Ret'erência.
9.2. Designar um protissional. para na qualidade de fiscal. acompanhar e Íiscalizar a

execução do Clontrato. conforme previsto rro item l4 deste Termo de ReÍêrôncia.
9.i. Promover o acompanhamento e a Ílscalização do Contrato. sob o aspecto quarltitati\o
e qualitativo. anotando em regislro próprio as falhas detectadas.
9.1. Reieitar as cadeiras cu.jas especiÍicações nào atendam aos requisitos nríninros
constantes do Anexo I - deste l'ermo de ReÍ'erência.
9.5. Notificar a empresa. por escrito. sobre imperfeições. falhas ou inegularidadcs
constantes da execução do objeto deste Termo de Referência. para que sejam adotadas as

nredidas corretivas necessárias.

9.6. Informar a Contratados eventuais deÍ'eitos. identificados mesmo após o recebimento
das cadeiras e exigir a sua substitr-liÇão. conforme o caso.

9.7. Comunicar prontamente à Contratada. qualquer anormalidade na execuçào do

Contrato. podendo recusar o recebimento do ohjeto. caso nâo este.ia de acordo com as

especificações .e condições estabelecidas neste 'lermo de Retêrência. inÍbrmando as

ocorrências ao Orgão Gerenciador.
9.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada conr observação às disposições
pertinentes neste Termo de ReÍ'erência. implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos bens fornecidos.
9.9. Convocar regularmentc o interessado para assinar o termo de contrato. aceitar ou
retirar o instrumento equivalentc. denlro do prazo e condições estabelecidos. sob pena de

decair o direito à contratação. sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666i9-l e

suas alterações.
9.10. Verilicar a regularidadc Ílscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos 3

Ílrmatura e gestão contratual. devendo o resultado dessa consulta ser impresso. sob a tbrma de

extrato. e.iuntado aos autos. com a instrução processual necessária.

9. 1 l . Expedir as Autorizações de Fomecimento.
9.12. Receber o obieto em dias úteis. no horário de 8h às 18h00. no local determinado na
requisição/autorização de f'omecimento:
9. ll. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
9.14. Prestar as inÍbrnraçôes e os esclarccimenlos solicitados pela CONTRATADA para a
Iiel execuçào do contrato:
9.1 5. Permitir o livre acesso dos empregados da ('ONTRA-I'ADA. desde que e slejanr
devidamente trajados com uniÍilrrnes em nome da empresa e/ou crachá de identiÍicaçiio. para
a entrega material.
9.16. Proporcion
acordo com as det
de Referência:

ar todas as condições para que a Contralad

Fls.
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9.17. Exigir o cuntprintento de todas as obligaçõcs assunridas pela Contratada. de acortltr

com as cláusulas conlrattlais e os termos de sua proposla:
9.1 8. Prestar esclareciruerltos que sc Ílzerent tteccssários à Contratada.

9.19. NotiÍlcar previameute à Contratada. qtrando cla aplicaçào de penalidades.

9.20. Aplicar à (s) licitante (s) r'encedora (s) as sanções administrati\as previstas na

legislaçào.

10. Do PAGAITENTo
10.1. O pagamento pelo Í'ornecirnento das cadeiras serit e1'etuado a l'orneccclora- por meio de

transferência eletrônica. em ate 30 (trinta) dias após a aceitaçàtl dellnitir a dos nresntos. cot.n

apresentação das notas llscais certificadas pelo serr idor público competente.

10.1. O pagamcnttt der erá ser el'etuado cnl P\R('EI,AS I'ItoP()R( I()\.\IS '\
ENTREGA DAS ('Al)I'llRAS. ii mcdida que Íorenr realizados o reccbirlento dos nlesnlos.

não devendo estar vinculado a liquidaçrio total do cnlpenho.

10.3. Para fazer jus ao pagamento. a lbrnecedora ad.iudicatária deverá apresentar junto às

notas tlscais. comprot açâo de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual.

Scguridade Social e Fazenda Nacional (certidão Negativa de Débito - cND). com o FG'fS

lCeniÍicado de Regularidade do FGTS) e Certidào de Débitos Trabalhistas. A contratante lratrl

incidira em mora quanto ao alraso do pagamento cm fàce do nâo cumprinlento pela cmpresa

t-ornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causâ quc esta deu azo.

10.4. A contratante nào incidira ent mora quanto ao atraso do pagamento cm Íace do nio

cumprimento pela emprcsa Í'ornecedora das ohrigaçircs acinta descritas tttt tie qualquet'otútir

causa que esta deu azo.

I l. PRAZOS, LO( AL Dll E\'l RE(;A, RECEBIIIENTO E A( ElrAÇiO D{S ( {Dt:lR rs

I I .l . A entrega dos produlos iniciarào a partir da data de recebimelrlo da nota de Elnpcnho

e/ ou Ordem de lornecinrenlo. pelo vencedor. e ntediante solicitação do Contratante.

11.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários scrá detrnido coltlbrmc

necessidade <le cada (tlgão lntegrante. A etnprestr qtte não cumprir o prazo sol'r'erá sançties

previstas na t.ei 8.666/93 e suas alterações.

11.3. Os produtos scrào entregues. sent ôr'uts adicional para a contlatantc. na sede dos

órgãos integrantes. conÍ'orme cronogranla de cada uma em lmperatriz-MA ou local designadtr

por pessoa competente para tal. acompanhando da respectir a nota llscal por pessoal

qualifi cada da contratada.
I 1.4. A empresa vencedora deve eletuar a entrega dos pedidos em pefteitas condições dc

uso. conforme proposta apresentada. especilicações técnicas e niveis de desempenho t.ltínimos

exigidos. deutro dos hor/trios estabelecidos.

11.5. O recebimenlo das cadeilas não intplica na sua aceitação delinitiYa. porquanto

dependerá da veriÍicação r,lo resuitado. por ntembro da unidade a que sc destina os mesrnos.

da satisfaçào de todas as especificaçt)es do Icrmo de ReÍerência e editalícias. para a

crperliçâo do l'ermo dc Âceitação Pror isório ou I)elinitivo. contirrnlc o caso.

12. Do PREço
l2.l O Yalor estin.rado da aquisiçào das catleiras de rodas atraves de cotaçà() com enlpresas

especializadas e sites da área do objeto conr cadeiras similares cont as cadeiras coladas pti'ls
cnrp resas que enviarant os orçamentos cont preço das edida. Íbra r.'stipulado em

SE

Si,

R$ 327.175,61 (TREZENTOSEVINTEES REAIS CENTO E SETENTA E
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clNco REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), contbrme pesquisa eli.tuada no

mercado. painel de preços. contratações similares.
12.7 Os preços incluem todas as despesas com intpttstos. seguros. Íietes. taxas oLl ol-ttros

encargos e\,entualmcntc incidentes sobrc os serviços. não pode'ndo soÍier rea.iuste dc qualcluer

natureza. e\ceto nas hipótcses. confbrnte o item 12 deste'fernto de ReÍàrência:

12.3 Caso a Conlratante não demande o total da quantidade cstimada. não serli derida

indenização a ('ontratada. obsenadas as prescrições da I-ei n" tt.666/9i.
12.4 A CONI'RATADA deverá apresentar. pre-laturamento com detalhes dos

tbrnecimentos. para conlêrôncia por parte da CONTRA',I'AN',l'E e posterior apror ação para

Íaturamento.
12.5 Depois de realizada confêrência e aprovaçào do pré-làturamento. a coN'lRA l .AI)A

deve emitir a nota flscal/fatura relatila ao fbnrecimento em 0l (duas) r'ias. que deycrào ser

entregues na Secretaria Municipal dc SaÍrde. situada na Ar'. Dorgiral Pinheiro dc Sgusa. no

-17. Centro-lnrperatri;y'MA. para lins dc liquidaçào e pagamento.

12.6 O pagamento à Contratada será el-etuado pela Secretaria Municipal de Saúdc. por meio

de transférência eletrônica ou ordenr bancária. em até 30 (trinta) dias após a aceitcçào

definitiva dos materiais. com apresentação das notas Ílscais devidamente certiticadas pelo

Agente Público competente.
12.7 O pagamento deverá ser efetuado cm parcelas proporcionais mediante o Íbrnccimento

das cadeiias. à ntetlida que forem entregues os mesmos. nâo devendo estar r incttlado a

liquidação tolal do en.rpenho.

12.8 A Contralada homologatória de|erá apresentar junto às notas llscais. compror ação dc

sua adimplência conr as Fazendas Nacional. Estadual e Municipal. regularidade lelativa à

Seguridaúe Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. cont a.lttstiça do

Tràbalho (certiclâo Negatir,a de Debitos 'frabaihistas cND'I). bem corno a quitaçào de

impostos e taxâs que porYentura incidan.r sobre os serviços conlratados. inclusivc qualito o

lnrposto sobre Circulaçào de Mercadorias e Sen'iços - ICMS.

12.g Hat'endo erro na nota fiscal/latura ou circunstância que impeça a liquidaçiio da

despesa. o pagamento licará pendente. até que a contratada taça as medidas saneadoras.

12.i0 Os'r'ulor., ..tro reÍêridos sâo finais e irreaiustáveis. não se admitindo qualquer

acréscimo. eslan{o incluído no lncsm() todas as despesas e custos. diretos e indiretos. como

também os lucros da C0NTRA I ADA.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os valores estipulados neste telrno serão reajustados a llns de manter o eqtrilibrio

econômico-financeiro do contrato. nos terÍnos da Lei Federal de Licitaçôes e Contralos

Administrativos.
13.2. Os reajustes se darão por meio de Termo Aditivo. sendo necessário anotar no processo

administrativo da CONTRATANI-E a origem e autorização do reajuste e os respectivos

cálculos, além dos requisitos lomrais eslabelecidos pela Lei Federal cle Licitações e Contratos

Administrativos.
13.i. Eventuais alterações contratuais reger-se-ào pela disciplina do artigo 65 da Lei n"

8.666/1993.
13.4. O fornecedor Íicará obrigado a aceitar- nas mesmas condiçôes contratuais. os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. até o limite de 250u'o (r'ir.rle e cinco por

cento) do valor inicial atualizado da contrataçào.

13.5. As suprcssões resrtltantcs tle actrrdo c,.'lcbrtllrr<trtrc o

linrite tle :5',J (\ intc c cillco f)()r cenl(r).

s cot.l tantes podcrào txcctlcr tr
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13.6. Em caso de prorrogação conlratual à que se reÍ'ere o afi. 57. §1". da Lei 8.666/93.

quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que o f'ornecedor não deu causa il

prorrogação. respeitar-se-á tl índice INPC/IBGE para a atualizaçào dos valores'

l:.2. No caso de atraso ou nào divulgaçào do índice de reaiustanlento. o CONTRATÂN'I E

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variaçào conhecida. liquidandtr

à dit'.."nça correspondente tão logo se.la divulgado o indice detlnitivo'
13.8. Nas atêriçôes flnais. o índice utilizado para reajuste será. ohrigatorianlentc. 0

definitivo.
13.9. C'aso o indice estabelecido para reaiustamento venlra a ser cxtinto ou de qualquer

Íbrma não possa mais sel úilizado. será adotado. em substituiçào. o que rier a ser

determinado pela tegislaçâo então enr vigor-

li.l0. Na ausência de previsão legal quaulo ao índice substituto. as partes elegcrão noro

índice oflcial. para reajustamento do prcço do valor remanescL'nte. por meio de termo aclitirtl.

l,l. Dr FrscruzAÇÃo Do Co\TRATo
14.1. A tiscalização e acotnpanhamento da execução do contralo. na lirrma integral. serào

Íêitos por servidor designado nt-r ato da contratação. que anotarão em rcgistro próprio todas as

ocorrências. determinando o que t'trr necessári<.r à regularizaçào das tàltas ott dcfi'it'rs

observados na lbrma do Artigo 67. da t.ei n" 8.666. de 2l .06'93'

14.2. A fiscalizaçào tle que trata esta cláusula nào exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRA-IANTE ou a terceiros. resultantcs de

ação ou omissào culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos'

f+.:. A atestação de conl'ormidade do Í'ornecimcnto do objeto cabc ao titular do seto[

responsável pela Íiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse Íim.

