
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2020SAAEP 

     

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PARAUAPEBAS – SAAEP, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Rua Rio 

Dourado, s/nº, Bairro Beira Rio, Município de Parauapebas, Estado do Pará, inscrito no Cadastro de 

Pessoas Jurídicas sob o n°.14.031.756/0001-02, representado neste ato pelo Sr. Aliobino Coimbra 

Castro, Diretor Executivo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 391.708.962-91, portador do 

RG nº 2952069 SSP/PA, doravante denominado CONTRATANTE, e as empresas FLOPTECH 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, estabelecida na Rua João Gualberto de Oliveira, 

Bairro Forquilhinhas, São José – SC, CEP: 88.106-535, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o 

n° 07.756.105/0001-14, neste ato representada pela Sra. Mirela Elaine Colenetz, brasileira, solteira, 

empresária, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 691.584.799-53, portadora do RG n° 

2.506.387-1, e RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI, 

estabelecida na Rua Alexandre Dumas, nº 1268, Sala 92, Bairro Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São 

Paulo – SP, CEP: 04.717-003, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 27.263.741/0001-11, 

neste ato representada pelo Sr. Osmar da Costa Sobrinho, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 524.606.908-78, portador do RG nº 5.707.703, doravante 

denominados FORNECEDORES, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas 

e condições a seguir estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente Ata consiste no Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 

equipamentos de laboratório e insumos necessários a realização de análises, destinados ao processo de 

tratamento de água e esgoto executados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, no 

Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme tabela constante do Anexo I – Termo de 

Referência do Edital do procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 

010.2020.PE.SAAEP, através do Sistema Registro de Preços, a ser contratado pelo e demais órgãos da 

administração Pública Direta e Indireta Municipal que tenham interesse, tendo o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Parauapebas, como Órgão Gestor da presente Ata. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

2.1. São os itens integrantes deste certame e seus respectivos preços: 

 
EMPRESA: FLOPTECH COMERCIO  DE  EQUIPAMENTOS  EIRELI;  C.N.P.J.  nº  07.756.105/0001-14.                                                                                       

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                   UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

00001  pHmetro - Marca.: ALFAKIT                                  UNIDADE              13.00         1.050,000        13.650,00 

        pHmetro Eletrodo combinado   de   PH   constituído   em 

        plástico com proteção  a impactos no bulbo. Suporte com 

        braço articulado de  apoio  para  o  eletrodo.  Solução 

        tampão de PH  4,01 e PH 6,86. Parâmetro de Medição pH / 

        Temperatura. Faixa de  Leitura de pH -2 a 20. Resolução 

        de Temperatura 0,1   ºC.   Compensação  de  Temperatura 

        Automática / Manual.  Manual de Instrução em Português. 

        Saída digital RS232.  A  prova  de  poeira  e  água com 

        certificado IP-65. Garantia de 1 ano.                   

  

00004  Medidor de Oxigênio Dissolvido (OD) com maleta par         UNIDADE              10.00         3.339,620        33.396,20 

        a transporte - Marca.: ALFAKIT                     

        Medidor de Oxigênio  Dissolvido  (OD)  com  maleta para 

        transporte Oxigênio dissolvido:  0.0 a 199.9% (0.0 a 30 

        mg/L). Temperatura: 0.0  a 60.0 ºC. A prova de poeira e 

        água com certificado   IP-65.   Maleta  de  Transporte. 

        Alimentação Elétrica Bateria  de  9 Vcc e Eliminador de 

        Bateria. Manual de   Instrução   em   Português.  Saída 

        digital RS232. Garantia de 1 ano.                       

  

00005  Medidor de Cloro de Bancada - Marca.: ALFAKIT              UNIDADE              13.00         1.600,000        20.800,00 



 

        Medidor de Cloro  de  Bancada  Aplicação  em Análise de 

        Águas em Geral.  Parâmetro  de  Medição;  Cloro Livre / 

        Cloro Total /  Dióxido  de  Cloro. Princípio de medição 

        colorimétrico. Faixa de  Leitura  de Cloro Livre de 0 a 

        11 ppm. Faixa  de  Leitura  de  Cloro Total 0 a 11 ppm. 

        Faixa de Leitura  de  Dióxido  de  Cloro  0  a  8  ppm. 

        Compensação Automática de  Turbidez. Kit de cubetas com 

        3 unidades. Manual  de  Instrução  em  Português. Saída 

        digital RS232. Garantia de 1 ano.                       

