
PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 2018.03.07.1 

A Prefeitura Municipal de FARIAS RITO ,do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos lais em vigor, especialmente os da 

Lei n° 8.666193 e Lei n° 10.520/2002, bem como às cláusula 4 condições da modalidade Pregão ri 
2018.03.07.1 V 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados ao atendimento das necessidades das Escolas da Rede 

Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Termo de Compromisso PAR N°201303022, 
firmado perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - ~DE 

LOTEI 

r 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 UNDI QTD 	MARCA 	R$ UND I 	R$ TOTAL 

1 	Aparelho de ar condicionado 	 . 	 1 
1 	18.000 btus - modelo sptit high walt UND 	36 	AGRATTO R$ 1.969,50 R$ 	70.902,00 

(Norte, Nordeste e Centro-Oeste) 	 1 
1 	 setenta mil, novecentos e dois reais 	 R$ 	 70902,001 

VALOR TOTAL: 

	

	 R$ 
	

70.902,00 

setenta mil, novecentos e dois reais 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estao incluidas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais onus pertinentes a fabricacao e 

transporte do objeto licitado. 

Razão Social da empresa proponente: EDER PEREIRA CORREIA - ME 
Ender1ço da empresa proponenteykua do Seminário, n°. 263 - A - Centro - Juazeiro do Norte/C, 
N° d,...NPJ da empresa proponte: 10.658.18610001-24 	

. 	 / Data de abertura: 22/03/2018 1 	 Horario de abertura : 09:00 AM,, 
Prazo de entrega dos produtos: Conforme o EditaL. 	 1 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 	 1 	T) 

Local e Data: JUAZEIRO DO NORTE/CE -22 DE MARÇO DE 2018 

'P6IL Pc ,2t'/M 	1 Ci4 
EDER PEREIRA CORREIRA 

CPF n°: 666.845.793-20 
Empresário 

Rua do Seminário, n°: 263-A- Centro - Juaze iro do Norte-CE 
CEP: 63010-400- Tel: 3511-3204 

FrniiI marrnrIiçtrjbu[dnratnijt[onk.cnm 
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CNPJ:  
Macro Dstrbuiça 

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados ao atendimento das 

necessidades das Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, nos 

moldes do Termo de Compromisso PAR N° 201303022, firmado perante o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme especificações contidas nos anexos deste 

Edital. 

EM.DER PEREIGRA CORREIA, ínsCrito no eCIPF NO 6r,-,-6.,9,,45.79.'-',-2n,. portador da carteira de 
identidade NO 2000029157898 -. SSP~CE, Proprietário da Empresa EDER KREIRA 

Centro- Juazeiro do Norte/CE, DECLARA: 
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Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, 
Pregão n°: 2018.03.07.1, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, que tem pleno 
conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem 
ofertados 	no 	presente 	certame 	licitatório 	e 	que 	sua 	proposta 	atende 

integralmente aos requisitos constantes neste edital; 
Para os ddos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 

licitatórif Pregão n°: 2018.03.07.1, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, que 
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos; 
Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, 
Pregão n°: 2018.03.07.1, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, sob as penalidades 
cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação 
para participar no presente certame l!citatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §20,  da 
Lei n.° 8.666193; 

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitatório, Pregão n°: 2018.03.07.1, 	junto ao 
Município de FARIAS BRITO/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, 
de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70,  da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho 
algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o 
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Efder Pereira 
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AutenticaçãoDigitai 
3'1 	 .52 da 	 651éAtbI .tU 

	

dá. 	sd&7.i12OO.t.. 	 Sg.t.lt..d.. 

Cód. Autenticaco: 52622103131425530766 -1; Data: 2110312018 14:36:15 

	

ji 	Selo Digt 	Fi al de scalização Tipo Normal C: AGQ42924-VNNL; 
Va TOtal do Ato: R$ 4.23 lor  

.1. fJ.and. cava.., 
confira os dados do ato em. https:!1selodIgltaLtpb4us.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRJYÍO * CE 

Pregão Presencial n° 2018.03.07.01 V 	 FL 

Sra. Pregoeira, 	 LI 

Pela presente declaramos inteira subniissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei ti °  8.666193 e 

Lei n"10.52012002, bem como as cláusulas e condições da modalidade Pregão n ,'2018.03.07.1.  