14..1. As dàcisões e providências quc uhrapassaretn a competência do scrt idor ou c.missr-ttt

de recebimento deverão scr adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoçàtt das

medidas convenietttes a Administraçào.
14.5. Poderá em casos espccíficos. ser realizada auditoria especializada'

14.6. A Íiscalizaçào cxcici<ia pela ( ON I R4,TEN'l ti. sobre as aquisições ora colrtratados

não exirnirá a CONTRAI ADA da sua plc'na respousabilidade perante a CON'|RATAN'I l' 
'ru

para com pacientes e tcrceiros. decort entes rie culpa ou dolo na execrtção do contrato.
'14.7. A CoNTRA]-ADA facilitará à contratante o acompanhamelllo e a Íiscalizaçàtr

permanente das aquisiçõcs e prestará todos os esclarecimenlos que lhe fbreln solicitados pc'los

sen'idores da Contratattte designados para tal fint.

14.8. Constitui-se como tiscalizaçã(r. \'erificar sc o Í'ornecimento lbi realizado com

obsen.ação às disposiçôes pertinentes às obrigações da contratada e contratante. implicando

em caso negativo no l1ào atesto das notas. ate regularizaçào:
'14.9. As decisões e provi<]ências que ultrapassarenl a conlpetência dos serridores

responsáveis pela fiscaliz;rçâo. deverão ser adotadas por seus superiores enl tempo hábil para

a adoção das medidas conl enientes a administração.

14.10. A liscalização deverá ser acompanhada por meio de instrumentos de controle quc

compreendam a mensuraçào dos seguinles aspectos:

uj os resuhados alcançados enr relaçào ao co.tratad.. corn a 
'c'riÍicaçào 

dos prazos clc'

execução e da qualidade demandada:

b) os recursos humanos empregados cm lirnçào da quantidade c da tirrtnação prolissiorral
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exigidas:
c) aqualidadeeq uantidade dos recursos Inateriais qtiiizadõS- -
d) a adeqüaçâo dos serr iços Preslatlos à rrrlitra de execuçào e helccicla
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e) o cumprimento das den.rais obrigaçties decorrentes do contrato:

t) a satistàção do pirhlico usuário.

l4.ll. cabe ao fiscal. também. notificar a contratada quando a nlesma apresentar'

irregularidades e/ou laltas rra execução do ob.ieo.

15. Do PRAZo DE vrcÊNclA Do CoNTRATo

15.1. o prazo de vigência da contratação para aquisição das cadeiras de rodas. objeto deste
'lermo de Referência é de até o dia 3l de <lezembro do ano da assinatura do contrato. podentlcr

ser prorrogado de acordo com o que dispõe a legislação vigente'

16. DAS Mtrt.TÂs E S.{N( ÕES ADüll\lsrRATl\ Âs

I 6.1 . Pela inexecução total ou parcial do f'onltato. a CON'IRATANT'll poderá. garantida a

prévia rlefesa. aplicar à CON I RATADA as segttintes sanções. segundo a grar idade da f-alta

cometida:
l6.l.l. Advertência escrita: quando se tratar de inliação lere. a juízo da tiscalização. r.ro castr

de descumprinrento tias obrigações e responsabilidades assumidas no conlrato ou. aittda' no

caso de ou;as ocorrências que possam acarretar prt-juízos à C6NTRATAN'1E. desde que não

caiba a aplicaçào de sançào mais grar e.

I 6.1 .2. Multas:
a) 0,03o/o (três centésimos por cerrto) por dia sobre o valor dos materiais entregues conl

atraso. Decorridos i0 (trinta) clias de trtraso a CONTRATANl'[i podeLá decidir pela

continuidade cla aplicação da ntulta ou pcla rescisâo cotrlratual. em razão da

inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o 

'alor 
gl.bal do Íàto ocomido. para

ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento. nào

abrangido pelas den.rais alineas.

c\5%(cincoporcenlo)poldiasobreor'alorglobaldoÍaloocorrido.pelonàtl
cuntprimento de quaisquer condições de garantia estahelecido no contrato'

d) 5 o/o (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato. pela rrào

nlanutenção das condições <le habilitaçào e qualifrcação exigidas llo instrulllento

convocatório.
e) l0 o/o (dez por cento) sobÍe o r,alor clo contrato. na hipótese de rescisitr contratttal por

inerecução Parcial do contrato.

t) 20 % (vinle por cento)sobre o valol' tlo contralo. nas hipóteses de rccusa na assinatura

do contrato. rescisão conlratual por incxecução do contrato - caracterizando-se qttandtl

houvcr reilerado descumpritnento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo

limitc de trinta dias. estabelecido na alinca "a".

l6.l .3. Suspensão tcmporária de participal cm licitação e impedinrento dc contratar conl a

Adrministração. pelo prazo nio superior a 02 (clois) anos.

16.1.4. Deciaração dt ini«loneidade para licitar ou contratar conr a Administração PÚrblica.

enquanto perdurarem os r.notivos que determinarlur sua punição ou atc qtle seia p|omol ida a

sua reabilitação perante a própria autolidadc que aplicou a sanção. que sc'rá concedida sempre

que o cont.utaclo ressarcir a Administração pelos prejuizos resultanles e depois de decorrido o

prazo da sançào aplicada con hase no incistl anterior.

I7. RESCTsÃo CoN'rRÂl ti.\1.

I 7.1 . A inexecução total ou parcial do collll'ato cnse'ia a

artigos 77 a SCl da Lei no Il.6(r6i93.
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17.2. Os casos de rescisão contratual serào lormairnente niolivados nos autos do proccsso.

assegurado o contraditório e a ampla dcll'sa.
17.i. A rescisão do contrato poderá scr:

I 7.3.1 . Determinada por ato unilateral c cscrito iie Secretaria Municipal dc Sairde - SlrNÍt 1S.

nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll. do art. 78 da I-ei 8.666/93. notitlcando-se a

contratada com a antecedência nrínima de 30 (trinta) dias: ou

17.3.2. Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato. senr prejuízo da aplicuçào

das penalidades cabíveis. o não pagamenlo de salários e verbas trabalhistas. bem conlo o nãtl

recolhimento das contribuições sociais. previdenciárias e para com o FGTS.

17.3.3. Amigável. por acordo entre as panes. reduzida a termo no proccsso da licitaçào. desde

que haja conveniência para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSI ou

I 7.3.4. .ludicial. nos termos da legislaçâo vigente sobre a matéria.

17.3.5. Constituem. ainda. molivo para rescisào do conlrato. assegurados ao contrataclo tr

contraditório e a ampla clefêsa. de acordo coul o artigo 78. incisos XIV a XVI da Lci Fcdcral

no 8.666/93:

a) O não-cumprimento de ciáusulas contratuais. especiÍicações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais. especificações e lentidào do seu

cunrprimento. levando a Administração a comprovar a inrpossibilidade da conclttsão tltls

sen,iços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço. sem justa causa e prér'ia comunicaçào á

Administração.
d) o desatendirnento das detcrniinaçties regulares da autoridade designada para

acompanhar e tlscalizar a sua execuçào. assim como as <ie seus superiorcs.

e) O iometimento reiterado de Íaltas na sua execução. anoladas na l'orma do parágralil

prirneiro do artigo 67 da Lei n'8.666. de 2l dejunho de 1993.

f) A decretação da làlência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da etnpresa que

prejudique a execução do contrato.
i1 RazOes tle interesse público. dr.' alta reler'ância e arnplo conhecimento justiticatlas c

determinadas pela rráxima autoridade AdministratiYa a quc está subordinado cr

contratante e exaradas no processo Aclministrativo a quc se rel-ere o colltrato.
j) A supressão. por parte da Administraçâo. dos serviços. acarretan<jo modiÍicaçr)cs do

valor inicial do contrato além do limite permitido no parágral'o primeiro do artigo (r-5 da

lei n" 8.666. de 2l dejunho de 1991.

k) A suspensão de sua execução. por ordem esclita da Secretaria Nlunicipal de Saúdc -

SEMUS. por prazo superior a 120 (cento e Iinte) dias. salvo em caso de calantidade

pÍrblica. grave penurbaçâo da ordem interna ou guerra. ou ainda por lepetidas suspensties

que lotalizem o ntesnto plazo. independentel]lente do paganle'nto obrigatór'io de'

indenizações pelas sucessivas c contratualmenlc itnprevistas desmobilizaçiles e

mobilizações e oulras prer istas. assegurado ao contratado. nesses casos. o direito de optar

pela suspensão do cunrprimento das obrigações assumidas ate que seja nomralizada a

situaçãol
l) O atraso superior a 90 (novcnta) dias dos pagamentos deridos pela Secrctaria

Municipal de Saúde - SEMIIS decorrentes cle obras. se u lornecintento. ou

parcelas destes já rccebidos ou erecutados. salrrt cn sr) de cal dade pública. grar e

Fls.
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tJ.S. Foreign Corrurpl Practices Act de 1977 (conlirrrltc altelado) ou tJe quaisquer

outms leis ou re uttlalllentos apliclir cis ( "[ -eis ,\ ttl icot' ào"). ainrla cluc nãtr

relacionadas coll't o prr:sellte Contrato

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperàtriz W
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a) Devolução de garantia:

b) Pagamentos devidos pela execução do conlrato ate a data da rescisão:

c) Pagamento do custo da desmobilização.

17.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

17.6. Ficam reconhecidos os <lireitos da Adrninistração. ent caso de rescisão adntinistlativa

prevista no arÍ.77 da Lei 8.666/93.

I tl. D \ St B( o\ I R{T.\( io
l 8.1 Não é permirida a subcontratação total ttu parcial para a execuçào do contralo

19. DA ANTTcoRRUPÇÁo
l9.l . Na execução do Í'uturo contrato é vedado à secreta|iii Municipal de SaÍrde de

Imperatriz e à Contratada e/ou a empregado seu, c'/ou a preposlo sell. e/ou a gestor scu:

a) Promeler. olerecer ou clar. direta ou irrdiretamente. \ antagenl indevida .t agente

público ou a quem quer que seja. ou a terceira pessoa a ele relacionada:

b) ôriar. de modo fiaudulento ou irregular. pessoa juridi«:a para celebrar o prcsente

Conlrato:
c) obter vantagem ou beneflcio indevido" de modo fl'.rudul!'nto. de modilicaçôes ou

prorrogaçõei do prescntc Contrato. sem autorização enr lei. no ato conl ocattirio da

ii.itução pública ou nos respectivos inslrumetltos contrattlai5:

d)
e)

Manipular ou Ítaudar o equilíbrio ecouômico-tlnanceit'o dtl presente Colltrato: ol-l

De qtialquer maneira fiaudar o pl'esenle Contrato: assint ctlulo realizar quaisquer açôes

ou ornisiôes que constituam prática ilegal ou de corrupçào. llos ternlos cla i.ei n"

12.846/2013 (ionlornre alterada). do l)ecreto n" 8.420/2015 (conttrrnte alt§rado). do

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9472
site: www.rmperatnz.ma.gov.br
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perturbação da ordem interna ou guerra. asseutlrado ao conlratado o direito de optar pela

iuspensâo do cumprirncnto de suas.brigaçôes aré que seja nornralizada a situaçã..

m)A não liberação. por parre da Secr.ctaria IvÍunicipal de Saúde - SEMUS. de ár'ea. local

ou obieto para a execuçào dos serviços nos pra;los contrattlais. bem como das l'ontes de

nrateriais naturais especilicadas no pro.ieto:

n) A ocorrência de caso lbrtuito ou Íbrça maior. regularnrentc comprovada. inrpcditira da

execttçào dtr contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27. sem prejuizo das sanções peuats

cabíveis.
p) A subcontratação total ou parcial do seu obieto. a associaçào do contralado com

outrem. a cessão ou transl'erência. total ou parcial da posiçâo contratual. bem conto a

fusão execução do contrato.

17.1. Quando a rescisão ocorret com base nos incisos XII a XVtl do artigo 78. senr que l.raia

culpa do contratado. será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovadtls que houver

sofrido. tendo ainda direito a:
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20. Drs DrspostÇors G E n..lts

10.1. O Selhor Secretár.io Municipal de Sautle SL.NIUS/Impelatriz-N4A. podetri rcrogar a

licitaçào por razôes de interesse públjcí) d!'corrcntc de lato superr eniente dc'r itlanleute

compror ado ou anulá-la por ilegalidade. do tl.re datá ciência aos licitantes nletliante

publicaçào na lmprensa Ollcial (arts.'19 c 59 da l-ei n" 8.666/93).

20.2. Quaisquer esclarecintentos que se t'açaut necessário. poderão sef prestados pela

comissào Pennanente de Licitação - CPL. no endereço: Rua urbano Santos tl" 1657. Baillo
Juçara - Inrperalriz - MA. Processo n" 02.19.00.{612/2021 - SEMtls.