 

00006  Medidor de Cor Portátil - Marca.: ALFAKIT                  UNIDADE          20,000.00             0,180         3.600,00 

        Medidor de Cor Portátil Reagente para análise de cloro, 

        pelo método DPD  e  tampão,  para  20.000  análises com 

        validade de 1  ano.  Os reagentes devem ser compatíveis 

        com as especificações de análise do Medidor de Cloro de 

        Bancada (item 005).  Os  reagentes podem ser fornecidos 

        em pastilha, sachês ou em solução.                      

 

VALOR TOTAL: R$ 71.446,20 

 
EMPRESA: RC SCIENTIFIC  COMERCIO  DE  INSTRUMENTOS  ANALITICOS EIRELI; C.N.P.J. nº 27.263.741/0001-11.  

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                                   UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

  

00002  Medidor de Cor com maleta para transporte - Marca.         UNIDADE              13.00         1.400,000        18.200,00 

        : POLICONTROL                                      

        Medidor de Cor  com  maleta  para  transporte  Faixa de 

        Leitura 0 a 500 PtCo. Resolução 0,1 / 1 PtCo. Limite de 

        Detecção 1 PtCo.  Limite  de  Quantificação  1,03 PtCo. 

        Solução Padrão de   PtCo  para  calibração.  Kit  de  3 

        unidades de cubetas  ou  mais.  Manual  de Instrução em 

        Português. Saída digital  RS232.  A  prova  de poeira e 

        água com certificado   IP-65.   Maleta  de  Transporte. 

        Garantia de 1 ano.                                      

  

00003  Turbidimetro de Bancada - Marca.: POLICONTROL              UNIDADE              13.00         1.350,000        17.550,00 

        Turbidimetro de Bancada  Faixa de Leitura de Turbidez 0 

        a 1000 NTU.  Resolução  de Turbidez 0,1. Solução Padrão 

        Formazina Estabilizada. Princípio       de      Medição 

        Nefelométrico. Kit de  3  unidades  de cubetas ou mais. 

        Kit de solução   de   limpeza  de  cubetas.  Manual  de 

        Instrução em Português.  Saída digital RS232. Maleta de 

        Transporte. Garantia de 1 ano.                          

 

VALOR TOTAL R$ 35.750,00 

  

 VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 107.196,20 

 

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços tem sua validade fixada em 12 (dozes) meses, contados da sua 

assinatura. 

 

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Parauapebas não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 

Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

  

CLAÚSULA  QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

4.1. Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer Órgão ou Entidade da Administração direta 

ou indireta que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, 

desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 071/2014 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços e alterações disciplinadas pelo Decreto 

Municipal nº 780/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

 

5.1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, será observado quanto ao preço, às cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 010.2020.PE.SAAEP, que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso. 



 

 

5.2. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico nº 010.2020.PE.SAAEP, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a 

integram. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos do 

recebimento da Ordem de Compra e no horário de funcionamento do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Parauapebas, ou seja, de 08 às 14 horas, junto ao Almoxarifado, situado na Rua Rio Dourado 

S/N, Bairro Beira Rio, Parauapebas – PA. 

 

6.1.1. Se necessário, será indicado na respectiva Ordem de Compra o endereço da unidade de 

tratamento em que o material deverá ser entregue. 

 

6.2. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério da Administração, após justificativa por escrito 

do fornecedor. Sendo aceito o pedido, será marcada a nova data para a entrega. 

 

6.3. O recebimento do material será feito pelo servidor designado pela Autoridade Competente e 

somente se efetivará após ter sido examinado e aprovado, comprovando que os materiais estejam em 

perfeitas condições. 

 

6.4. O valor do frete está incluso no valor do produto fornecido e será arcado pelo Fornecedor. 

 

6.5. O fornecedor deverá, obrigatoriamente, entregar o(s) material(ais) em sua totalidade com total 

atenção às quantidades, marcas, modelos e tipos ofertados na proposta não sendo admitido o 

parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis.  

 

6.6. Os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, respeitando as discriminações contidas no Edital 

do Pregão Eletrônico nº 010.20.PE.SAAEP e seus anexos, sem defeitos ou avarias. Deverão, ainda, 

serem entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, do manuseio e 

acomodações durante o transporte.  

