
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÃUDIO 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N°000028/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N°045/2019 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/2019 

Aos dezessetedias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às OBh:Súmin. na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES. a Pregoeira e Equipe de Apoio do Município, 
designados pela Portaria n° 12012019. reuniu-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL de que trata o EDITAL N° 04512019 - PROC. N° 0915812019. 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais permanentes (balança 
antropométrica e adipômetro clínico) e material de consumo (fita antropométrica), a serem 
destinados ao Serviço de Alimentação e Nutrição Municipal, através da Secretaria Municipal 
de Saúde. As condições a serem praticadas neste "Registro de Preços" são as constantes do 
instrumento convocatório e seus anexos e proposta apresentada pelo fornecedor, os quais integram 
esta Ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura desta Ata. 

Apresentaram propostas e cumpriram os elementos necessários para o credenciamento no certame 
as seguintes empresas AUTOMX SOLUÇOES EIRELI - ME. FENIXMED COMERCIAL LTDA - 
ME e M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP 

EMPRESA VENCEDORA/ADJUDICATÁRIA: Fica registrado no Sistema de Registro de Preços, no 
Setor de Compras da P M. de Afonso Cláudio/ES. os itens. valores e quantidades ofertados pela 
empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP. constantes no anexo, para 
futuras possíveis aquisições por esta Municipalidade Fica a licitante/adjudicatária desde já ciente do 
compromisso de fornecer material permanente (balança antropométrica adulto - lote 01), no 
prazo máximo de 07 (sete) dias, à contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento emitida 
pela Secretaria Municipal de Saúde, observando ainda as disposições contidas no Capitulo XVI do 
Edital de Licitação, com os preços aqui registrados, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja. de 
1011012019 a 10/10/2020. A Administração designará formalmente fiscal do Contrato/Ata para exercer 
toda e qualquer ação de orientação geral até a entrega/recebimento final do objeto pela Contratada 
Deu-se como encerrada a presente Sessão. Nada mais a constar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada pela Pregoeira e representante da empresa vencedora/adjudicatária. 

Afonso CIáudioIES. em 10 de outubro de 2019. 

KeyIa4%OiNei? 
Pregoeira Oficial 

M.K.R. COMERdtO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP 
CNPJ N°31.499.939/0001-76 
KARL.A PATRICIA PAGOTTO COUTINI-IO - REP. LEGAL 
CPF N°: 110.863.847-62 - RG N°: 1993.677 



FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLAUDIO 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°000028/2019 

ANEXO 1 

Este documento é parte nlegran:e da Ata de Registro ce Preços rY 000028:2019. celebrada entre a Prefeitura Municipal de A'onso Claucio - 
ES o o emoresa cujos preços estão a seguir registrado por tem, em face a realização do Pregão Presencial N°00004512019. 

Pregão Presencial N°  0000452019 

EMPRESA: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP 

CNPJ: 31499939000176 

ENDEREÇO: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES. 88- CENTRO • ARAÇATUBA - SP - CEP: 16075370 

E-MAIL: karenkcrequipamentos.com.br  

TELEFONE: 1836212782 

LOTE 00001 'Lote 00001 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

t:em Codigo EspeScação utI Oarf,dado Valo, Un,tádo Vaio, rota) 

- BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO PLATAFORMA  
PORTÁTIL. 

Espec ficação: 
- Fabicada exclusivamerte para pesagem cc pessoas. 

- Constru'da em material resistente a Irroacto (exempto 
não pode ser de 	dro :em,erado) e de fAc 1 

higienização. 
- Mostrada- (cisplay) cigitai com indicadores de peso 
com no n'ir mo 05 dígitos. 

- Capacidade de pesagem de no n'ir mc 200 kg. 
- Graduação (precisão) ce pesagem de no máximo 100 

g. 
- Oesligarr.ento automático. - PJinentação por pilha(s) ou 
bateria(s). 

• Deve :ncluir as pilha(s) oj bater a(s) necessária(s) 
para seu furicionarrento, 
-Indicador de pilha fraca. 

00' 00019359 - 
Pés revestidos de n'ator ai artiderrapante: 

UN LIDER P200M 14,000 925.000 12.950.00 
- Deve avesentar ind cador de sobreca'ga 	sto é. caso 

haja scorocarga de peso. a balança devo indicar erro ao 
invés de demcosra o peso máximo posslv&: 
- Não deve inciu r bioc'npedanciometna, para não exclu 

a tomada de medidas de gestartes e portadores de 
rrarcapasso. 

- Opcjcnalmente, deve apresentar função rnarrãe_bebé 
que possibilita deterrnirar o peso de crianças e bebês no 
colo da mãe. 

- É indispensável que O procuto apresento certticação 
pelo IPE&OINMETRO (Instituto co Pesos e Medidas 

Instituto Nacional cc Metrogia, Nornal zação e 
Qualidade lrdustr aI; oj ôrgão serre4hantc. 
- Equipamento acompanhado de balsa com alça 

exclusiva para proteção e transporte. 
- Equiparnerto acompanhado de manual ce ins:rtção em 

português. 
- Garanta, minima. de 01 aro, 

TOTAL 2.9500 