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo L  caso 
jarnos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados ao atendimento das necessidades das Escolas da 

Rede Publica de Ensino do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Termo de Compromisso PAR N° 
201303022, firmado perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação * ENDE, conforme 
especificações apresentadas abaixo 

Item Especificação Un Quant Preço Un Preço Total 

Condicionador de ar split 	18.000 BIUS, Modelo: Sptit 

WalI 	tipo de ciclo frio, cor branco, filtro de ar anti - 
bactéria, com controle remoto, termostato digital, 

funções Sleep e Swíng; Voltagem 220V, Etiqueta R$ 1.450,00 R$ 52.200,00 

01 Nacional de Conservação de Energia Categoria "A". ti:. (Um mi 

quatrocentos e 

(Cinquenta e dois 

mil e duzentos 

Marca: Agratto / Fabricante: Ventisol 
cinquenta reais). reais). 

Modelo: CCS SPLIT R4I0A 18.000 BTUS FRIO 

Procedência Nacional / Site wwwaKrtterombr,  

Valor Total da Proposta: R$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais). 

\/Prazo de Valida de Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação. 

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. 

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, a contar da data de entre 

Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda 
CNP3 17.417.92810001-79 Fone/Fax -  (11)5521-1841 [(11) 2338-9299 
Rua Azateja, 2421 - Distrito Industrial II Mi1aus/AM - CEP 69075-845 

-inail: icitacioventsiLçom,br 
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Autenticação Digital 
V. 	 4 1W V 1$1 ,41 . á2 <-a L 11W1. 818 a31.18848 AI!. AlI 814 

do Li Estadual 03i21 f2w1£ UUi~ a w~1. 	 .4'2d4Ç88 1 81 

83832828481, apr~n~ 	 141,1281,13 a1.. O mfÉdÊ, 412841,414. 8.., 411 

Cód. Autenticação; 52522103181425530766-2, Data: 21/0312018 14:36:45; 

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C AG042923-PWQL,. 
Valor Total do AIO: R$ 4,23.  

os dados do ato em https:!Iselodigitaitjpb.jus.br- 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

NACIONAL 	 ,O 
DEZ 

Nome: Snow Serviços / Telefone: 0800 m 7017 	
L 

Proponente.: Ventisor da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda 

CNPJ n 2  17.417.928/0001*79 

INSCRIÇÃO ESTADUAL n 9  05.365.511-7 

Rua Azalei•a, 2421, Distrito industrial II, CEP: 69075-845, Manaus/AM 

E-mail: Udto.vtis.oLc, fone: (ii) 55214841 

"', -dos Bancários: Banco do Brasll ,p01 Agência 3425-8 — Conta Corrente n2 5914-5. 

liata de Abertura: 22/03/2018>' 

Horário de Abertura: 09h00. 

• 	Atenciosamente, 
Manaus, AM, 21 de Março de 2018 

/ 

Vantisol da Amazônia Indústria de Aparelhas Elétricos Uda 
Marina de E. Plaça Ribeiro Procuradora 

RG: 25.821.069-2 e CPF: 225585.028-16 
.141, 
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Ventisol da Amazônia indústria de Aparelhos Elétricos Ltda 
CNPJ: 17.417,92810001-79 Fone/Fax.: (11) 5521-18411 (11)2338-9299 
Rua Azaléia, 2421 * Distrito industrial II - Manaus/AMCEP: 69075-845 

E-mail: ;çJtacaOcvefltisOI.'_o11 
2 



21)0312018 	 https:llautdigitaiazevedobastos.not.brlhome/comprovante/526221 03181425530766 	,4ODEL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES  E TUTELAS DA COMA 	DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.net.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

• 	 . 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes 3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
-tado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 

.05 notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA 
DE APARELHOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2110312018 14:46:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastes, de 
acordo com o Art. 1 0,  100  e seus §§ 1 11  e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastes, poderá ser solicitado diretamente a empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS 
ELETRICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site http_s:llautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 941096 	
/ 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21/03/201&44:36:15 (hora Io?l). 

Código de Autenticação Digital: 52622103181425530766-1 a 52622103181425530766-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei/,) 
Estadual n° 8.72112008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ W 00312014. 

referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b246efcc1 5c8a065a7ebf44bbd257b86ce3e9088d08efe71fe972ba38285af1 21 04da4aea8e38ac933ab23cb2389 
dddef50b3fcf4b4856c98b698507c71fe9950 
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Autenticaçao Diqital 

L 	 1  

1J 5 WL CódL Autnttcaçao 52622103181425530679- 1; Data 21 93,201814 36 00  

seio DIILI de Fiscarização lpo Normal C AGO41 6-1 
1d3I 'c Ao I3 4 2 

confira c dado do ato em https selodii 

. 

