
\
Henovên

móveis
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS _ PI
pnrcÃo PRESENCTAL N" orzaotg
PROCESSO ADMINISTRATryO N" PP N" 007.2019
ABERTURA : 2210512019 HORA: 09:00 HS

RENOVAR MÓVEIS LTDA.
C.N.PJ. :14 .937.960 / 0001 - 97 lnscrição Estadual:'t9 496 421 3

Av. Santos Durnont,735, Anexo 1, Aeroporto,Teresina - pl CEp 64006 010
(86)301 1 -2173 | 98108- tg60 | vendas@renovarmoveis.com

I

al dê

CPL

tr

d\ à

PROPOSTA

Proposta que faz a empresa RENOVAR MOVEIS LTDA-EPP inscrita no CNPJ/N{F no
14.937.96010001-97, e inscrição estadual n" 19.496.421-3, estabelecida nesta Capital Avenida Santos

t-,Dumont, 735 Anexo f, Bairro Vila Operária , para o fornecimento dos materiais abaixo relacionados,
conforme estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL N" 007/2019.

0l

ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO UNMARIO TOTAL
Aparelho de TV em cores 32", Resolução HD
TV, SmartTV, Android, tela de LED, IDType
EAN, entradas USB, roductDataType CE, 2

entradas USB, CEProductType, 2 entradas
HDMI, Wireless Integrado, nivelador
automático de volume, equalização de som,
ajuste de temperatura de cor, formato 169,
ângulo de visão 178o, sistema de cores PAL-M,
PAL-N e NTSC, velocidade de painel 60 Hz,
brilho 224 cdlm', contraste 1.200.000:l
(Dinâmico), saídas áudio coaxial, funções 

I

MTS'? I SLEEP I CLOSED CAPTION I DI.IR 
I

GUrDE' I rNFO' I VOLUME IBLOQUETO OU
IDADE' I PVR' I RELOGIO I ZOOM, com
qualidade da resolução HD (1366 x 768 pixels),
Android e smart (com wi-fi embutido), com
tecnologia GINGA, Altura 46,30cm
Largura73,40cm profundidadel6,50cm.
obrigatório apresentar catálogo do fabricante.
Marca: PHILCO / REF. TV PH32E20DSWA
(um rnil e setecentos e quatorze reais)

a4 Unid.

(seis mil e oitocentos e cinqüenta e seis reais)

R$ 1.919,60 RS 7.678,40

02 15 tlnid.

AR CONDICIONADO SPLIT 12,OOO BTUS,
Ciclos de ar quente/frio, capacidade de
refrigeração 12000 Btu/h, possui filtro de ar
anti-bactéria, anti-fungo, controle de
temperatura, controle de Ventilação (Auto,
Baixo, Médio e Automático), silencioso,
controle remoto com display de cristal liquido,
vazáo de Ar: 480 m3/h, funções: Sleep, Swing,
Timer, Turbo, modo de operação: Cool, Dry,
Fan, Heat e Feel, compressor rotativo, classe

R$ 2.295,30
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"A" em eficiência energética, fllcil limpeza do
painel e filtro, disponível na tensão 220Y,
garantia de 1 ano, filtro de ar removível, tensão
220v, potência 1650w, Consumo 21,9 kwh/rnês,
com controle remoto sem fio, obrigatório

do fabricante.