L.nperatriz - MA" l0 de jane iro l0ll.
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SOCORRO MARIA DIAS
SILVA

IARA CARVALHO DOS
SANTOS

CADEIRÂ OE ROOAS Ouaüo Monoblo.o Rêlo
Mâlenal Duraluminio Assenlo Analômico laígu€ ê

pÍotunúdade 30cm altuíâ Encoslo Anatómico
náo Íe.linavel 30cm atura e laÍgura 52cin Íill

prêsente . cênrro d,e oÍâvidade l5toi Rodas
dianrêrâs @m e,!o removivêl ê penus maciço

GáÍto de ãlúmnior Rodas lrâ
remoevel. pneus innâvel:Aro de propúlsão L,so
Com âpôo dê cábê(á ÍêmovrvêI, Apo'o pâÉ os

pes Fixo.Aporo dê peínâ remov,vele náo
€levavel.Tipo de pLrnho bengÊlârApoio de bíâço

escamoreáveli cinro {,e seguíançã Élvrco e
roÉcj@ @m 4 pontos. Prorêêo râre.âr de Íoupês
plásli@ e sem âba. Freios bãíâ mtêÍor Rodss

â.t tombô brlareÍât

CADEIRA OE ROOAS P/ BANHOI Esltulura
ouíátuminior uso chovêno ê váso sânirâíÉ.

OoôrâvelpaÍa lranspoÍle: Rolam€nlo nas Íodas e
gôíosr FrcDs Silalerâ.si âpoio da cábêç8
Íeínoúvel. suooÍle oaÍa o§ oés removivêl:

as§€nio.2cm píotundidade e 75cm laQula óê
quadÍir: tAÍgula dê únbío 75dn e raÍguía 57 cln
da costa: Alluía do asseolo a nuca ôacm e âlE ã
do assênto âo ornbro 56.m AnuÍa do rÉ â bas€

do ro€lto aZ c.n: Íámánho do É 23cín ê Aúrâ dt
aPoo rle braço 25crn

Olralumino: Apolo páÍa os bra9ôs rêmovNêis:
Àss€nlo analÔmlco: Encoslo analÔmrcol. aporc
pâÍa os pes Fixovelevaveisi Rodas dianeÍas

pnêu fiodo{mârctço). Rodas lÍaseías eúo fxo e
preus 

'nltave§ 
(crcameíã dê ar): Raos de

alummio: Sem apoio dê câbêçâ, fuolo pãrâ
pantumlha íxo com ÍaD(a:PêdalÍro AÍo dê
prop!|sáo com pino§. FreDs bâíra slpeÍ'oÍ e

mrênoÍ Assênto a occrpral:72cm. Laíguía do
quadril 50cm píctundidadede a§sênb 42cín:Pê
âo joêlho 52c.Ín. tamanho do pe 22cÍn. as§enlo ao
onbrc 52cm largurâ dos ombros 43cm: Assento
á âila esquerda e dú€ira 43cm laígu.a do rronco

CADEIRÂ DE ROOAS; Ouâdrc xiapo'o pârâ os
bÉços rcmoüvêis 23cÍn Pesc paÍa 90tg

As*nio ícm larguíâ e protund'dâd€ 50cm
En@sro la.OUÍã a2cm e arturâ 53cm: Apoo para

os pe§ íemoviveiíelev.vêis. Pêdâl Girâróno
Apoio paÉ panluí ha €om Íairai Rodas lraser.s
maoço. eixo lixo:Rodâs Úântenas pneu Íigdos
erc Íxo Mâlenal DuÍaluminrorsem Apoio oara
cabeça:Aro de propulsão l§os. allúíô do Édo

loelho 48cm : Tamanho do pé 18cÍ'

ANEXO 1 - CAOÊIRAS DE RODAS E SANHO (ÁDULÍO/INFANTIL)

R5

Rt 2.389,67 R3 2.389,67

R3 3.790.95 R§ 3.790,95

U NID

I]NID

UND

UN IO

20291RS204 291

3 400785

i

81.453sR4583RS

IJE

OIREITÂ; Ouadío Monobloco. Apoio pa.a os
b€ços Íêmoviv€§: aesento nylon lârguÉ 42cm ê
píoÍundidade 45c,n. Erlcoslonylon laryuÉ e alluÍa

40cÍniApoio pâÉ os Ês rêmovivêrshâo
elevaversi Apoio para pantumliaíaixa, Peõâl

giralorio i Rodas lraseiras pnsu iníavel 13'eirc
ftxo. Rodâs diânteúás pnêu intavêlêxo

remov,ve§ Mâlend Durâlúmnio sem Apoio para

ITEM CATMAT PACIENTE DESCRIMINÁCÁO APRES- QÍD, VL MÉDIO VL, ÍOTAL

l 400785
FRANCISCO DÂVI

NASCIMENTO SILVA

2 438187

400785
RAIMUNOO ELESÍINA

RIBEIRO

5 400785
MAR|A DA CONCÊrÇÃO
ROORIGUES BARROS

R§ 2.586,82

CAOEIRA DE RODASi OuadÍo X. Apolo 9ala os
braços rcínoviveis 25cm: Ass€nro43cm largura e

prctundidadê 45cm Emrslo lârgurô44cm ê
âltu.a 5ScmiApsio pâÍa os pés rcmoviveis Pedal
gEro.io:Rodâs úâsêiras mâciços otmàÉ dê â.
Rodâs diaÍreúâs pneu ígdos eixo duraluminio. .

Sem apoio paG cbêçê, Apoio paÍâ pant,nlhõs

UN IÍ)

UN ID

l RS 2.556,82

436699 MARIA NECY OA SILVA
FRANçA

7 427933 Rt 5.216.27

R§ 15.355.35

R§ 5.216,27
JUVENCIA PEREIRA DA

coNcErcÃo srLVA

CAOEIRA DE ROOAS; Ouâdrc MonoblocorApoio
páÉ os braços fros l3cmiAssenlo nylon rarguÍa
42cm. protundidade 42cm Êncosro,vlon laío(ía

40cm eall(É 36cmiApo'o Fârâ os pés
nxovêlevavêist Ápoio p€ra pant'tíilha placai

PedalnxoiRodas lÍaseiras pneu nqido eixoÍixo
Rodâs di.nlei.aspne! ngido el(o Íxo Mal€Íia
FeÍÍo Prntâdo Sern Apoio paía.ábeça Aro de

prcpulsáo l§osi F.eios bêÍÍâ srpêior

U NIL)

FIs

l<t
s

6 l RS 15.355,35

1

fu/



Fls

CLEB SAMPAIO OLIVEIRA

CAOEIRA DE RODÂs;Quadío àlumnD Apo,o
paÍa os bÍãços êscámoleaver e Íemovrvers .

As*nlo ÂlmoÍádado e sem abeíura íromâl
raÍglrâ 42m e píotundidade 42m En@slo nyon
não reclinâvêl larOurâ 43cme ahurâ 42m:ApoD
pârâ os És removrversr Pedal rebalivêl Rodâs
lÍaseras pneu .igid@irc .emovivêl 24 i Rodas

diânteiras p.eu rigido euo Íemovive6'. Sem áporo
pârâ cabeçãiAro de propulsáo lisos Frêios bâía

s!pênoÍ

CÂDETRAOE ROOAS; Qqadío X. Apolo pâra os
bíâços rcmosvêG altuÉ 18crn À§sento laígurâ

37cm e píotundidâd€ ,{5cm. Encosto laígula 25cín
e allula 32cm Apo'o paÍa os pês

removiveis/elevâveis: Apoio para pantumlha coÍn
larxâiSem apoio para cabeça Aliurã do assênto a

nu@ 626:Àlir,a do assento ão ombío!1cm
Ahu,á doassenra â âxiiê dneú.eesquerda 32cm:
Proíunidâdê do assento45qn, Laíquía do quâdíl
37cm Lârgurâ do ombro 32cm:Lâígurâ dã6sta

25.n;Altuía do péa base dojoelho 53cm:
Tamanho do É 23cm Allura do ãpoio dê bíãço

18cm

CADEIRA oE RODAS: Ouâdro x A{rco de
braÇos .emoviveis a,tu.ê de 22m 

^s§enlolargura :4cô e pÍotunidade .ascm Encosto targuÉ
31cm e anuia 33.,m Apoio pâra o§ És

rêmoviveis/elêvâvêis Aío de pÍopulsào tisosr
Rodâs lras€nas maclço cámar. de ar eros fixos

Rodas diaoleúás pneus rioido/mâ.jÇo eros
duíâluminiot Sem Apoio pà.â câbêçâ. Apoo paía

pânluíilhas faixâ. Frcios baÍa sup€íior. Pêdat
Giratório A6sênto à nu€a 63cmtAltuÉ do

assento adila esqrcrdâ e diÍêiiâ 33cm:Assento
âo ombÍo 41cm: Largu.a do quadÍit 3acm:

píoíundidade de assenlo 45cm: Pê âo loetio
46cm.lamanodo pê 2acm, Altúa do ãpoio de

brcço 22cm

s

RS 4.584,82

R§ 3.181.45

s
UNID

U NID

U NID

8 416621

t-;\SE
,uà;,Rt 2.586,82 RS

9 400785 WEMERSON BAÍISÍÂ
DINIZ

CÂDEIRÁ DE ROoAS Ouádío xr Mârenal
Duíãlummio; Asse.to nylon lãrgu.a e protundirlâde

42cÍn. Encoslo nÍon não recrinâver rârgurâ ê
altuc 42sn A,tura anreíoÍ e poslenoÍ ao solo

sodn Tin Âlsênle: Rodas dÉnrêiás pneu
daclço'eixo Íemoüveli Rodâs lrasei.as pnêu

nnável eixo Íemoeveli Raos dê alummÉi Rodãs
AnriTmbo Prc§ente e 8ilâre.âl: punho üpo
bêngah: apoio p3la os p€s removivel náo

elevavel;apoio paÍa panlumlha íaÉai pedal
grÍalonoiaío de p.opulsáo lisoi prolêror iãIêral dê

roupa de plastico sem aba:íreio baía iníenor

R§ 2_802,64 R5 2.802,64

10 438187
ANTONIO FILHO OOS

SANTOS

CADEIRA DE RODAS P/ BANHOi Ou.dro
Esttutura OuÉluminloiApoio para bÍaço

Removúeisi Uso choveúoe vaso sanitaío
Dobrâvelparâ líansponet Rolam€nlo nas rodas e

gaíos F.eios Bilãtelals âpolo dâ cabeça
removivel: supoíle paÍa os pes removlvel: rodas

dianlenaspneu Íigido íodas úasêras pnêu
inliavel com camera de âr, assênro vâso 46sn

pÍotundilade 43cm. largúra quadr 3l m larguía
do omb.o 34sn lárgu.a da cosla 3zlcmi altura da

p€ a base óo joelho 40cm: laÍguÍâ dâ cáb€çâ
22ú

UN ID RS 2.7 41,21 RS 2.741,21

11 400785 ANTONIO FILHO DOS
SANTOS

CADEIRADE ROOASiOuadío x. Apo.o paía os
bÍaÇos frci Assenlo nylon. Encoslo Nyon

Íedinãvêl:Apoio para o§ pé§ Fixos/elevaveis
Apoio pâra panlurilha Íaitá. PedãlÍxo Rodas

lÍaseiÍas pneus innâvers ercsÍxos. Rodâs
dianlêirãs pneu rjgrdo eixo nro:maieíal

du.aruminú: apoio para cabeçâ aío de prcpulsão
@m pinos: Freios bana supêíor . Assênlo a

occipral 58cm LârguÍâ óo quâdnl 31cm:
píoíundidâd€ de assento 43cmt Pe âoloelho

40cm:lamáno do pe drerro 24cm ê 21cm
esqueído: largúá do ombÍo 34cm Largúa da

cosla 34cÍn laígurã dâ câbêÊ 22cm

Rl 4.584,82

12 400785 aNTONTO StRtNO OOS
REIS

CÂDEIRÁ DE ROOAS Quadro x AbÉço dê
bÍaços Íemovivies allurâ 23cÍnAssenro Láígura
43cm e Protunrdâde 4acm:Encosto larg!ía :locm

e ahurâ 37cm:Apoio paÍa os pés
rêmoviveis/eleváveis:Eiros diaílenos duÉluminioi
Sem apoio parc €ábeça AJluía do âssento a nue
69cm;Allura do âssenloâo ombro45cm. Alrurá

doassenloa ãxilia dÍêirâ ê êsquerdâ 37m
Píotunidade do assenro 48€nr Largula do $adÍil
43cm:Lãrgura doombÍo 52cm lArgura dâ cosla

40cm:Allura do pê a basedot@lho 51cm.
Tãmanho do É 26cm Allu,a do apoio dê brâço

23cm

U NID l R§ 3.181,45

13 400785 ALICE MACEDO DA SILVA 1 R§ 3.í81.45 R$ 3.'18'1.45

14 400785 IVONE GOMES DA SILVÀ UN]D R3 3.1S1.4s

U NII)

l Rt 3.í81,45

ú/



Fls

CÂDEIRÁOE ROOAS; l!âdÍo x:ApoÉ páÍá os
braços ÍemovNers. Apoio pa6 os pes

Íemvivers/êlevaveis:Áío de pÍopulsáo hsos,
Apoio para pantldilha com íãrxâ. Rodâs raseras

pneumâoÇioimaÉ dê aÍ. eixonxo. Rodas

dianreiÍas Pneu qdo/maoço êiro durallrmnEl
sêm ãpoio pâía GbeçãiFrêios bâÍa supeÍid.