ANEXO il 

DECLARAÇÃO 1 (SUBITEM 431) 

Ao 
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / 
Ref.: Pregão Presencial n 12  201E.03071 V 
Sra. Pregoeira,, 

A empresa Ventisol da Amazônia indústria de Aparelhos Elétricos Ltda, inscrita no CNPJ: 17.417.928/0001-79, com 

sede na Rua Azaéia, 2421 !  Distrito Industrial II, CEP: 69075-845, Manaus/AM, através de sua representante legal a 
i. Marjna de E Plaça Ribeiro, portadora da Cédula de Identidade ng 25.821.069-2 e CPF ng 225.55.028-16, 

DECLARA, parbos devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processa Iicitatóri/Prego n° 

2018.03.07.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que tem pleno conhecimento de todos osarâmetros e 

elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende 

integralmente aos requisitas constantes neste edital, 

Pêlo que, por ser a expressão da verdade; firma a. presente, sobas penas da Lei 

	

Atenciosa merite, 	 1 
Manaus, AM 20 de M.cc de 2018- 

VenttsoøaAmaoiia!ncLisria de Aparelhos dhos Ektr cos ..t 

G. 2 5 .821.69-2 e L': 2.. 	)?.) .):- • 

Recoheço Por S reherç FfrMa Sem Vai 
dUU4UJ2] NAR1XAUX P.flKA PLACA 	

•,. 

SIij 	0deMaço.2o1  
Frn test- 	.._ da v4 

EtATA XAER DE SOJZA 	 - 
'S 	M0422670.  
Ja'or R$6,00 

	

sc-'' 	 e 	 IIIMt 

Ventísal da Amazónia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda 

CNP3: :t7.417.g28f000179 Fone/Fax: (ii) 55 -'!-' 11841/ (11) 2338.921 

Rua Azaléía, 2421 - Distrito industrial 11 - Manaus/AM * CEP: 69075-8 
E-rrai: ir1tcac vttísol ccrb 



AutenticaÇao Digital 

VFmNrIL 	Cod 	tiacao_.210318142553!679 Data 21I03!2014.3 6 : 1  4 

Seio Dti de isce'iz 	tpo Normal  AGQ4291-AI?1X 

Valor Total. doAi 

r Mirmida "onflra os dados do o em: 
%flp5:iselodIgitaI.Pb.Iu5t 

ANEXO 11 
o 

i) 

DECLARAÇÃO ii (SUBITEM 431) 	
( FL____ 

Ao 
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO / 

Ref: Pregão Presencial 01 201803.071 ' 

Sra. Pregoeira, 

A empresa Vntisoi da Amazônia Indústria de Apar&hOS Elétricos Ltda, inscrita no 
CNPJ: 17417.928/OOO1 79, com 

vês de sua representante legal a 
sed na Rua Azéia, 2421, Distrito industrial II, CEP: 69075-845 v  Manaus/AM, atra 

e  

1. 
Marina de F. Plaça Ribeiro, portadora da Cédula de identidade n 9  25.821.069-2 e CPF n 225.585.O2816 

DECLARA, para/os devidas fins de direito, especialmente para fins de prova em prÉesso licitatório, 
Pregão n° 

ZO18O3.O7.1 'Urt0 
 ao Município de. Farias Brito/CE, que oncorda integratmeflte0m os termos deste edital e 

seus anexos 

Pelo que, por ser a exprassO da verdade., firma a presentes sob as penas da Lei 

Ate iciOSamflt, 

Manaus AM. 20 de ' Ç de 7013 

....... 

Ventísol da Arnaôna lndtria & Apare!o Elétricos Ltda, 

.,ar'!.• de F. 1(,.. 	'lt, 	- 	. 

	

r' -- 	L-;-• 

A 

Venti sol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda 

CNPJ: 17.417928/000179 Fone/Fax (11) 5523-1841 / (11) 2338-9299 

Rua Azaéia, 2421 - Distrito Industrial II - Manaus/AM - CEP: 69075-845 

E-rnaU : 	t::auiflfl'- 	. 
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Autenticação Digital 
oc.r* 1 	 1' 	Vii 41 c 12 12l4 -el,.,21843&.1144 A11. hui. X 
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Cód. Autenticação 52622103181425530679-3 Data: 2110312018 14:3606 

Seio liiitaI de Fiscataçeo Tipo Nom.al CAGQ42OI4-XF92; 
Valor TotI do Ato. R$ 4,23 

Boi MábrWd. W~da Cayalta
os dados do ato em httPs:1IseIodi9itaLtiPb4uj 

	