03

Marca: PHILCO / REF. PH 12000 QFM
(dois mil, duzentos e nove reais e cinqüenta
centavos)
(trinta e três mil, cento e quarenta e dois reais e

cinqüenta centavos)

07 Unid.

Armário confeccionado em chapa de aço
carbono chapa 24, com três prateleiras
reguláveis com duas dobras com reforço central,
acabamento das superficies, pintada com
tratamento antifemrgem á base de imersão em
banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em
pintura atraves de sistema eletrostático epoxi pó,
com espessura mínima de 50 mícrons, fabricado
por processo de solda MIG, uma prateleira Íixa
com reforço central, acabamento das superficies,
pintada com tratamento antiferrugem á base de
imersão em banhos de fosfato, kinstrip,
acabamento em pintura atraves de sistema
eletrostiítico epoxi pó, com espessura mínima de
50 mícrons, polimerização em estufa a 210" C,
fabricado por processo de solda MIG, duas
portas altas em chapa de aço carbono chapa 24
acabamento das superficies, pintada com
tratamento antifemrgem á base de imersão em
baúos de fosfato, kinstrip, acabamento em
pintura através de sistema eletrostático epoxi pó,
com espessura mínima de 50 mícrons,
polimerização em estufa a210" C, puxadores de
extensão continua embutida à porta esquerda
com acabamento vertical em perfil de
polipropileno semi-rigido na aresta de interseção
entre elas, sistema de fechamento com chave
tipo yale, medida proposta 1950 x 920 x
300mm, garantia mínima de 24 meses, onde o
equipamento for instalado. A garantia deve
cobrir mão de obra e peças de reposição. Em
caso de envio de equipameÍúos para conserto em
outra localidade, comprovação de assistência
técnica disponível no local com previsão de

atendimento em ate vinte e quatro horas após

solicitação da administração pública, através de
declaração do fabricante do obieto,

RS 734,60 RS 5.142,20
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especificamente do referente item cotado.
Apresentação compulsória de catalogo tecnico
do produto ofertado conforme especificações
descritas no item em

04

Marca: MN MOVEIS / REF. AR-02-30
(seiscentos e oitenta reais e cinqüenta centavos)
(quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e
cinqüenta centavos)

03 Unid.

Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas
suspensas, confeccionado em chapa de aço no 24
com puxador. Composto por: a) Base
reforçada em aço 24; Acabamento das
superficies, pintada com tratamento
antiferrugem á base de imersão em banhos de
fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através
de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura
mínima de 50 mícrons, polimerização em estufa
a 210" C. Cor cinza. Gavetas. com fundo
fechado e lateral com sustentador de fichas,
todas com as mesmas dimensões, ocupando todo
o espaço útil da caixa, com sistema deslizantes
em trilho telescópico blindado com esferas
lubrificadas, amortecedor contra impactos e

ruídos, dispositivo de fechamento total, sistema
de fechamento de gavetas simultâneas,
dispositivo de identificação com suporte para
destacado ao quadrante superior esquerdo
oposto ao sistema de sogurança frontal,
puxadores de extensão continua embutida à
tampa com acabamento horizontal em perfil de
polipropileno semi-rigido na aresta superior,
acabamento das superficies, pintada com
tratamento antiferrugem á base de imersão em
banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em
pintura através de sistema eletrostático epoxi pó,
com espessura mínima de 50 mícrons,
polimerização em estufa a210" C, fabricado por
processo de solda MIG, medida proposta:
335mm X 460mm X 600mm, cor cínza, garantia
mínima de 24 meses, onde o equipamento for
instalado. A garantia deve cobrir mão de obra e
peças de reposição. Em caso de envio de

equipamentos para conserto em outra localidade,
comprovação de assistência tecnica disponível
no local com previsão de atendimento em até

vinte e quatro horas após solicitação da
administração pública, através de declaração do
fabrioantc do objcto, espccifioamente do

R$ 649,60 R$ 1.948,80
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referente item cotado. Apresentação
compulsória de catalogo técnico do produto
ofertado confonne especificações descritas no
ttem em
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05

06

Nlarca: MN MOVEIS / REF. AFC-04
(quiúentos e setenta e quatro reais e trinta
centavos)
(um mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa
centavos)
Bebedouro industrial com três torneiras
fabricado com reservatório de Agua em aço
inox, alta resistência, fiícil limpeza e material
atóxico, isolamento térmico injetado em
poliuretano expandido, serpentina interna em
aço inox 304, gás ecológico Rl34A, regulagem
de temperatura da irgta, aparador de água frontal
em chapa de aço inox com dreno, revestimento
extemo em chapa de pré pintada, acompanha
tubo de despejo para aparadeira e Íiltro externo,
tensão 220v. dimensões 1400 x 870 x 390mm. *

Obrigatório apresentar catálogo do fabricante.
Marca: SO AÇO / REF. BI-03TP
(dois mil e qünhentos e sessenta e nove reais)

l2 Unid.