Pedal gilalono

CAOEIRA OE RODAS: Ouêdro xrAooio pâÍa os
úâços nxo 16cm. Assento nylon laÍgura 40cm ê

proÍundirade 40ún. àll'rra anleíor e posteíior

45cm tucosto nyjon náo tecllnâvêl largura aocm
e ahurâ 55crn. apoD paÍâ os És ítoíelevaveis:

Apoio paÍâ pâniuííilha íaü4. Pedôl gfatoíia
Rodâs trâseras 06 êrxos Ítos Rodas diânteras

pneu ngido 6 eiro removrêl: mâlerial ouíahrmnio
Apoio pârâ câbêçâ: arc de píopulsão lisos. F.eDs

bâírâ supedor

s

U NIO R3 3.181,45Rl 3.18'r,4sIRIS ROSANÂ PEREIRA
DAS NEVES

400785

R$ 2.23a,29 Rt 2.238,29U NID16 438r 87 ALICÊ MACEOO DA SILVA

CAOEIRÁ DE RODÂS PÂRÂ AAtlHCi apoo
pârã brãços anuíâ de 18cm. assenlo Iâígúâ 37crn

e p.oíundidade 45cm. Encostorárgurâ 25cm e
âltuÍa 32cm Apoo Pa.a os Pes

íemovivêis/elêvaveisr Apoio pâíâ paniuÍilha
farxãisem aooio Darâ @bêçá 'Afturã do assenlo a

íúé62cm: Alrúrâ do ãssênto ao ombro 41cm.
Aliuíê do assenlo a âx É dirêltá ê esqueÍda 32cm:
Protunidâde do as§e to 45cm. Lârcura do q'Eddl
37ffi: Largum do omb.o 36cnr Lárgura da cosla

25cmtAIiuÉ do pé a bassdopelho s3crni
Tamanhodo pé 23dniAltuÍa do apoio d€ bÊço

18cm

R§ 1.809.82UNlD I RS 1.809,82

CADEIRÂDE ROOASj Ouadío xiAporo pêra os
braços removivels: apoio pala os pés

rêmoviveis: ADoio pâÍa pântudha larxa Pedal
glrâtono. Aro dê propulsáo lisos. Rodâs tÍasetas

pneus maoço càmara dê ar Rodâs dÉntêúâs
pnêu nqdo/maoço erro firoiSêm apoD pârâ
Ébeçái As§enloa nuca 58cm. AliuÍa do
âssênrô âô ômbrôa3d A[úra dâ§ âx ás

e§q@ídâ 27cm ê diíeia 28€miproíundidade de

as§enlo:l€ca: Lãrgu.a do quadd 3&n: La.gurâ
do ombro 43crn, larguÍa da @slâ 40cm. Pé ao

ioelho 38cÍn: lamano do p€ 23.m.AluÉ do âpoio
de bÍaço 18cn

400785
PAULO HENRIOIJE DÂ

COSTÂ CÂRNEIRO
17

R§ 4.463,93UN ID 1 R§ 4.463.93

CÂDEIRÂOE ROOAS|Qúãüo X. apo'o paÍa os
braços removNeis allurá 23m: Assenlo largüra
41cm e p,ofundidade !8cm Encoslo re.lrnâvêl
larguÍâ 36.m e allurâ 40cm: aporo paÍa os pes

Íemovrvàs/elêvavers malerial duraiúminp, sm
apoo paÍa cábêçarÁpoio parâ paniurnlhas íâixâ

Áíura do assenro â nuÉ 73cm. ÀluÍa doassento
ao ombro 50cm Altuía doassenlo â âxiiâ dúenae

esqueída 40cm: Proíunidáde do assenlo 48cm:
Laíoura doqoâdril41cm laÍgura do ombro42cmi

Lárgura dâ costa 36crn ÁJlurâ do pé â base do
joêlho 55cmrTamânho do pé 26cmrAlluÍa do

apoio de bÍaço 23cm

l

SABINO GOMES
FERREIRA

18 400785

1 Rt 2.74'1,21 Rl 2.741.21UNIDMARra oA coNcErçÁo
RODRIGUES BARROS

CAOETRA DÊ RODAS PARÁAANHO; Altura do
âsseÍloa nú@ 5ScmiAlluÍa do assento ão ombío
,l4cm:Alrurâ do âssenb a axrlia diÍeI3 e esquerdâ
32m:Protunidade do as*nlo 45.m Lãrgura do

auadnl43cm. Lâroura do ombío 48cm. Lârgura da
co§la 42m: AIturâ do p€ a base do j@lho ícm
Íamâího do É 24cÍn Attura do âpoo de b.aço

25cm

19 438187

Rt 2.238.29R§ 2.23A,29PAULO HENRIqUE OA
COSTA CARNEIRO

2A 438187

RS 2.620,15 Rt 2.620,15

CAOEIRA DE RODAS PARÁ 8ÂNHO; Atura do
âssenb a nuca sacjn: Allurâ do assenlo ôo ombro

43crtr. Alurã do ass€nlo â âxrlÉ dlíe a 28cm e

esqueída 27cm. Prolunidade do assenlo 48cmi
LaAUrâ do quadnl 3Ecmr Lârgurâ do ombrc 43cm:

LârouÍa da cosla ao.m AltuÉ do p€ 3 basê do

io€rho 3ac$]âmânhodo ÍÉ 23cm Állurâ do

âpoio de blaço 18cm

CAOEIRÂ OE RODAS; OuadÍo r. Apolo para Ds

braçoslixo altuía 1ôcm. assênlo nylon slluía
anlenoí e posterioÍ 38cm Encosto nylon, náo
Íêclinavel largura 40cm e allúra 55cm, Pêdâl

giratório Rodas líasêGs pneu íigdo/mac'Ço erxo

ÍemoviveE Rodas dianleras pnêu íigidos/mac'ço
erro removrveis MaleÍial OurâlDminD sem atôo
paía cabeça aÍo de prcpulsáo lsos: Frêos baÍa

rnÍerioÍ

U NID

U NID l40078s21

R$ 2.620,15 R§ 2_620,15UNID lMÂRIA ALVES OA SILVA22 400785

/,/

\-/
§

EMANUELLY VITóRIA
SOUSA LIMÂ



\SE
\

1 Rt 3.181,4423 400785 FRÂNCISCO SANÍOS
cosÍa

CÀDEIRÂ DE RODAS. Ouadíô r:Malenal
Ouralumrnrc Aroio párá bíâços removileis allura

20cm, Á6senio largura 50cm e proÍundrdâde

5ocm:Encosro nybn largurá4S.m e allurà42cm:
Apoo parâ os pês ÍemovDers/elevâvers. apop

pârá pánluÍilhá l.ixa Pedd gnâloío allúra 20cm:
Rodãs diánteúâs lôrouÍa 56co. erxofxo:Rodas
rrasefts pnêo rigidoêiro removivel sem aporc

paÍa cab€çã tuo de píopul§áo l6os Freos bâm
supeÍio.

U NID

UN ID Rt 5.228.19 RS 5.228,1924 400785

CADEIRA DE ROOAS; Ooadro Monobloco:
Matenal Aço ou OurãlumrnioiÁs*nlo Analômrco
laÍgu€ 33cm e allu€ 33ch:Encoslo analÕ.ni@

rêcjrnâvêl largurâ 33cm e altuía 50cm: Tlit
píe*nre Rodâs Irâsetrâs pneu nltavel removivel:
Rodas dBílenas pneu maoço rêmvrvd TDo de
ralo aruminio Rodas anri-lombo aus4tê rTipoê

ounno escamolêávêl âporo dê 6b€§á remviveE:
apoo paÍa os És rênÉv'vêl ê náo elêvâvel. Apoio
panluíÍilhâ Íairâ. Pedal giíâiorio Aro de liopul§áo
l§o. Proteror lãterâl dê roupâ plásúco e sêm abai

F.eios bêEa supe.ior.

ALEXSANDRO
I{ASCIMENTO

CAOEIRÂ OE RODAS PARA BÂNHO Ouâdío x:
Apoio páÉ os b.aços removueG âllura 17ún

Assento largurã 34m, pÍorundidâde 43cmi
Encoslo iargu.a 26.m e âllurá 37m Apo'o parâ

os pés ÍemôvryeB/elêvâleLs sem aPoro pâra

Gbeçá a[ do assenb nucá 62cm âll do
assênto omb.o 41m, all assenlo a âxia esqu€rdâ

37cm. ah ãssênlo a áxda dÍe â 37m
proÍundrdade do assento 43cm:lârg do quadnl

34cm: lâÍg do ombro 36cm Eíg da @slã 26ml
ãlr do apoio dê bíâço 17cm:a[ dopeabâsedo

jo€lho 47cm: ramánho de É 18m

U NID 1 Rt 2.271,63 Rt 2.271,6325 438187 JOAO PEREIRA DA SILVA

R3 3.181,4526

27 R§ 15.510,71

R§ 2.686,8228

CADEIRÂ OE ROOAS; Ouadío t:Apoio para os
bÍàcos rêmovrvêis âllurâ 17cm Assenlo la.ouía

34cm. proíundldadê 43cm: Encoslo largurá 26cÍr
eâltuÍa 37cm:Apoio para os pes

íemoviveiyelevâveis:Sem apoú para câbêçâl
âlt dô ássêniô núú 62cm âh do assênlo onrbro

41cm. allassento a axilâ êsqüêída 37cm ali
ássenlo a axrla drcirá 37cm prolundrdâde do
assenro 43cm. lárg doquadd 34cmilaÍg do

ombro 36.m:la.g dã costa 2ôcm:áll. do apoio dê
bÍaço 17cín âll do pe a base dojoelho 47cm:

lâmánho de pé 18cm

CÂOEIRA OE RODÂS MOTORIZÀOA: Ouadrc r
aporc paíâ os braços removiveis Âpoio pará os
pe§ íemov'vedelevaveis. Rodâs úasei.as pneu

com emeíá de ãr eixo lixo Rodas dianlems
pneu rigdo Íxo, eirc removiv€l: Mare.ial

durâluminio, sêm apoio paÍa câbeçâi - ah dc
assénrô nué 64m á[ dô àssêntô ômbÍo 56cm:
alr ãssento a ãrla esquêÍdâ 43cm, alt assênto ã

aría dneila 42m protund.dâde do âssenio 42oni
lãrg do quadíl75cm larg do omtro 75cm;larg
da cosra 57cm. Aí dope ã basê doioelho4lcmi

ÍaiÍanho do pe 23dn âll doâpoiodêbraço
25cÍ.1

UNID400785 JOÀO PEREIRA DA SILVA

UN ID436699

U NID

l

1 R§ 15.510.7'l

R§ 2.685,82

SOCORRO MARIA DIAS
SILVA

ECIVELTO OA SILVA
GOi'ES

ío.À

CAOEIRA DE ROOAS; Alt do assento nuca
68cm alt do assenlo ombÍo 52ctn alt assêÍto a
atúa esquerd3 e axilâ diÍeitâ 39cm: píotundi&dê
do âssênto 49cín. lãíg do quaóni 41coi laíg do
ombro 52cmi lalg da cosra 40cÍnr Á,1 do É a

basé do pêlho 56cmi Tamanho do pê 28cm: eh.
do âpdo (k brâço 25cm.