ANEXO O 	 11ÇOD2 

DECLARAÇÃO 111 (SUBITEM 433) 	 R  

Ao 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

Ref.: Pregão Presencial n2 2018.03.07.1 

Sra Pregoeira, 

A empresa Ventisol da Amazônia Indústria de ApareJhos Elétricos Ltda, inscrita no CNPJ: 17.417.928/0001-79, com 

sede na Rua Azéia, 2421, Distrito Industrial li, CEP: 69075-845. Manaus/AM, através de sua representante legal a 

i. Marina d F. Plaça Ribeiro portadora da Cédula de identidade ? 25.821.069-2 e CPF n2 225.585.028-16 

DECLARA, par os devidos fins de direito, especialmente para fins .de prova em processo licitatóri Pregão n° 

2018.03.07.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste ualquer fato 

superveniente impeditivo de nossa habiIitaço para participar no presente certame licitatório, bem assim que 

ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências oosteriores nos termos do art 32 §2 1, da Lei ri 

8.666193. 

Pelo que, por ser a expressão d: verdade. firma a presente, sob as penas da Lei 

Atncosamente, 

i1iiu., AM, 20 de Março de 201. 

Ventisol da Amaãnia instria de Apreihos 	Ltda. 
Marína . c a R , (: - 
«3 .' ?,. .0 69 2 e L''. 22.' .f' 5.2-i' 

Recoreço Por SeTlehdrlça tri S .Vjior 8ccp'ibmlco 
tdUQaUJ.L --AU C fAEIY.A PLACA RM...... ................................................... 

SioPaJio. 20é . Maçc 	2018 

RENATÃXAVIERDESOUZA 	•..•- 	' 
eio(;AB0422578 	 - 	

.: 

V;!G scr.eritg orr 	c e Atcrttc, 	•L.4 	I- 
-- 

Ventísof da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda 	 / 

	

7.4 7.928,10001-79 Fone/Fax: - 1 	 c 1 1» 2-338-9299 
Rua Azaléia, 2421 — i;:. 	 - 	ai:; AM - :E 	-- 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES  E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 Cc>FL 

http://www  azevedobastos.notbr 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ,  ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
- tado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 

.os notoriais e registrais, assim !  cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C1 2345. 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA 
DE APARELHOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2110312018 14:46:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastes, de 
acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 0  e 2 11  da MP 220012001 !  como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS 
ELETRICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o cite jps:l/autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 941097 	
/ 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso cite até 21/03!201914:36:15 (hora lo/ai). 

'Código de Autenticação Digital: 52622103181425530679-1 a 52622103181425530679-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002 !  Medida Provisória n° 220012001 !  Lei Federal n° 13.105/201 5, L 
Estadual n° 8.72112008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ W 00312014. 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
stado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
.os notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-

)(1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:l/corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRiA 
DE APARELHOS ELETRICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1810912017 12:28:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 0,  100  e seus §§ 1° e 20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS 
ELETRICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs:/!autdiaitaLazevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 818548 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 1810912018 09:34:41 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 52621809170931270338-1 a 52621809170931270338-10 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ W 00312014. 
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Parabéns! Você acaba de adquirir um ótimo equipamento. Os produtos Agratto são criados para 
proporcionar mais conforto e deixar a vida moderna muito mais prática, para você ter mais tempo para 
viver e aproveitar os bons momentos. 

Este manual contém instruções de operação e manutenção. Recomendamos que você teia este manual 
atentamente antes de começar a utilizar o seu aparelho e busque um instalador credenciado 
Agratto/Ventisot para fazer sua instalação. 

As imagens deste manual são todas meramente ilustrativas 

IMPORTANTE: 
1.O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções. Guarde estas 
instruções para futura consulta. 
2.Este produto é destinado para uso interno. 
3.Se o seu aparelho possui um plugue não o desconecte da tomada puxando pelo cabo de força (puxe pelo 
plugue). 
4. Desconecte o produto da tomada ou desligue o disjuntor imediatamente assim que ele apresentar 
alguma falha inesperada. 
5. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam 
supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua 
segurança. 
6.Crianças devem ser orientadas e supervisionadas para que não brinquem com o aparelho. 
7. Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoal qualificado a fim de evitar riscos. 
8.Agratto é uma marca Ventisol. 
9. Para obter o contato de uma assistência técnica autorizada entre em contato através do email 
sacfagratto.com.br , site: www.agratto.com.br  ou telefone: 48 2107 9500. 
10.AVentisol se resguarda no direito de alterar o manual sem aviso prévio. 
11.Não nos responsabilizamos por danos causados ao produto devido a instalação incorreta. Por favor 
siga as instruções deste manual. 
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Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar seu condicionador de ar. 