(trinta mil e oitocentos e vinte e oito reais)

RS 2.660,90 RS 31.930,80

20 Unid.

Cadeira discente confeccionada com estrutura
do tipo 04 pes manufaturada em tubo de aço
carbono de secção circular, com diâmetro
externo mínimo de 22,22 mm e espessura de
parede de, no mínimo, 1,50 mm. Apresenta
tratamento de superÍicie por meio de pintura a

pó, através do pÍocesso de deposição
eletrostática, passando pelos processos de
desengraxe, establlização, tratamento
antiferruginoso e posterior secagem em estufa a

200 - 250 oC, na cor preta. A estrutura dispõe de
sapatas para atrito com o piso manufaturadas em
polipropileno copolimero injetadas em alta
pressão de cor preta. gradil de apoio diverso
execuado em metal maciço, assento e encosto
em madeira multi-laminada de confonnada
anatômicamente a alta tempratura, revestida em
formingplast de colorido, apoio de braço lateral,
estruturado em aço carbono de secção quadrada
de espessura de parede de, no mínimo, 1,50 mm.
Apresenta tratamento de superfície por meio de
pintura a po, atraves do processo de deposição
eletrostática, passando pelos processos de
desengraxe, estabilizaçáo, tratamento

RS 186,90 R$ 3.738,00
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antiferruginoso e posterior secagem em estufa a
200 - 250 oC, na cor preta, apoio em MDF de
15mm acabamento em forming plast aplicado a
alta temperatura relativa associada a aplicação
de adesivo a base d'árgaa, aderida a peça por
sucção a vácuo. * Obrigatório apresentar
catalogo técnico com todas especificações do

07

Marca: MN MOVEIS / REF. FE-COL FX
CPL
(cento e sessenta e cinco reais e cinqüenta
centavos)
(três mil e trezentos e dez reais)
Caixa de som amplificada multi-uso com
microfone com Íio Potência máxima de 180W,
60W RMS, alto falante lx 8", tweeter 1x1',
frequência 90Hz-20KHz, entradas lx P2 e 2x
PlO, dispositivos de conexão via Bluetooth,
USB; cartão SD, controle remoto e rádio FM,
alimentação via Fonte DC 9V, LED de
iluminação do alto falante, carcaça em material
plástico, voltagem 110-220Y AC, dimensões
(AxLxC) 223 x 267 x 430mm, garantia 12

meses; Bateria de Lithium, conexão via
aplicativo direto no seu smartphone, microfone
Frequência de 50-15Khz, impedância de 600
ohm *, sensibilidade de -53d8 + 3dB, cabo de
5m, material combinado de metal e plástico,
dimensões,180 x 503mm, obrigatório apresentar
catálogo do fabricante.
Marca: IIOTSAT / REF. HSX-300 / MC80H
(oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta
centavos)

04 Unid.

(três mil e quatrocentos e setenta reais)

RS 1.231,30 R$ 4.925,20

Computador tipo Notebook, monitor de 14",
memória de 4GB, HD de 500 Gb, Windows 10

Marca: DELL / REF.3567-410C
(quatro mil e quiúentos e trinta e cinco reais)

08 06 Unid.

(vinte e sete mil e duzentos e dez reais)

R$ 3.895,65 R$ 23.373,90

09 l5 Unid.