R$ 2.f 41.21R§ 2.741,2129

RS 2.74',1.2143818730

Fls

US ,,

Rl 3.18'l

43a1a7
ECIVELTO DA SILVA

GOMES

CAOEIRÂ DE RODAS PARA BÂNHO| Ouadro Xi
Apo'o paía os bíaços íemovLles 25cm. assento
iàrgúra41cm ê píotunidade {gcú.Ápoo pârá os

!És íemovivershão ele!âvêi§. pedal omtóno
Sem apoo pârâ €bêça: Rodâs trâseÍas eixos

Íernov'ves Rodas D,anleías pne.r ngdo/maoço
Inâlenál durálumrnD All do âssênto nucâ 68cm:

alr do assenro ombío 52cm. alt assenlo a àÍla
esquedâ e axila direrta 39cnr:píoírnddâde do
assento 49cm: lârg do quadÍil41cm,laig do
ombÍo 52cm,larg. da costa 40cmiA!1. do pe J

oase dopelho 56cm ÍamanhodoÉ23cm âll
do àpoio de bÍaço 25cm

U NID

IRIS ROSANÂ PEREIRA
DAS NEVES

CADEIRA DE RODAS PARÀ BANHO: Ouádío x
Aporo paÍâ os bràços íemov vers Apoio pã.a os
pés removiveis/elêvâvêis aporc paÉ panr!Íllha

íáixa Pedalgnãlono Rodas tÍasetras pné!
mâoço câmaÍa dê a.. êi:o Íiro: Rodás dlârreiÍâs

pnéungidonnaciço, Iuâlênãl DurãlummD,Sem
apoio para ebeça AÍo de prcpulsào i,sosi Fíeios

UND R$ 2.741,1

RS 3.181,45

I

1

l

/-/



JESSICA FONSECÂ
PORTO

SABIt.IO GOMES
FERREIRA

JANES BLAYNE ALVES DE
SOUSA

FRANCISCA LUOMILA
RIBEIRO OA SILVA

braços removNeis i8cm. Asseílo nylon la.gura
75cm. protundidade 29@ âllurâ anleíor52cmê
gostenor 52m Encoslo ny'on Íêclrnavel larguíã

42m e âltuÍa 30cn. Apoio pátâ os Pês
reÍiovNeiíeleváveis: aporo para pániumlhâ íaüa

PedalfxoiRodas lra§êiras pneu ngl(lo 24 eixo
nxo:Rodas úanleií3s preu ngdo 6' e'ro

rêmovNeis Malerial duíalummlo apoD paÍâ

câbeçâ: Aro de prAUIsáo com hs. Freos baía

CAOEIRÂ DE ROOAS PARÂ BÂNHOiOúadrc x

All. do a§sento nucâ 73cm. alt dôassenloombro
50m altassenlo a axi. esqueÍda e arilâ Úrata
40cmrprctundrdade do assênlo 48cm.láÍg do

quadril 4lcm: la.g do omb.o42cm laÍg dá coslã
36cm all do pe â base do joêlho 56cm Tâmãnho

do pe 26cii ãlt doapoio de brâço 23cm

CAOEIFA OE RODAS PARÂ aANHO: AII do
as§ênto nucá 53dn. âlt d,o assentô ombÍo 42cn:
âlt assenlo a axila esque.dâ 32cfie aÍla drátâ
33cm: protunddade do assênlo 60cin: raÍg do

quadnl 5,1cm. lâA do ombío 57cm laÍg dâ cosla

50cm. Alt do p€ a base do jo€lho 48cm. Tamanho
do pe 18.m: all do apoio de bÍaço 23cm

CADEIRÂ DE RODAS: Ouadío r aPoD pâra

braÇos Íixos. Assênlo counno ênalômlcoi
Encostocolnno analômEo Açoro paÍà os pes

fxo/elevâvas Apoo Paíâ pantuÍÍhâ tãra, Pedal

íior Rodas tiaserás pnêu innavel erro lixos
Rodas d,aÍGnâs píre!' rigidoeixo Íxo rrnâlêíial

duraluminroi aDo@ pâra cabeÇ6iAÍo de pÍopulsáo

Assento á ôcciptal 73cmr Laígutr dc' quâdíil 
'llocBi

ProÍunidade de assento40 cn'. Pé aojoelho
49cmi râmãnho do É 22cm. Assenlo do ombÍo

59cmrLarqura dos onrbros 4lcm assênlo a arila
esquerda 50cm e axrla dúertá 47cmi LaÍgurâ do

lÍonco 42cnl

R6 4.463,93 RS 4.463.93

RS 4.,163,93 Rt 4.463,93

RS 3.18í,45 RS 3.'r81,4s

CAOEIRÁ DE ROOAS: auad'. i Apa'o p.ta ós
braços remoüveis alluiá a2cm Asienlo á.9ú.á
34cm, protunddáde 4Eq. Êncoslo íecnna!€l
lâruu.a 31co ê alura 33cm, 

^po]o 
Párâ os pes

ÍemoviveE/elevâveis Pe&l giíâlóÍio, Rodês

,as€iÍas Fleu máoço câmaíâ d€ âÍ eirc Íro
Rodás d€.rei.as pneu rigrdo/mâoço lvalê.iál

duíaluminio: Frcos ôãÍra sup€rlor Al oo assento
nuca 63crn an Cosssenloombío 41cÍn, all

ass€nlo a ari!.4sqúeída eâila {,ú3!lâ 33:rr
pÍotundidade do assênto 45.ln lar9 do quddnl

34cmi lârg do ombío 36cm lârg dâ @sla 3lctÍ.
Ar do É a ba§e do |oêlho ,{6cm. ÍamanhÔ do pe

2&miall do ePoio dê bÍaço 22cn

CAOEIRÁ OE ROOAS PARA BANHO:Ouãdro r:
aporo paía os bÍaços removrveis altuía 23cm
Assênto largura 43cm PÍoÍundidade 48cm,

Encoslo lárgura 40cm e alturá 37cm Apoio para

os pés Íemoviv eis/ elevâvers. sem apoú pârâ

cãbeF, Ah do assenlo nuca 69cm. all. do
ássento ombro 45cm:all assênlo a a)ala êsq!êÍda

e axila drcila 37cm. píolund.dâdê do assento
4acÍÍ.laÍg. do quadÍil 43cín. IaÍg do oírt Ío 52cmi

lãr9 da costâ 40cm all do pé a base do ,oelho
51cm:Tamânho do pé 26cm ali do aporc de

hraço 23cn

UNiD

U NID

U NIO

UN]D

U NID

IJNlD

ROOASTOuâdro r Aoo,o páÍâ os

31 400785 IVONE GOMES OA SILVA

RS 2.741,2',1UNID r R$ 2.7 41,21ÂNTONIO SIRINO DOS
REIS

40078532

133 400785

R6 2.741,21RS 2.741,2143818734

caDÉlRA DE RODAS: Ouâdrc, Aporc pâía os

brâços Íemoviveis 26cm assento larguía 38.m
profurdidade 55om âltura ant€ÍioÍ47cnr e

posreror4Tún Encoslo lâÍguÍa 36cm Apoio paÊ
os 9es removiveis/êlevaveisr aPolo pâía

panlunilha râixá.Rodas dianlê'râs pneu e.ro
Íerrcwvel, lúaleíal duralúminio, sem apoio pa€

cabeça: Alt doassenlo núca 81cm, alt do

assento ombrc 56cm. all asse.lo ã âxilã esquêrdâ
e âxla direta 47cm: prolundrdade do ãssenlo

556:laÍg do quadíil 3Acnr, laíg do ombro4gçô:
rá.9 da @slâ 36cm. Ài do É a basc do pelho
48cm Íamânho do pé 21cm, a[ doápoDde

braço 26.í

35 400785

400785
RAIMUNDA ELESTINÂ

RIBEIRO36

31 400785

40078538

R§ 3.173,00RS 3.173,00

1 R$ 5.188,45Rí 5.188.45

ALEXANDRE DE OLIVEIRA
PERÊIRA

CADEIRÁ OE RODAS. Oladro Monoblocorapoiô
paía os brâços removNers: Assenlo @uíno
laryuíâ 50cm píoÍundidade 50cm Encoslo

counno laqura 52cm. alluíâ 4Lrcm APoio pa.a os

És rcmoviveis/ êlêvaver§:Rôdas tasenas píeu

iníável 24 . êrros úâsêiros íemowveis Rodas

diânleiras p.EU íníavel 6 : mâlêdal durâlumino

s€m âpoio Pa.a cabe§á; aru dê pÍopul§ão rrsos.

F,eio batra supe.or

Rt 3.757.81

Fls

l

R§ 3.757,8í

/,/

U NID



É15

CAoEIRÂ DE RODÂ§r Ouãdío r Apoio Patâ os
brâços remoúvêÉr Àssênto r'y'on: Encosto n on.

Apoio pía os pês 6ros/ elevárêÉ apoo pa.ã
panluírilha faiE. Ped6l fxo Rodas lía*irás pneu

iÍúavel êixo fxoi Rodas dianlêrâs pneu ng'do eixo
fiio, Márênâl cíomado Apoiô pâÍa cãb€çâ A.odê

p.opulsão coín piíos. Frêios baÍÍa inl€noÍ c.nio
rorácj@ A§senlo a occtplal S2cm. LaÍguÍa do

quad. 5lm Proíunidade d€ assênlo 45 cm: Pé

âo joelho 516: Íâmanho dú É 26cm .q§senlo

do omúo 55@ LâÍguÍa dos onrbros 48.m
A§senlo a áxila esqueída 49crn a .xila drc â

49cmi LaÍguÍa do lronco 40cn

5

CADEIR OE ROOÂSi Ouadío x: Matenal

ourâlumrnio, Assenlo anâlômico largurá 40.m,
En@ío ân€tômico rec]nâvd lârguÍa 4ocm. âllura
60cm TitpÍesenle, Rodás tísserras pneu iníavel,

removivers Rodas dianle6s pnê( maciço eiio
removivelr Raio Aluminio Roda§ ant-lombo ÍiPo

de punho bensara. sem âpoio paÍa cabeç3iApoio
paÍa os pés.emovivele naoelêvâvêl Apoio

panrurilha farxai Pedal grâlóno AÍo de proPulsáo:

Píoleror laleral{,e roupà plàsl'@e sem aba.
Fraso bâÍra sup€rioí

CADEIRÂOE ROOAS PARA BANHOi tstrula em
dú.ârrmnú Párá úsono chuveiÍo e no vaso

sândanoi Dobrável para ransPoílê Rolamenlo
nas rodas e gáíos:Frcos Bilaleíars. apôrc para

bíaços removivers. Soportê dos És ÍemoúveG:
Íodas dianlêrâs 5 polegadas e raseras 2a

pôlêgâdas: assê.to lipo vaso saniÉ.ó largura
zl2cm e píotunidade 42cm. encoslo allura a2 ún ê

largúrâ 42cm: C.dêra hçiénicá
auloprÔpul§ionável

CADÉ|RÂ OE RODÂSiAsserio á occiptâl65cm.
Lãrgu.â do quadÍil47cm Proíunidade de ossento
48.m Pe aopclho 48cm. Íamanho do pe 24or

Assento ao ombro 52cm Largurá dos ombÍos
39cm Asseilo a arilâ esquêrda 39cm e ax[á

dtrêilã 38cm:LarquÉ do lronco 46crn. LaquÍa dâ

cabeça40cm Allura do âporodo bíaço 42cm

CÂDEIRA DÉ ROoASi Assenlo á occiplal Skml
LaÍguÍa do quãdnlaScm PÍolunidade deassênlo
60co. Pé âo p€,ho socÍn. Íamaoho do É 32cm.

Assento & ombro:lscm. LârouÉ dos omÚos
50cm: A§seÍrlo a âxla esquerda 46cln e axila

direila /Ecs. Lârgura do ltonco socrn. Ol§lánciâ
órõvêrô âré ã exlÍêmdaó,e dlslâl dâ máo 32co:

Laíguía dâ câb€ça 26cm Alluíã d0 aPoiô óo bÍ.ço
28cm

UNlD

UN ID

R§ 3.751,77

\<áí'-J
R§ 4.841,72U NID Rl 1.a41,7239 400785

CLEONE BRITO OE

SOUSA

R$ 4.881,16 R$ 4.881,16UN ID 14A 400785
VITORIA EMANUELY
SOUSA DOS SANTOS

R3 2.741,211 RS 2.7 41,214',l 438187
ARLINDO OLIVEIRA

GOMES

RS 3.785,17R§ 3.785,17DOMINGAS OLIVEIRA
CÂNTANHEDE

caoElRÂ DE RODAS; Ouadío MonoblGo:Apoo
pâÉ os bíaços Íxoãllura 44cm, Assenlo nylor

largurâ 59crn, píonlunddãde 57cín. âlluía snlenoí
44cm ê posterioí 59cm: ApoiopaÉospes

fi xos/elêvaversiApoio paía pánlurilhâ placá,

Rodas traseiras onêu iníavel. exo Íxo Rodas
Óânteirâs pneu rnnâvêl exo Íxoi lr,4alerial fêÍo

omtadoi sem apoD paía c€beçã ãro de pÍopuisõo

liso [.eios bâíâ suPerror

UN ID 142 400785

R§ 3.751,77U NID T

CÂDEIRA OE RODASiOuad.o X. Mâtênãl

duÍalumioiô.rGsenlo anatômic. laÍouÍa 35cm ê
protundidade 35sni Encoslo Nylon l8rgura 3ftm e

âÍurã 35m Íih eusentê Rodas Úa§eiras êixo
íemovivelé pneus innavers (ocámeÍa dear):

Rodas diânteúas preu .nflâvel e erxo .emovrvel:
Tipo dê raio Aluminio Rodas ántllombo presênlê

Tipo d,e punho êscamoleavel: Sem âpolo de

cabeç3:Apoio paía És íêmovivêle nào elevâvêl
Apoio dê pánluíÍilhâ tusenlerPêdâl GiÍalóno, Aro

de propulsáo liso. Prolêloí laleral de roupâ

Plást@ e com aba. Freios bâÍa suo€nor

ANTONIA FLAVIA CHAVÉS
DE OLIVEIRA

43 400785

R§ 2.686,82R5 2.686.82I400785

CADEIRA DE ROOAS| As*nto â occiplal 83cm.