1. Certifique-se de que a instalação de seu condicionador de ar seja realizada por um profissional 
qualificado e autorizado VENT1SOL / AGRATTO. 
2. Não coloque o condicionador de ar próximo a equipamentos ou substâncias perigosas que liberem 
chamas, de modo a evitar incêndios, explosões ou ferimentos. 
3.Não instale a unidade externa em local ou superfície instável, que apresentem risco de queda. 
4.Se ocorrerem falhas ou danos, decorrentes de mudanças ou modificações realizadas pelo cliente, que 
não estejam indicadas neste manual, o usuário será responsável pelas despesas de reparo. 
5.Evite instalar o Condicionador de arem tocais onde tenham incidência direta do sol. 
6. Instale um disjuntor exclusivo para o condicionador de ar, nunca altere ou danifique o cabo de 
alimentação. 
7.Não utilize extensões ou conectores intermediários, pois há risco de curto circuito. 
8.Não introduza nada, objetos pontiagudos ou os dedos nas aberturas do condicionador de ar, durante o 
seu funcionamento. 
9.Antes de realizar a limpeza do condicionador de ar, desligue o produto através do controle remoto e 
remova o plugue da tomada. 
10.Ao realizar a limpeza do condicionador de ar, use panos levemente umedecidos, a umidade em excesso 
pode causar choque. 
11.Para desligar o condicionador de ar, sempre utilize o controle remoto, nunca desligue o aparelho 
retirando o ptugue da tomada ou desligando diretamente no disjuntor, essa operação pode causar danos 
ao aparelho. 
12.Oriente crianças a não terem contato com o condicionador de ar, suas partes móveis podem causar 
ferimentos. 
13.Não bloqueie ou coloque objetos na frente do ar condicionado. Não ponha os pés, não se pendure ou 
coloque itens pesados sobre o aparelho. 
14.Não obstrua a descarga de ar em nenhuma das unidades, interna ou externa. Esta ação bloqueará o 
fluxo de ar diminuindo a capacidade de resfriamento e mau funcionamento da unidade. 
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Quando for necessário remover ou reparar o aparelho por qualquer motivo, chame um assistente técnico. 
Não tente reparar o aparelho sozinho. Em caso de anormalidades (cheiro de queimado), desligue o 
aparelho, remova o plugue da tomada e entre em contato comum assistente técnico autorizado. 
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1EIJ DE EXIBIÇÃO. 
Para visualizar as funções. 

BOTÃO DISPLAY 
Pressione para ligar ou desligar 

o display do condicionador do ar 
quando o mesmo está funcionando, 

BOTÃO ON/OFF 
Pressione para ligar/desligar 

a condicionador de ar. 

BOTOES TEMP' 
Pressione o botão v para diminuir 
temperatura. Pressione o botão 'À 

	

para aumentar a temperatura. 	- 

BOTÃO TURBO' 

	

Pressione para iniciar ou parar a função 	- - 
turbo quando o ar condicionado está em 
modo de aquecimento ou resfriamento. 

BOTÕES SET TIME - HOUR - MINU' 
Pressione o botão SET TIME e os 

botões HOLJR e MINU para configurar 
o relógio e o tempo de ligar/desligar 

a condicionador de ar. 

BOTÃO RESEI' 
Desativa todas as funções pré- 

programadas e retorna as funções do 
controle às funções originais de fábrica. 

BOTÃO SWINt 
Para mudar a posição das aletas 
entre cinco níveis diferentes. 

BOTAO SLEEP 
Pressione para ativar a Função Dormir. 

-BOTÃO MODE 
Pressione para selecionar o modo: 
AUTO O HEAT 

- - - COOL 	DRY t FAN '- 

- . BOTÃO FAN 
Pressione para diminuir ou aumentar 
a velocidade do ventilador. 
AUTO 	MÍNIMO 
MÉDIO ma MÁXIMO semo 

BOTÃO TIMER 
Pressione para selecionar a 

Função Tímer. 
-- - BOTÃO WCK 

Pressione para ativar/desativar 
• 	a Função de Travamento dos Botões 

do controle remoto. 