Conjunto para refeitório adulto composto por
uma mesa com tampo confeccionado em MDP
de l5mm revestido em forming plast na cor azul
acabamento em forming plast aplicado a alta
temperatura relativa associada a aplicação de

adesivo a base d'água, aderida a peça por sucção
a vácuo uniformemente em todo o tampo e

bordas sem qualquer tipo de emendas, não será
permitida a aplicação de tlta borda ou perfis de

R$ 998,95 R$ 14.984,25
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PVC às bordas, estrutura metillica em metalon
de sessão retangular 30 x 50 parede 1,5mm
soldado com solda MIG, acabamento de pintura
epóxi na cor preta medindo 1800 x 800 x
745mm. Dois bancos confeccionado em MDP
de l Smm revestido em forming plast na cor
azul, acabamento em forming plast aplicado a
alta temperatura relativa associada a aplicação
de adesivo a base d'água, aderida a peça por
sucção a vácuo uniformemente em todo o tampo
e bordas sem qualquer tipo de emendas, não será
permitida a aplicação de fita borda ou perfis de
PVC às bordas, estnrtura metálica em metalon
de sessão retangular 30 x 50 parede 1,5mm
soldado com solda MIG, acabamento de pintura
epóxi na cor preta medindo 1800 x 300 x
450mm. Obrigatório apresentar catálogo técni co
do produto com apresentação gráfica no mínimo
em duas dimensões e especificações técnicas
compatíveis com o descritivo do item.
Obrigatório apresentar declaração emitida pelo
fabricante do produto que o licitante presta
serviços de assistência técnica. Garantia mínima
de 2 anos contra defeitos de

10

Marca: MN MOVEIS / REF. MS-REF 2B,CA
ADU
(um mil, trinta e dois reais e sessenta centavos)
(quinze mil e quatrocentos e oitenta e nove
reais)

02 Unid.

Conjunto para refeitório infantil composto por
uma mesa com tampo confeccionado em MDP
de 15mm revestido em forming plast na cor azul
acabamento em forming plast aplicado a alta
temperatura relativa associada a aplicação de
adesivo a base d'água, aderida a peça por sucção
a vácuo uniformemente em todo o tampo e

bordas sem qualquer tipo de emendas, não será
permitida a aplicação de fita borda ou perhs de
PVC às bordas, estrutura meüílica em metalon
de sessão retangular 30 x 50 parede 1,5mm
soldado com solda MIG, acabamento de pintura
epoxi na cor preta medindo 1800 x 800 x
695rnm. Dois bancos confeccionado em MDP
de 18mm revestido em forming plast na cor
azul, acabamento em forming plast aplicado a

alta temperatura relativa associada a aplicação
de adesivo a base d'ágrn, aderida a peça por
sucção a vácuo uniformcmcnte ern todo o tampo

RS 933,30 R$ 1.866,60
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e bordas sem qualquer tipo de emendas, não será
permitida a aplicação de fita borda ou perfis de
PVC às bordas, estrutura metálica em metalon
de sessão retangular 30 x 50 parede 1,5mm
soldado com solda MIG, acabamento de pintura
epóxi na cor preta medindo 1800 x 300 x
400mm. Obrigatório apresentar catálogo técnico
do produto com apresentação grirllca no mínimo
em duas dimensões e especificações técnicas
cornpatíveis com o descritivo do item.

apresentar declaração emitida pelo
fabricante do produto que o licitante presta
serviços de assistência técnica. Garantia mínima
de 2 anos contra defeitos de

11

Marca: MN MOVEIS / REF. MS-REF 2BCI
INF
(novecentos e setenta e dois reais e quarenta
centavos)
(um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e

oitenta centavos)
Estabilizador de tensão com entrada de
tiequência de entrada 60H2, conexão de entrada
NBR 14136, cabo de alimentação medindo
0.91rn, certificado de conformidade INMETRO
14.3T:2406, garantia de quatro anos, regulação
automática de voltagem (AVR), bivolt input,
Obrigatório apresentar catálogo do fabricante do
produto, constando que a referência/modelo do
produto cotado seja compatível com descritível
do item.
Marca: APC / REF. CUBIC300BI-BR
(cento e noventa e seis reais)