Lârgura óo quãdÍl40cm: Proíunidade de âssento
4ocm Pe aolo€lho 51cm Tamânho do p€ 37cm:

Assenlo ao ombm 53cm. Laíguía dos ombíos
50cÍni Â6s€nlo â axila esquerdâ 46cm e axilà

dirêúa 45cmr Larguíâ do ironco Slcm Oisiánoa
cotovelo áé a êníemdadê drstâlda mão 48cml

Lâíqurâ da câb€É ITcmiAlluía do apoE do braço
1gcm

tJNIDADELSON LEAL SILVA

RS 2.686,821 RS 2.656,82400785 VITORIA SILVÁ OE PAIVA45

ANTONIO ENEULANDIO
DOS SANTOS PEREIRA

JUNIOR
46 400785 I,JN ID R§ 2.686,82 R§ 2.686,82

!

I
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CADEIRÁ OE ROOAS; Quáoro !. ÂpcD pa.á os
bÍâços removrvers Assênto nylon lârgu.a 55cm.
prolundidade 56cm, allura ânieno.90cm. aluÍa

poslenoÍ 50cmi Encosro ííon reclnavel. la.gura
56cm alt'r.a 53cm. Apoo pâra os pês

Íemovivevelevaveis, Apoio de panludlha pla.a
PêdâlqÉtóno Rodâs trâsêtr.s pnêu rníâvê!êixo

Íxoi Rodas dianlêGs pneú rigido rnflâvel êüo
íxo. Mãlêriâl d!Íalúminro. ao,n ãpoo parâ cab€ça
ãío de propulsâo.om prnos FÍeios baí. súpeior

CAoEIRÁ OE ROOAS ITOIORIZADA; Ou3dro x.
Apoio pâía os úaços rcmovivers Àssenb nylon
lalgúa 48cm proíundidadê .{8cm: Encoslo nÍon
não reclinâvê|. lârgurâ 48.m ê alrúía 50cm Aporc
pâÍâ os pês removrvers/nào erevavas Apoio pá.a
pãnlurilha íarra. Pedal grclóíio Rodas trasei.as

pnêo rníavel 36'êrxo rehovrvê.s Rodas úanleras
pfieu íigidos eixo removivêisi MâleÍiâl durãlumrnro.

sêm aporc pãra câbêçâ A.o óê p.opulsão l§o§
Freios báíâ supeno,

s

51

400785 LIVIÂ DE MELO OZORIO lUN ID R$ 3.533.00 Rl 3.533.00

48 400785
MAUSAR CARLOS OA

stLvÂ
UN ID 1 R3 2.686.82 R$ 2.686.82

49 49 GUSTÂVO HENRIOUE
VIEIRÂ DE SOUSÂ

CADEIRA DE ROOAS;OuadÍo Duplo x. Mâtenâl
duÍaluminio. Assênlo nyl,ofl larugura e

píoíundidade 40cmi Encoslo nylon e náo
Íeclinavel larguía e allura 40cn: Íil aus€nte

Rodâs dÉnlíéros eüo íemovivêlê pnêu m8oço
5 Rodas trasêiíás eüo.êmovNelê pnêu nfraúêl

24 ÍFo de ralo Auhinloi Rodas anlilombo
Ausenlê. Tpos de pLiího bêngalai Sem apo.o pa€

câbeça. Apoio pâía p€s Íemoviveunão elevàveli
ApoE de pánruÍilhâ Íâüâ: Pêdâl g'râtoíio Ào d,ê

propulsáo hsoi Prclelor laleral d€ íoupa plaslco e
com abai Frcios baía supenor

R3 2.686,82 R$ 2.686,82

400785
MARIA DO SOCORRO DA

coNcErçÃo

CAOEIRÂ DE RODAS: OuâdÍo x. apolÔ paÍa os
óÉços fxo 70on. Àssenlony'on laÍguía 40c6.

píofundidãde 4lcm âlurã ântênor 46 ê poíênor
46cmi Encoslo níon. lâruuÍa 4,ícm e alluÍa 36.m

Apolo para os p€s removiveiíelevaveis: Pêdâl
fixo, R6das líasetas pneu dgido erc 6rc 58cm

Rodas d.anlênas pneu agidc ei:o lixo l6cn,
Fêro pntádo *m apoÉ pâ,a cabêsá. A,o de

píopulsào h$s Frêios baía supêno.

UN ID

U NID

1

R§ 2.686,82 R§ 2.686,8250

U NID R§ 1.232,58438187
MÂRIÂ DÂS DORES

ÂRÂUJO

CAOEIRA OE AOOAS AANHO| EsltutuÍã
duraluminÉ. Oobíav€l: Rolamenlos nas rod.s e
gaíos. FÍeÉs bilitaíeâis. Apoio de bíaços Í!os.

Supode pala os És Íxos. assênto llpô vâso
sânúíio lâíguíâ 40cm e pÍotundidade 40cn.

Encoslo arl!ía 38c0 ê larguíâ 40cm.

R5 1.232.5A

400785.
XENNEOY SILVA

SARROSO

CÂDEIRÂ OE ROOAS|assenlo ã occiBal6lcrn
Lârgu.a do q!âdnl 3ocmi Protunddade dêãssenlo
35m Pé ao jGrho 34cm. lâmânho do pé 33cm.

Assenlo ao ombÍo40cn. Largúa dos ombrcs
32cm. À§sênro â arilâ êsqle.da edríe a 30cín.
LaÍguíã do ú.n@ 27cm, Dslânoa @lovêlo âlê â
e(Íemdâdeda máo 34cm 1..9úía dã €beçá

18cm. Aliuía do apolo do bÍaço 17cm

U NID R! 3.751,77 Rt 3.751,7752

R$ 2.805.98 Rt 2.805,98400785
FRANCISCO TALISSON DE

sousa cRuz53

R§ 2.6S6,82 R$ 2.686,82400785 TATIANA L ÚA NORONHA

cAoElRA DE ROoAS; Ouadío x. Matêíiâl
duÍãlúhro. assênlo nvlon laígurâ 35crn

p.ofundidâdê 35cm. Encosto nÍon não Íeclrnavel
laíguía 35cm e allüra 35cm.Idl ads€nle. Rodãs

lÍaseríâs pneu iniavel 24 êiro removiveis. Rôdâs
dEnreiÍâs pneú mâcços êixo frxo 8' Tipo de íarc
AlunlnoRodas anldombo pÍesente e bilaleral

Írpo de púnho bcnoâlâ. Apoio paÍa os pés

ãusenleiApoiodepanliÍ'lhaÍaira. Pêdã|9úâlôno.
Âío de propulsão lisc. Proielor lalorar de.oupâ

plástcot FíeDs bâíâ supeíior

CAOEIRA DE RODAS; Assenloa occipbl50cm.
LaÍg!ía doquâúil36cm PíoÍundidade dê assenlo
40cm. Pê aoioêlho 38cÍn lamanho do pé 20cm
Assenloaoombrc $cm, LãrouÉ dos ombíos
45cm. P§sênlo a axE €squeída 35cm e dneúâ

37cin L3rgura dc tÍoico ,{ocmi Oislànoa colovelo
âle â êxircmidade da mào 30€m LaÍguiã dà

cabêça 20cr,:AIluÉ do apoio do bíaço 20€m

UNID

UN ID

1

154

6)

\ ---14'{1
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JoÃo LUCÀS SANTANA
CEZAR

JoÀo RoDRtGUES oa
SILVA NETO

ÀNÂ BEATRIZ SILVA
BEZERRA

CADEIRÂ OE ROOAS INFANTIL. Oúâd.o X

Mateial du.alümrnio A§sêero Nylof bÍguía l3cm
e proíundidade 33cm. Encoslo nylon/ nâo
,ecliíávol lâ.glra 33cm ê âlllrâ 33cm:Till
au*ntêi cent.o de gÉvidádê Íxo RoÉs

l.aseras eirc removivelê pÍeu iníálel r Rodâs
úânlêirãs êiro removNel, pneu maoço. Gado 3m

alúminoiAro dê propulsão: ,qpo6 dos pés
.êmovrvêUnáo elevaveis Pedâl gÍato.io; &oio de
panhtulh.Íâixa. sem âporo Fâra cabeÉ:Tioo d.
punho bên0âlâ Cnlo de seguÍança p€lúco. Aporo

dê braços êscámoléâvel: Píoteçâo lal.Íal dê
íoupãsplâsliêô e lixo. Fíeio bâíra sup€Íio.

CADEIRA OE ROOAS;O!âdro X.Apolo paía os

bráços Íemovrvêrs Assênlo Nylon Encoslo Ny'on

Apoio para os pes Rodas úâsêx as penu

nado(macrÇo) Eros traseiíos Íxos Rodas

dlânlerías pn€u ígido (maÍcço) maleÍ'âl
duÉluminio Sem apo|o paía cabeF pÍo de
propul§ão com pinos Frercs bâíÍã sup€íioÍ
As§ento a @crptâl78cm LArguÍa do qGdnl

50cm PÍoíundadedo a§senio 42cm Péaopolho
49cm Tamanho dos pés ?5cm Assênto ao ombío
59.nr Lârsurâ dosombros 54.m assênloàa(lâ
esqueídâ ê dre{a4gcnr LâÍluÍa oo lron@45cÍn

CADEIRÂ OE RODASi Olad.o MONOBLOCO .

Asse.b Nylon lã€urâ 30cm e alluÍá 26.m
Encosro Nylon largula 27cm ê âlturã 32cm Apoio

para os pés Íemoviveis/elevaveis ApoD Pãrâ
panrurnlhâÍaixâ Pedal Giralóno 22cm Rodas

tÍ3sêtas pneu rig'do/márciço 24cm E,xos

traseircs rêmovrveis Roda3 dianlercs píeus
ngidos/mâíciço 6. Eiros dianteiíos Íêmoviveis
Mâleíiár duralrmúrio Com apoio para a câbecá

Íemovivel Aro de propursôo Frcios baía §upeiú
crniosroÍacicos ê ÉlvÉo sém espuma no

assenlo

US

400785 UN ID

U NIt)

U NIO

l Rt 4.2A1,O4 Rt 4-281,0455

Rt 5.187,16 Rl 5.187,1656 400785

CADEIRÀ OE RODÂS Ouâdío
MonoblocoiFeóamenlo do quadro anleroí Rêlo.
Mãrêíiâi dúrâlumrnD. Asênlo ânalômrco larquÍa
33m e píotunddade 33qr. Encôsto anatómico/

íecliíav6l lâr9ú!á 33m e áltura 5oqr, Tih
Presenle,Céntre dê gíawdáde liro, Rodâs

rase(as eiro rànovivêle pnêú nnavêl Rodas
dianleraseito íemovivel, pnê! m6cço.Ápo'o dê

pema ÍêÍnôvrveuíâo elevavel Apoio dos pes
l5xos, Apoio de panlirulha Íáixâ aporo pàía

câbeçã removúel. Tlpo de punho bengala: crnlo
de seguÍança pêvico:Ápoio de bíâçôs

escamoréavel Proeçâo lareíal de roupas pláslico
e removryel Frelo batra §upenoí Rodâs âít

ANA VITORIA ALVES
CHAVES

UNID

R§ 4.841,72R§ 4.841,7257

R3 4.489.01 Rt 4.489,01

CAOEIRÁ DE ROOAS: Ouâdrc X. Apoo paÍa os
bâçôs rcmovivêis. Assenio Ny'oni Encono nylon.