. BOTÃO QUIEI 
Pressione para o condicionador de ar 
operar em baixo ruído. 
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BOTÃO MODE 
Pressione este botão para alternar entre as funções AUTO, COOL, ORY e FAN. 
Função AUTO: Nesta função o aparelho opera automaticamente a uma temperatura fixa de 25°C, a qual 
não pode ser alterada. 
Função COOL: Nesta função o aparelho opera numa faixa de temperatura que varia entre 16 a 32°C. a qual 
pode ser alterada através dos botões TEMP. 
Função ORY: Nesta função o aparelho opera a uma temperatura fixa de 25°C, e a velocidade de ventilação 
baixa, as quais não podem ser alteradas. Essa função também desumidifica o ambiente. 
Função HEAT: Nesta função o aparelho opera numa faixa de temperatura que varia entre 16 a 32°C, a qual 
pode ser alterada através dos botões TEMP. 
Essa função opera apenas nos modelos de condicionador de ar quente/frio. 
Função FAN : Nesta função o aparelho opera apenas no modo ventilação, podendo-se apenas variar a 
velocidade em: baixa, média, alta e automática. 

BOTÃDTEMP 
Pressione este botão para alterar a temperatura desejada, você pode selecionar a temperatura entrei 6°C 
a 32°C, 
IMPORTANTE: A temperatura selecionada que aparece tanto no visar do controle remoto, quanto no visor do 
aparelha, se trata da temperatura selecionada pelo usuário e não é a temperatura da ambiente climatizado. 

BOTÃO ON1OFF 
Pressione este botão para ligar ou desligar o aparelho. 

BOTÃO FAN SPEED 
Pressione este botão para selecionar a velocidade da ventilação, que pode alternar entre: 
[BAIXA] wa (MÉDIA) maig (ALTA) mMO, (AUTOMÁTiCO-PISCANDO) 

BOTÃO SWING  
Pressione este botão cinco vezes e perceba que a aleta alternará entre  
cinco posições diferentes de acordo com a figura. Pressionando mais 	5 

uma vez a oscilação automática das aletas será ativada. E 
pressionando mais uma vez, as atetas retornarão à posição 1. 1 



F1 Osc~ 

BOTÃO D1SPLAY 
Pressione este botão para minimizar a quantidade de LEI) acesa no display da unidade interna. Função 
ideal para usar durante a noite, disponibilizando uma menor incidência de luz ao dormir. 

ROTÔES SET TIME - HOUR - MINU 
Ajuste da Hora 
Pressione o botão SEI TIME para definir o tempo. Os números do visor do relógio piscarão. 
Pressionando o botão HOUR você pode ajustar a hora do relógio. Pressione os botões "-" ou «+ para 
definir a hora, conforme necessário, sempre que pressionar o botão "-" você vai diminuir a hora em uma 
hora, e sempre que pressionar o botão 	você vai aumentar a hora em uma hora. 
Pressionando o botão MINIJ você pode ajustar a hora do relógio. Pressione os botões 	ou «+ para 
definir a hora, conforme necessário, sempre que pressionar o botão 

"-" você vai diminuir a hora em um 
minuto, e sempre que pressionar o botão 	você vai aumentar a hora em um minuto. 
Ajuste doTimer - OH 
Pressione uma vez o botão TIMER para selecionar TIMER ON. Em seguida pressione SEI TIME e os 
números do visor piscarão. 
Pressione HOLJR para definir o tempo para ligar o ar condicionado no TIMER 0N. Cada vez que o botão 
HOUR for pressionado o tampo da programação aumentará em uma hora. Após selecionar a hora desejada, 
pressione MINU para definir o tempo para ligar o ar condicionado no TIMER ON. Cada vez que o botão 
MINU for pressionado otempo da programação aumentará em um minuto. 
Após selecionar otempa desejado, aguarde 10 minutos ao TIMER ON será acionado. 
Ajuste doTimer 0FF 
Pressione duas vezes o botão TIMER para selecionar TIMER 0FF. Em seguida pressione SET TIME e os 
números do visor piscarão. 
Pressione HOUR para definir o tempo para ligar o ar condicionado no TIMER 0FF. Cada vez que o botão 
HOUR for pressionado o tempo da programação aumentará em uma hora. Após selecionar a hora desejada, 
pressione MINU para definir o tempo para ligar o ar condicionado no TiMER 0FF. Cada vez que o botão 
MiNUtor pressionado o tempo da programação aumentará em um minuto. 
Após selecionar o tempo desejado, aguarde 10 minutos eu TIMER 0FF será acionado. 

BOTÃO QIJIET 
Pressione asse botão para o condicionador de ar operar em baixo ruído. Esta função reduz a velocidade de 
ventilação para baixa, de modo a minimizar o ruído da ventilação do aparelho. 
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BOTÃO SLEEP 
Pressione este botão para acionar a função dormir, recomenda-se o uso desta função a noite, ao dormir, 
pois ela proporciona levemente o aumento da temperatura ambiente, de modo a buscar uma temperatura 
mais agradável durante a noite de sono. Para cancelar a função dormir pressione novamente o botão 
SLFEP. Nessa função há economia de energia. 

