
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 45/07 

Aos 26(vinte e seis)dias do mês de dezembro de 2007, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, são 
registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento de aparelhos 
condicionadores de ar tipo split com instalações, especificados no quadro abaixo, resultante do Pregão na 
forma eletrônica, processado sob o  n.º 39/07, objeto do processo administrativo nº 25.383/07-5. As 
condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório 
respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo fornecedor, documentos estes que integram a 
presente ata, independentemente de transcrição. Este registro de preços terá vigência de 1(hum) ano, até 
26/12/08. 

Empresa Vencedora: FORTTEKS COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 
CNPJ: 07.637.307/0001-47 
Endereço: Rua Major Facundo, 1430 – Centro – Fortaleza – CE – CEP 60.025-101 
Telefone- fax: (85) 3284.2339 

LOTE 1  
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
 TOTAL (R$)   

01 

1. Aparelho Condicionador de ar tipo 
split, 12.000 Btus, com filtro 

antibactericida, contorle remoto, 
timer, garantias mínimas de 05 

anos para o compressor e dois anos 
para o restante do aparelho. 
Deverá possuir certificado pelo 
Inmetro com selo Procel “A”. A 

distância entre a unidade 
evaporadora e a condensadora 
será de até dez metros.Será 

necessário o uso de suporte para a 
instalação – MARCA - KOMECO 

10 1.599,50 15.995,00    

02 

1. Aparelho condicionador de ar tipo 
split, 18.000 Btus, com filtro 

antibactericida, controle remoto, 
timer,  garantias mínimas de 

cinco  anos  para o compressor  e 
dois anos para o restante do 
aparelho. Deverá possuir 

certificado pelo Inmetro com selo 
Procel “A”. A distância entre a 

unidade evaporadora e a 
condensadora será  de até dez 
metros. Será necessário o uso de 
suporte para instalação. MARCA  - 

KOMECO 

1. 06 1. 2.380,00 1. 14.280,00 
  

                                                                                             TOTAL 
R$        30.275,00   

  

Fortaleza, 26 de dezembro 2007. 

                               
DULCINA DE HOLANDA PALHANO                     MARIA  RIDETE CAVALCANTE 
(CPF 024.285.043-04 – RG 0124 –TRT 7ª R)                    (CPF 081.750.203-34 – RG 49600882 SSP-CE) 

    Presidente do TRT 7ª Região                                 Representante legal da empresa 

 