Aporo pâía os p€s rcmovivêrvoáo êlevâvels.
Apdo pía pántumhâ Íâilai P€dal firc Rodás
úâsei.as pn€u rnãvel. Erxo lrâsêiros: Rodas
dianlêiÍas pneu ngdo: êrtos ,Íxos. mâlenâl

durálumi.io, Com apoio para cab€çá Aro de
píopulráo com pims. Frêios bâía supeÍioíiC,nlo
iipo borbôlêrâ. a§senlo a ocoplãl 70cn: Larglra
do quadd 48c5. Protundidadê de a§senb 5lcrn:

Pê âô joêlho 59cn1 ramanho do É 28crn. Assênlo
m ombo aoco. Lârgúrâ dos omÚos 50cÍn

Àssenro a árúa esq@ída 45cín e dnena 47ün
LaíguÍa do líonco 46dn

CÂDEIRA OE ROOASi OuadÍo mor'obloco
Mâtêrlal: OuÍal'rmno:Asse.lo Nylon lâíguÍa

38cm. Protunidade 38 côi Encosto Nylon nàô
rcclnavéllâlou.â ê píotunidade 38cm. Iil

Alsênte. Rodas óanteiras eüo rêítovivel, píe!
mãciço Rodâs lÍas€nas êixo removrvel ê p,Éu

nnaver medidã 24 , Tipo de Íalo aluminio. Rodas

anli-rombo Àrsenle: Tipo cê Frnho bêígalai ApoD
de câbêçã Alsênte , Apoo pa.a os Pes lxo ê não

elevâvêI. Apoio dê panlumlha íarra: P.dâlíro
Aro dê píopllsáo Liso PÍoteloÍ lalêralde rot]pa

Metalê @m abã. Frêios 8aÍa supenor

U NID400785

UN ID400785 1

JADSON BRUNO SILVA
DIAS

RAIMUNOO SOARES DA
SILVA

58

R§ 4.268,8059 400785

Rl 4.91s.33

R§ 4.268,80

R§ 4.915,3360 400785

/)
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KELITON BRITO SILVA

CADEIRA OÉ ROOAS Assenlo á occiplâl49c,n
Laaurâ óo quadril30cm Proíunidadê de assenlo
33cm Pé ao j@lho 29cín TamanhodoÉ29cm
Asseíloaoomúo 4l cm LaÍguÉ dosombÍos
27cm Assêíro á arúâ dreitâ 30cm eêsoueída
31cm Largu.á do tonco 27cm oiíâncja do

colovelo âte a enreÍnidade distõl da máo 30cm
LaÍgura da cábeça 25cn a[uÍa co aporc rJo h.âço

12cm

CADEIRA OE ROOAS; Ouâdro X. Malêrai
du€lumino assênlo nylcn laryura 37cín eallu6

37cm Encoslo nylon náo reclinavel Lárgurâ 37cm
e âlturâ 40cm ÍrhAusênle Cenlío de grâvldâ{le

íiro. Rodãs tÍaseras ero Íemovivêl e pneu

lnflãvêl Rodás dia leirâs eiro .êmovivê|, oíeu
mároçô 5, gado en âlummio aro de prcpulsáo

[so ADorc para os pés rcmovivele elevavel Pêdal
gúãlono apoio de pênluÍilh€ íaxâ Apoo Pa6

câbeF ajustãveÍrêmovrvel Íipo de punho

bengala cinto de s€glrânçâ peleco apoio paÍa

os braços es@moleavel Prolêção laleralde
roupâs pláslico e Íxo Frcos baía supênoí

CAOEIRA OE RODAS|Ouadío Monobloco
Fechâmenlo do quâdío anle.ioÍ RETO Mâlênal

duralúmnio Assento anãlÔmico lâroura e ahurâ

36cm En€oslo analÓinico e Íeclinavel largura

36cm e allúÍa 50cm Íih presenie Çenlro dü

gÍavidade lixo Rodas lÍase ías eixo removivel €

pneu innâvel A.o de Prcpulsão I'so Rodas

dÉnletrás eixo removivele penu marcço gaío
de alumino Apoio de pêma com âFsle de állurâ

removNel A)olo de pé srâtoÍio Apolo de

panlurúhalarxa Apoio de câbeça ÍemovNel ÍrPo

de punho bengala Cinlo pelvico APoio para 05

bÍâços Íemo!.vê|. Píoleção lâleíald€ roupas
pláslico e sê aba Fíeios Baí6 inÍeÍioÍ Rodâs

anlilombo biateíal

UN ID R§ 3.751,77R$ 3-751,776T 400785

UN ID l R$ 4.800.29R3 4.800,29400785

WITALO GABRIEL SILVA
DE ALMEIDA

62

R§ 4.324.64 Rt 4.324,64UNIO

CADEIRA OE ROOAS Ouadro Monobloco
Fechamento do quadÍo anteílor RETo Malenal
duralumnio As*nto anátÔmlco lârgura e aíura

3ftm Encoslo anátômico e não .êciinável largu.á
35cín ê âtuÍa 4ftm T l pÍes€nle Cênm d3

gÉvidad€ Íxo Rodâs lrâsêiÍâs eirc temovNêl e
pneu inllavel 20 aro de proPulsão liso Rodas

dÉnleÉs êüo rêmovivel ê penu maÍoço 5. gârÍo

de âluminio Ap<ro dê pema com âFsle de altuía
íemovivêl e elevavêl aPolo de p€ rro apoo de

pânluíilha íanà Apoó d,a cabêÉ removivel Íipo
de punho bêngala Cinio pelvico APoto paÉ os

braços e§cãmoteavêl Proleção lâlerâl de Íoopâs
plaslico e seh.bâ Bâía 

'nênor 
Rodas anli'

rôúbô b álerál

JosÉ vtcENTE vtElRA
MIRANOA63 400785

R§ 4.324,64R6 4.X24,64

CAOEIRÀ OE ROOAS: Ouadío Monobloco
Fechamnro do quaóro ânlenor RETO Matêriâl
durãlumnio as*nto analómiêo lâígura e áhurâ

34€m Encosto analômÉo e não Íeclinável lalgula
34cm e a[uÉ 55cm Till píesênle Cenlto diâ

gÍavdáde fxo. Rodâs râ§eiras eiro rêmovivel e
pneu únavel Aro de Propolsilo liso Rodâs

dianrerus eúo.ernôvavel e penu máÍciço 5 , gâío
rte aluminao Apoo de Pêmâ com apslê dê âlluÍ.
rêíírovivel e náo elevavel aro'o de É ltxo Apoo
d€ paítüÍrilhã Íaira Apoio de cab€ç€ rcmovivel
Íipo de púnhô bengala Cinlo pelvico Apoio pâÍa

os braços escamoleavel Prôteção lale.al de
roupás plaslrco e §êm âba 8aÍa iníênoí Rodas

anGtombo b âieÍal

U NIOPEDRO HENRIQUE SILVA
MENDES

64 400785

R$ 2.620,15R§ 2.620,15U NID

CAOEIRÂ DE ROOASi Ouadro duplo Maleri.l
duÍalumrnio Assenlo níon laÍoura e protunidad€

42 cm Eícoslo nylon ê náo Íêclinâv€llargurá e
altura .!2 cnr Rodas t âseiras eiro rêmoevel

pneu iníavel24 Aro dê píopulsáo liso Rodas

dianlerE§ eixos Íemovrvele Pneu níâvel7
Apoio de É Íêmoviveis e não elêvave6 APoro de

pantuÍ na Íaixa Apoio de cabêça nao Pedâl
gnalonô ãliura 37cm FÍeos baía supeíior

ProteloÍ de .ôios

65 400785

Rt 4.291,301 R$ 4.291,30I]NID40078566

/-)

RHYANNA SOFHIA
PEREIRA DIAS

OÂLVA MARIÀ RIBEIRO
LOPES
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ADA|R JosÉ LrMÂ
MACHADO

aDAtR JosÉ LrMA
MACHADO

ADAIR JOSE LIMA
MACHADO

JEREi'IÁS MACEDIDOS
SANTOS

42cm Tilt âusên€ RodâsÍâ§erras eüo rêmoviveli

CAOEIRÀ OE ROOAS MOÍOR|iâOA Ch3ss,s

êm aço lúbllEÍ dobíavel em X Frêrcs dê

eslacionamenio el€lromagneliccs Gaíos
diantenos @m suspensáo Erxos com.olãmêntos

blindados l-m ador d€ vêloadâde Crnlo de

soguíança Rodãs líaleÉs em l€a levê com
pneus iníavâs de 20 Polegada§ Rodas dEnterras
com pnels iÍíavers de I poleg.rcni CsÍêgador

de bârena Íurli.vortroem ,0/stcl MAÀUAL
OIREITA. Sem ápoo paÍá.abcÇa Assenlo

láÍgura 42cm e pro'undôde 42cm Encoslo largurâ
e álrurã,12cm nào reclrnavcl Íillnáo Apoio de

brÇos e supones dos pés Íebaliveis ê

descâíaveis Apoio de panuírilha §m

CAOEIRA DE RODAS. OuâdÍo Duplo x MateÍial
dúdúmnD Assenlo ny'on la.gura eálluíá a2cm

Encosto nylon e náo í€chnâvêl largura ê allura

CAOEIRA OE RODAS: Assenio à oc.rplâi 15dn

LaÍguía do qúnril40cm PÍoÍunrdade dedssenlo
5ocm Pe ào loerho rl5 cmilamanho do pe 40cm

Asseílo áo ombío ôocm LaÍguÍa dos lmbÍos
55cm AssenlD ã a{lã esquerdâ 40ün e axlâ

diÍêila42cm LaÍgura do tÍonco J5cm Oislánoa

corov€roâle á €xlÍemrdade drslaldâ rráa 40.n
Laígura da câbeça z&rn ÀluÍa óo âporo de bÍaço

15cm

5

ê pneu rníâvêl 24. protetôr dê Íâios Rodâs

diãnleras eBo removivêle p€ou infâvêl 7. ÍiPo
de íaios aiuminio Rodas anli-loínbo alsênle ÍrPo

dê punho bengâla Apoo Parâ câbeça ausênte
Aporc pãra os É5 íêmDvrlele ná. êlêvâvel APoro

parâ panlrrilhas laixa ,úo de propulsão com
prnos Proletoí lalêÍal de íoupas plâslrco ê com
aba FÍeos bara sup€noí Àpo@ paÉ os bíâços

escâmotea!ê§

CADEIRÁ OE aANHO. Êsúutúa em duíaiumino
Paía uso no chuveiro e rc vâso sanilano

Oobíavà paÍa úaospoÍle Rdamento nâs rodas e
garíos Fíeos Bilalêflas A)oo dê brâços

Íemoúve,s Supod. de És rcmov,veE Rodas

dÉnteiías 6 polêgâdês e tíâ§êtâs 20sn e 40

poiegadas Assenlo tPo vaso sanilano lâÍguía e

píoíundadê 42cm En@sto alluÍa e larquÍa 42cn

CAOEIRÂ OE ROOÂS: OuâdÍo X Í Àroio paÍa

os braços Íêmôvúeis ÂssênlÔ níoí, aôalÚnii:o
Encosto níoí aÍÉtom€oe íecl'nâvel a9oio pâra

os pes iâúa Pedal íxo Rodas lras€Íâs píl€u

r§rdo Eüo úasêrcs Íemovu€is Rodas dianlêrâs
pne! íAiro(marc'ço) âxos Íe.mvivêis Malenâl

duralúnn'o aooro pala @bêçá Pres€nlê Aía de
píopulsáo h§os Frcios baíâ sup€rioí Cinto de

segurançá para o úonco Àsssoto à occlptal 6&í
LaÍgwa ô quadnl 34cín. Protunióadê (,e ass€nb
42cm Pé aopêlho 4acrÍ Tamanho do pe 25cm.

Àssento do oínÚo 50crn taÍgúla (los oínbros
37ín As€nlo a âxih dirBita ê êsqu€da 37 cln.