03 Unid.

(quinhentos e oitenta e oito reais)

R$ 422,30 R$ 1.266,90

t2 07

Estante totalmente desmontável em aço, com
seis prateleiras com padrão de ergonomia
atendendo as normas de qualidade definidas pela
ABNT (NBR 13961), prateleira com reforço
central, acabamento das superficies, pintada com
tratamento antifemrgem á base de imersão em
banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em
pintura através de sistema eletrostático epoxi pó,
com espessura mínima de 60 mícrons,
polimerização em estufa a 2l0o C, conforme
figura e capacidade de carga de cada prateleira
uniformemente distribuída de 50kgs e

regulagem do vão entre prateleiras de 50 em 50
mm. Estrutura composta por quatro colunas em
chapa de aço Íipo cantoneira perfurada com abas

R$ 274,30

ç

RS 548,60Unid.
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de 50x30mm em chapa de 20 acabamento das
superficies, pintada com tratamento
antifemrgem á base de imersão em baúos de
fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através
de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura
mínima de 60 mícrons, polimerização em estufa
a 210" C, medida proposta 1980 x 920 x
300mm, travas longitudinais em aço instaladas
na face posterior posterior, seis prateleiras em
chapa 24 com reforço acabamento das
superficies, pintada com tratamento
antifemrgem á base de imersão em baúos de
fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através
de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura
rnínima de 60 mícrons, polimerização em estufa
a 2l}o C,; quatros sapatas injetadas em
polipropileno rígido texturizada; Conj unto unido
e estruturado por dispositivo roscável em liga
metalico-ferroso ftmea 5116" pl 9116".
Obrigatório apresentar catálogo técnico do
produto com apresentação gráfica no mínimo em
duas dimensões e especificações técnicas
compatíveis com o descritivo do item.
Obrigatório apresentar declaração emitida pelo
fabricante do produto que o licitante presta
serviços de assistência técnica. Garantia mínima
de 2 anos contra defeitos de

Marca: MN MOVEIS / REF. EF-0630SR
(duzentos e cinco reais e cinqüenta centavos)
(quatrocentos e onze reais)
Fogão Doméstico com 04 bocas e forno,
acabamento na cor branca, tampa do forno e

trempes em vidro, classificação de mesa A,
classificação de forno C, uso de gás GLP,
potência (Kw): 9,6, pressão do gás - Kpa:
2,8kpa, volume do forno de 56 litros, dimensões
aproximadas altura 83 Cm x Largura: 50,7 Cm x
Profundidade: 59,8 Cm, Peso: 20 Kg.
obri gatório apresentar catálogo do fabricante.
Marca: ESMALTEC I REF. CARIBE 4Q
(um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e

noventa centavos)

13 09 Unid.

(quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro reais
e dez centavos)

R$ 1.594,30 R$ 14.348,70

\'

09t4 tlnid.

Impressora Multifuncional, multifuncional 3 em
1: imprirne, copia e digitaliza / Wi-Fi Direct,
imprime até 7500 páginas coloridas ou 4500
páginas em preto, impressão wireless e Wi-Fi