 

6.7. No ato da entrega os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não 

satisfizerem às especificações exigidas serão devolvidos, devendo ser substituídos no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis a partir da devolução realizada pelo servidor especialmente designado pela 

Autoridade Competente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas para a Fiscalização da 

execução contratual. 

 

6.8. Caso a Administração constate defeitos nos materiais ou discriminação diversa da exigida, o 

Fornecedor será acionado para efetuar a substituição, respeitando os prazos estabelecidos. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento de cada obrigação será realizado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pela Autoridade Competente ou servidor 

designado, no período de até 30 (trinta) dias em consonância com a respectiva disponibilidade 

orçamentária, observadas as condições da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida, podendo 



 

o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas descontar eventuais multas que tenham sido 

impostas ao Fornecedor. 

 

7.2. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas para a entrega do 

objeto, inclusive, frete, deslocamento, impostos e outros. 

 

7.3. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicada pelo Fornecedor. 

 

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o 

Fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas. 

 

7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

7.6. Antes de cada pagamento ao Fornecedor, será realizada consulta ao SICAF e/ou regularidade fiscal 

da contratada para fins de verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 010.2020.PE.SAAEP e seus anexos.  

 

7.7. Constatando-se situação de irregularidade do Fornecedor, será providenciada sua advertência, por 

escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Parauapebas. 

 

7.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Parauapebas deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do Fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos. 

   

7.9. Persistindo a irregularidade, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas deverá adotar 

as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à contratada a ampla defesa.  

 

7.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso o Fornecedor não regularize sua situação.   

 

7.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima Autoridade do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Parauapebas, não será rescindido o contrato em execução com o Fornecedor 

inadimplente.  

 

7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 



 

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Fornecedor não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)/365 

I = (6/100) 

        365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

8.1. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços só estará caracterizada mediante o recebimento 

da ordem de compra pelo Fornecedor. 

 

8.2. O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.  

 

8.3. Os itens deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Fatura correspondente. 

 

8.5. Todas as condições de fornecimento estão consignadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 

010.2020.PE.SAAEP e seus anexos, especialmente no Anexo I – Termo de Referência, e deverão ser 

estritamente obedecidas pelo Fornecedor. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, 

poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da administração, 

isolada ou cumulativamente: 

 

1 - Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. 

 

2 - Cancelamento do registro na Ata. 

 

3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração 

Pública por prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que 

será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes ou 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 



 

9.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa 

aceita pelo órgão ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 

acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções: 

 

- Advertência. 

 

- Multa. 

 

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Parauapebas, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior 

a 02 a (dois) anos. 

 

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou penalidade. 

 

9.3. A multa prevista acima será de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua 

não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais. 

 

9.4. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

9.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Parauapebas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 

pagamento, se julgar conveniente. 

 

9.6. O pagamento da multa não eximirá o fornecedor de corrigir as irregularidades que deram causa à 

penalidade. 

 

9.7. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas deverá notificar o fornecedor, por escrito, 

de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 

cabíveis. 

 

9.8. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas 

só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da 

autoridade competente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, e desde que formuladas 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

10.1. Durante a vigência da respectiva Ata de Registro os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

10.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face 

da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 



 

 

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

 

I - Pela Administração, quando:  

 

a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços. 

 

b) A detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa. 

 

c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços. 

  

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços. 

 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 

 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas. 

 

g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o 

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 

 

h) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feira por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 

cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação. 

 

II - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. 

 

a) A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação 

das penalidades previstas na Cláusula IX, caso não aceita as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO E 

EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 

 

12.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado pelo gestor do 

contrato mediante solicitação formal do setor responsável.  

 

12.2. A emissão das Ordens de Compra, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 

igualmente autorizados pelo órgão requisitante.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



 

13.1. A presente Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado na Imprensa Oficial do Estado do 

Pará. 

 

13.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições estabelecidas no 

Termo de referência e no Edital Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 010.2020.PE.SAAEP. 

 

13.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Parauapebas - PA para dirimir dúvidas ou questões que não 

encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Parauapebas, diante do que dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 

 

13.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

 

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 

 

Parauapebas, 12 de Novembro de 2020. 

 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP 

Aliobino Coimbra de Castro 

Diretor Executivo 

Decreto PMP nº 426/2020 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

FLOPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

CNPJ nº 07.756.105/0001-14 

FORNECEDOR 

 

 

 

 

RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI 

CNPJ nº 27.263.741/0001-11 

FORNECEDOR 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 
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