BOTÃO LOCK 
Pressione este botão para travar ou destravar os demais botões do controle remoto, você pode usar esta 
função para evitar alteração das funções pré-programadas, seja por acidente ou para evitar que as 
crianças alterem as funções do aparelho. 

BOTÃO TURBO 
Pressione este botão para obter maior rapidez na climatização do ambiente, esta função altera a 
velocidade de ventilação para ALTA, com esta função acionada a velocidade de ventilação não poderá ser 
alterada, para desligar a função, basta pressionar novamente o botão TURBO. 

TROcKDE PILHAS. 

TROCA DE PILHAS 	 / 
1.Buando o controle remoto começar a falhar e a unidade interna não mais recol ecer os 	andes 
apropriadamente, ou o display do controle aparecer borrado, é necessário trocar as pilhas. 
2.Instale as pilhas em seus devidos polos (positivo e negativo). 
3.Utilize sempre pilhas novas. 
4.Caso não for utilizar o controle remoto por um longo período de tempo, remova as pilhas do mesmo. 
S. Para reiniciar o controle remoto, remova as pilhas e coloque-as novamente. 

1 
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Favor desligar o aparelho, remover o plugue da tomada e/ou desLigar o disjuntor antes de 
Limpar ou fazer qualquer tipo de manutenção na aparelho. 

• Verifique se as saídas de ar das unidades interna e externa estão bloqueadas 
• Verifique se a base não contém ferrugem ou corrosão. 
• Verifique se o aparelho está aterrado. 
• Cheque se o filtro está limpo. 
• Coloque o plugue na tomada e ligue o disjuntor. 
• Coloque pilhas no controle remoto. 

• Para remoção do filtro de ar da unidade. Puxe a parte inferior da tampa frontal da unidade 
interna e abra a unidade. Retire o filtro com cuidado puxando-o suavemente. 
e Limpe o filtro. Se o filtro estiver muito sujo, utilize água morna com cerca de 30°C para limpar o 
mesmo. IMPORTANTE: Não utiliza água fervente para limpar o filtro. Não coloque o filtro para 
secar no forno. Não empregue muita força ao manusear o filtro. 
• Coloque o filtro de ar. Utilizar o condicionador de ar sem o filtro causará perda de performance e 
danos na sua unidade. Sempre utilize o filtro. Limpe o aparelho. Utilize um pano macio e seco ou 
um aspirador de pó para limpar o aparelho. Se o aparelho estiver muito sujo, utilize um pano 
levemente umedecido e um pouco de detergente neutro 

e Coloque na temperatura 30°C e deixe ventilando por meio dia para secar o interior da unidade. 
a O aparelho consumirá cerca de 5W de energia após desligado. Para poupar energia, remova o 

- 	plugue da tomada quando não for utilizar o aparelho por um período prolongado. 
•limpe e instale otiltrodear. 	 1 
• Limpe as unidades interna e externa. 
• Retire as pilhas do controle remoto. 
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Por favor, verifique os seguintes tópicos antes de acionar a assistência técnica. 

1.0 aparelho não funciona, verifique se: 

• O disjuntor está desligado 
• O plugue está fora da tomada 
• O aparelho está ligado 
• Existe falha da rede elétrica 
• O controle remoto está funcionando 

2.Baixa performance de refrigeração, verifique: 

• Atemperatura foi ajustada 
• O filtro de ar está limpo 
• Ás janelas e portas estão abertas 
• Existe forte incidência solar no ambiente 
• Existe alguma fonte de calor 
• Existem muitas pessoas no ambiente 

3.Chame uma assistência técnica, desligue o aparelho e remova o plugue da tomada em qualquer uma da 

situações abaixo: 

• O disjuntor desarma com freqüência 
• 0 cabo de força e/ou plugue esquentam em demasia 
• Cabo de força partido 
• Interferência em televisores, rádios ou outros aparelhos 
• Comandos não respondem com precisão 
• Barulho ou ruído estranho durante o funcionamento 
a O aparelho apresenta vibração ouse move deforma estranha em sua base 
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A unidade não tina novamente 
logo após ser desligada. 	Espere 3 minutos e ligue novamente 
(A luz de funcionamento 
está acesa) 

Este fenômeno ocorre quando a temperatura e umidade do 
Névoa sai junto com o ar frio. 