LàÍguÉ do lronco 29qn

UN II)

UN!D

U NIO

LIN DGERSON ALVES DA SILVÂ

CAOEIRA OE ROOAS Ouadro Monobloco
Fecharento do q.radro anleÍior RETO'2 5CM

Mâleíial du.aluminio assenb íigdo, lârgura e

alturâ 4ocm Encúslo nyloí e côm roguládoí de

tensão lãrgura e alluâ4o€m Íilt ãusenle CênÍo
lâ gíâvidadeÍro Rodas tíàseras eixo Íemovivêl

e pne! níâvei2ô Aro de plopulsáo 1l§0 Rodas

dEn!êiras eixo Íemoúvelêpen! maroçc. gaío
dê alumnio Apúio de pema coí' aiusle de âltuÍa

removivel e nãô elevav€i Apoio de É inlerno

Aporo de pantuíilhâ Ísrxa Apoio de cabeçâ
âusênlêl Trpo de pu ho benoala cinto pelvro
ausenle apoio paÍô os bíaços êscãmolêavêl
Píoteçào lateraldê íoupa§ plâstico e corn 3ba

Êrêios Baía supeíor acDnâmerlo posbnor
Rodâs aili'lombo bilaleÍãl AIJ SENÍE

R$ 5.184.90 R§ 5.184,90

R§ 2.620,15

Rt 5.106,63 R§ 5.106,63

R§ 15.351,47Rl '! 5.351,47

R§ 2-935,47 RS 2.935,471

R§ 2-741,21UN ID l Rt 2.74',1,21

Rt 2.620,15

67 436699

40078568

40078569

69 400785

PEDRO PERES OE SOUSÁ400785

40078572

lJ Ntt)

-+--
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MARIA EDUARDA ÂLVES
DUARTE

CÂOEIRÁ OE RODASi OuadÍo ríoiobloco Apoo
paÉ os braços íÊmovrvers Àssenlolcoío d€

alqodáo En@ío teod. d€ arldrdác e eihnaJel
Apoio pa6 os pes Íerrcvivers €o €levaveÉ
Apoio pârapanluíirhas larxa. Rodas ríasenas
pneus inÍâvei(câm€íà Ja âr) Roia5 dianierías
pneu ngdoimáÍciço) eüos rcmovrveis rúalenal

duraltrninio ,lpo'o Pata cabeçã
presen€/ãjúslâvel Ar. (le trop!l§á. lisos f,eios
Daía supeÍiore ilíúrioÍ :\s sê nto a ucciptal§cc,r
Largura do quâdril.locm P.oÍunrdade dc assênto
34cm Pe e pêlhú 37cm Tâmarlho do pê 20cÍn
Assento do ombro 50.n Largura dos ombros

42cm Àssênlo a atra drcrtâ 47cmee§quêrda42
cm LarguÍâ do lÍonco 35sn

R§ 4.237,27 R§ 4.237,27

RS 1.763.33 R$ 1.763,33

s 5

CAOEIRA oE ROOAS. Ouâdrc )( apo'o pãra os

braços remov,vers assênlo ny'orranâlom,co
En@sto ny'oÍVanalomi@ Apoio paÍa os p€s Íixos
/elevaveis. Apoio pâía panlLrÍ ltâsÍâixa Pêdal

íxo Rodas lraseiras pneus írgldo(maoçc) eixos
rmsêiÍos lixo Rodas dianterras 9neu

ígido(ma.ciço) erxos Íxo Malenal durarumiíio
Apoio paÉ cabeça aoseitê AÍo de propulsào

lisos F.eios baÍâ suoeÍor Cinto de seourânçâ
para toÍax

IJNI D

UN ID

U NID

IJNID

UNID

i_iNlD

U NID

CÁDElFtÁ DE ROOAS Ouaó.o X Aroro paÍa os

braços fixos âltuía 16 cm Assenlo !ârouÍâ 40cm
píofunidad,e 4ftÍn. anurâ a.lêíioÍ 47cm e altura
poíen«47cÍn Encosto r','lon. attuÉ 55cr ê

largu.a 4Oo Apoo Páía os pes Íxos / elevavei§
Apoio paía páotumhas íáxô PedalgfaloÍio

Rodasrá*Ías pneus rnfave(co'n @mâra de á0

20. êirôs lraserros Íxo Rodas dianle(ãs pnet
inflavel(com @maía de ár) 06 eixosÍxo Malenál

Íeúo piniado aPoio paÍa cabêçá presenle Aro de
propulsáo lrsos FÍeos bâÍa supêíior

CAOEIRA DE RODAS OuêdÍo x Apoio paÉ os

bíáços FIXO âltura 16m Assênb iylon largura e
pÍotunidade 4ocm Alluíâ anbnorê alluía poslerioÍ

45cm Encoslo não Íeclinêvel lôrguÍa 40m e

allu.á socm Àpoo para o§ És Íixos / elevaveis
apoio paÉ pânluúlhas Íaixã PedâlÍixo Rodãs

lÉsêics pneus rnflavel( @m câ,nara dê aÍ)20.
eixos irase.ros Íto Rodâs Úanleras pneu

rnÍlavelicámaía de aÍ)06'. e,ros Íxo Mâlenalíerc
pinrado Âporo pàÍa @5êçã pÍeseile Aro de

propulsáo lisos FÍeios bâía suPênor

421933 LIVIA PEREIRA DE SOUSA

CADEIRA DE ROOAS.. Apoio paê panluíilhês
PLÁCA. Pedâl íixo Rodàs ll3seiÍas pnêus

ngiüo(mârcrço) ê ros ras€,Íos ixo Roda§

dianraíês pneu Íigido(mârciço) erxos Íxo Matenal

ÍeÍo pmtado. Ápoo para cabêçâ ausenlé Aro de
propulsáo [so§ Fíeios 5ãía sup€noÍ

CADÉ|RA DE ROOAS. Oúádrc x SEM apoio
parã os brâços assenio lárgÚra c proiunÉãde 18

cm Êncoslo nylon fuoiopaía os pes Íxas / não

elevâwis. 
^pa|ô 

paía Fântun,has íarra Pedal

Írc Rodast.âsekas pneus rnllôvei (com €Ínara
.le aÍ)24' eixos tlaeÍos Íemovvêrs Rodâs

dÉnletrâs pn€u inÍlavel(câmÍâ de ar) elxos

diânteros removiveis MâteÍiai duraluminio Apoio
paía cábeça aúsente .óÍo de píopulsão l§os

FreD§ bara slpênoÍ Ausenla p.oletoí de

râÉ(Iampáo) e pÍolêio. de rcupâs

73 400785

R$ 2.620,í51 R§ 2 620,',15

CÂDEIRÂOE ROOAS. OuadÍo X Apoo paÍã os

braços remoevers altuÍ3 zocm assenlo ny'on

laÍoura 4dcm prolundãdê SOcr Jllurà anlerio.
48cm ê 3lru3 poslenoÍ 52cm Encoslo nylon e nao

Íecloavel lãÍa\r.ã 48cm e allura 38cm Apoio PaÍa
os És f,(os /elevavers apoio paÍaPantlmhas

laira Pedal girâlono/âliuÍa do pedal l2cm Rodas

tÍaseirâs pneus inflave\cámera de âr) medidas
60m eixos dÉnlenos fixo Rodas diânteúas pnêu

ngdo(mâíoço r eros Íro MâlênálcÍomddo Apoio
para cbêçã aúlenlE A.o de propulsão lisos

Freps barà supenor hd'câdo paÍ. á álmoÍàda
parâ assenlo Íemovivel

ANTONIA ISABEL OÂ
cor.rcErÇÃo400785

RS 3.561,28R§ 3.561,28
75 400785

l RS 4.333.18 RS 4.333,í8

JOHN DOUGLAS
GUIMÂRÃES
NASCIMENTO

KAYKY BASTOS OE

ARAUJO76 427933

RÍ 4.333.181
AI.]ÍONIO FERNANDO OÉ

SOUSA77 427933

l
78

RÂIMUNDO SOARES DA
SILVA19 400785

FO

RS 2.620,15 RS 2.620.15

RS 4.333,18

1



JEREMIAS MACEDO DOS
SANÍOS

CÀOEIRÂ OÉ ROOAS, QLaC.o X Apo'. Éatu os
braços Íemovrveis. âlruÍa 20cn 

^ss.,no 
nybn

Encoslo nylon Apo'o párâ os pêsÍxos/elevávêis
Apoio pâra pantlrnihas ÍáÀâs Pedálí:o Rodas

lraseúas pneüs rnllavel(came.a de â0 !'ros
iraseiros ri^ôs Rodas d'inlêtras pneu

nqido(marciçor êiros lirô§ Míeíal du:rlumino
Apolo pára @b.Çn ,usenlc A. de prrp,l*. mm

pinos Freios bai Íd supêío. Asseiro à o.crft3l
65@ Largura do quadÍil44cm P.olundadc de
assenlo 46cm Pé ao,o€lho 38cm Tamânho do

É 20cm Assenro do ombÍo48cm Largura dos
ombros 36cm Assenlo a árrta Ctre a e esquerda

38 cm Laíguíâ do líonco 36cír

CADEIRÀoE ROOASTOúad.o x &o'o p3Ía os
bÉços fxos Assenlo nylon Encosro counno
Apoio pa6 os És firos/êlevavers Apoo pa.a
pãntulnlhâsÍaixas PedalÍxo Rodâstraseúâs

pneus rnaavel(6merâ de â0 erxos rrasenosÍiros
Rodas diânbnâs píeu íigido(mêÍciço) erxos rxos.

Mátenãl duraluminio ApoD pâÍâ @beçá
presenle Assenro e enmslo aíalomico cintode

§eguÉnçâ paÍa ironco arode propulsáocoÍn
prnos Freios baÍa supeno,.Assenro á occDlal
60cm Largo.á do quâdni 34cn PíoÍundade dê
âssenlo 35cm Pe ao,oêlho 38cm Tamanhodo
pe 20crn As*nlo do ômbro 42m LaÍgurêdos
ombros 36@ Assenlo â âxrla dtrela e êsqueída

34 cm Larg'ría do lronco 34cm

CAOEIRÂ OE ROOAS Ouadrô x Apo'o paÍâ os
bíaço§ rêmoviveis ,§sênlo nylon En@slo

nylodreclinavêl Apoo paÍa os És rêmoviveis/
nãoelêvaveis Apolo paÍa panluÍnlhas íaixãs

PedallSxo. Rodas lÍasênas pnêus
dgidos(maíciço), eixos úâsê
Rodas dianlêúas pnêu rigdo(marciço) eixos
Íemovivieis MaleÍial duralummio Apoio para

câbeçà p.êsênle ,Ío dê prcpulsáo lisos. Frcios
báía supêrior As*nio ê Encoslo à..tÔmr€

Cinlo de seguíançá páíã tron.o Assento a @oplal
68cm !ã.9üÍa d,o quadnl34.m Proíuídade de
assêolo42m Dé âo jcêlho 44dn Íãmanhodo
pé 25cm Assenlo do ombío 50cm Largurâ dos
ombíos 37ffi Àssento a atilã díeita e esqúerdâ

37 cn LâISUâ d.lionco 29.m

R$ 2.935.47

R$ 3.633,00

RS 4.866,33

RS 3.933,00

U NID

UN ID

UNID

400785 ANA REGIA DE SOUSA
AGÂPÍO R$ 2.935,47

81 400785 GERLANE DA SILVA
OLIVEIRA

l RS 3.933.00 RS 3.933,00

a2
BENEDITO BEZERRA DOS

SANTOS NETO
400785

CAOEIRA DE ROOASi Assenlo à occrptal 74cm
Larsurâ doquâdÍl55cm ProÍunidâdê dê assênlo
46cm Pé âoloelho 43cm Tãmânho do pé 25cm

p§senro do ombro 53cm Lâ.OUíâ dos omb.os
46m. As*nlo a âxh dneilâ e êsqúerdã 43 cm
LaÍgura do tÍonco 53cm Orsláncia cotovelo alé a

extremidade d§Ialdâ máo 45crfl L..gura dã
.ábeçâ 28n Allura do ápoE do bíaço 36cm

U NIO Rt 3.633,00

83 400785
VITORIO COSTA DE

MORÂIS

CADEIRA OE ROoAS O!ãdío x Apolo paía os
bÍaços removNeis, altuÍâ 26cm Assenro lecido de
algodáo laEuía:4ocm píoíundade 52cm. allu.a

anteÍior 13cnr alluía poslenor 52cm En@§o
lecido de algodáo/rê.linâvel iargu.a 46cm alturâ

50cm. Apoio paÍa os pés rcmoviveis/elevaveis
Apoio pãÉ panluÍÍilhas Íaixas PedalÍixo 44cm.
Rodâs trasenas 45cm .pnêus ngidos(macço).
eixos úaseiros removiveis Rodas dÉnrerÍas

20cn pnêu innâvel (camaÍa dc aí) e,xo§
removiveB Mãlênâl durâluminio ApoD para

cábeçâ prêsênle p.ro de propulsáo lrsos Freros
bârâ súp€íor

UNID 1 R§ 4.866.33

84 400785

TOTÂL RS 327.175,61

k/

R§ 3.933,00

80
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