	

	ambiente estão muita altas, mas desaparecerá assim que a 
temperatura e humidade baixarem. 
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Agratto é uma marca Ventisot. 
A Garantia deste produto é de responsabilidade daVenti.scL 
A VENTISOL solicita ao consumidor e ao instalador, a leitura prévia do manual de usuário e o manual de 
instalação, para uma melhor utilização do produto e uma adequada instalação da mesmo. 
A garantia tem início a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto contemplando o prazo 
legal de 90 (noventa) dias, conforme dispõe a artigo 26, inciso lide lei n 0  8.078, de1990,   Código de Defesa 
do Consumidor. 
O prazo de Garantia inicia-se a partir da data de emissão da nota fiscal de compra da aparelho, 
observando-se as seguintes disposições: 
1- A garantia VENTISOL abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes, dentro das 
condições de prazo estabelecidos neste termo, ressalvadas as condições estabelecidas no item 4 
(quatro). Se o produto for instalado por uma assistência da rede autorizada VENTISOL, e comprovada com 
a nota de serviço de instalação, a garantia se estende por mais 9 (nove) meses, que somados aos 90 
(noventa) dias de garantia legal, o consumidor tem o direito a 12 [doze] meses de garantia na unidade 
interna (evaporadora) e na unidade externa (condensadora). 
2-Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que de acordo com a 
parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL apresentem defeito técnico de fabricação. Tal 
garantia, somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de venda do produto e da nata de 
serviço, quando este for credenciado AgrattolVentisoL E imprescindível, para o atendimento gratuito, que 
o aparelho esteja dentro da prazo estipulado acima. A lista de empresas credenciadas como serviço 
técnico autorizado VENTISOL, podem ser encontradas no site: www.agratto.com.br  ou através da SAC (48) 
2107-9500, e-mail: sacíagratto.com.br  
3- Fica automaticamente cancelada a garantia em qualquer uma das condições abaixo: 
• Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou 
incêndio; 
• Danos provocados por salinidade na unidade externa; 
• Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar ou gordura na unidade interna; 
• Remoção das etiquetas e logamarcas de identificação do produto; 
• liso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções; 
• Ligação da aparelho em voltagem incorreta, excessiva ou sujeita a oscitações de tensão da rede 
elétrica; 
• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinais 
de violação de suas características originais; 
• Se a Nota Fiscal de venda apresentar rasuras e/ou adulterações. 
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• Modificação das características originais de fábrica; 
• Utilização de itens e/ou peças de reposição não originais Agratto/Ventisol; 
• Qualquer instalação diversa da recomendada pelo manual de instalação que acompanha o produto; h - 
Não estão cobertos pela Garantia: 
• Danos causados por avarias de transporte e movimentação incorreta; 
• Quaisquer danos causados quando a instalação não for realizada por uma empresa ou técnico 
credenciado pela VENTISOL; 
• Despesas eventuais de transporte das unidades até a oficina; 
• Despesas de locomoção do técnico para atendimento à domicílio quando o equipamento estiver fora do 
perímetro urbano da cidade sede da empresa credencíada pela Ventisol. 
• Manutenção preventiva e periódica do produto, que inclui limpeza e troca de filtro de ar; 
• Alterações nas características da produto. 
• Qualquer reparo ou componente substituído após a data em que se encerra esta garantia os mesmos 
serão cobradas integralmente do usuário. 

A PRESENTE GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS. NENHUMA 
PESSOA OU EMPRESA ESTÁ AUTORIZADA A FAZER EXCEÇÔES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM 
NOME DA VENTISOL. ESTA GARANTIA É VÁLIDAAPENAS EM TERRITÚRIO NACIONAL. 

ri' 
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Nome do técnico legível:  

Bata da Instalação: 

Nome do Cliente: 

Modelo da unidade Evaporadora: 

N° de série: 

Modelo da unidade condensadora: 

N° de série: 

Nota fiscal: 

Data de compra: 

Pressão de trabalho: 

Tensão: 

Corrente: 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
Credenciado: 

Nome do técnico legível: 

Pressão de trabalho: 

Tensão: 

Corrente: 

Estado dos filtros: 

Estado dos isolantes: 

Estado da condensadora: 

Bata da Manutenção preventiva: 

Nota fiscal: 

Componente com defeito: 

ri 
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O seu mundo melhor 
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PRODUZIDO NO 
POLO INDUSTRIAL 

DE MANAUS 

CONHEÇA A AMAZÔNIA 

Fabricado par: 
VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ: 17.417.92010001-79 
Rua Azatéia, 2421 -Distrito Industrial II 

Manaus /AM - CEP: 69.075-000 
Tal./Fax. 92 3029 1000 
sactagratta.cQm.br  
www.agratta.com.br  

Agratto, urna marca Ventisol 