R$ 2.1^rD F(§:.q..w

l.
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DirectTM4, baixíssimo custo de impressão,
cópias com apenas um clique e de alta
velocidade, tecnologia de impressão tecnologia
jato de tinta Micro Piezo de 4 cores, tamanho
mÍnimo de gotícula de tinta de 3 picolitros,
resolução máxima de impressão de até 5760 x
1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos
de papel, velocidade de impressão preto 33 pprn
e em cores 15 ppm, velocidade de impressão
ISSO preto l0 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm,
sistemas operacionais Windows Vista@i
Windows@ 7/ Windows@ 8 /8.1/ Windows@ l0
(32bit164bit) I Windows Server@ 2003 SP2 I
Windows Server@20168. Mac OS X 10.6.8 -
Mac OS 10.12.x. Cópia em tamanho máximo da
cópia de 10x15cm, CaÍta,44. Especificações do
scanner tipo de scanner, base plana com sensor
de liúas CIS colorido, resolução óptica de 1200
dpi, resolução de hardware de 1200 x 2400 dpi,
resolução interpolada de 9600 x 9600 dpi,
profundidade de bit de cores de 48 bits, área
máxima de digitalizaçãode 21,6 x 29,7 cm (8.5"
x 11.7"). Conectividade padrão USB 2.0 de Alta
Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi
(802.11blgln), Wi-Fi DirectTM4. Manuseio do
papel em tamanhos de papel 44, A5, A6, 85,
10x15cm, 13xl8cm, 9xl3cm, carta, oficio, meia
carta, 13x20cm, 20x25 cm, 16:9, l0xl4,8 cm,
tipos de envelope No 10, DL, C6, capacidade de
entrada de papel de 100 folhas / l0 envelopes,
capacidade de bandeja de saída para 30 folhas.
Bivolt. Digitalização de alta qualidade - Scanner
de 1200 x 2400 dpi com ampliação de fotos e
documentos, imprime rapidamente - Ate 33 ppm
em preto e 15 ppm em cores, resolução de até
5760 x 1440 dpi, software para edição de fotos.

do fabriçante.
Marca: EPSON / REf. ECOTANK L396
(um mil, oitocentos e doze reais e noventa
centavos)
(dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e dez
centavos)

l5 03 Unid.

Impressora Multifuncional laser para altos
volumes de impressão, velocidades de cópia até
42ppm (carta) e uma capacidade de papel de 250
folhas. Recursos avançados de digitalização,
incluindo vários destinos de digitalização e uma
velocidade de digitalização monocromática

RS 2.145,85
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rápida. Display touchscreen colorido de 3,7",
impressão com resolução da cópia de ate 1200 x
600 dpi, cópias múltiplas, acesso remoto,
relatório de atividades , relatórios periódicos.
tempo de impressão da primeira página de 8

segundos. Tecnologia de impressão laser
eletrofotográfico, memória padrão de 256 MB,
velocidade máxima de Impressão em preto
(ppm) 42140 ppm (carta/A{), capacidade da
bandeja de papel para 250 folhas, bandeja
multiuso para 50 folhas, capacidade de
impressão duplex, interface de rede embutida
Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, compatibilidade
com o Driver de Impressora Windows@, Mac
OS@, Linux, emulações PCL6, BR-Script3,
IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7,
XPS Version 1.0, função de impressão segura,
ciclo de trabalho mensal máximo de 50.000
páginas, volume de irnpressão mensal
recomendado de ate 3.500 páginas, aplicativo de
impressão paÍa dispositivos móveis
AirPrint&trade, Google Cloud Print&trade 2.0,
Brother iPrint&Scan, Mopria@, Cortado
Workplace, função de redução/ampliação 25% -
400o/o, função de cópias ordenadas, tamanho do
vidro de documentos carta, cópias de ID
(Documentos de Identi dade), digltalização ADF,
Scan Drivers Included TWAIN, WIA, ICA,
ISIS, SANE, resolução de digitalização
interpolada (dpi), até 19200 x T9200 dpi,
resolução de digitalização Optica (dpi), 1200 x
1200 dpi, formatos (Exportação) JPEG, PDF
Single-pageAvlulti-page (PDF seguro, PDF
pesquisável, PDF/A), TIFF Singlepage/Multi-
page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS,
PNG, digltaliza para Email, Imagem, OCR, File,
FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows@
only), Email Server, SharePoint@, SSH Server
(SFTP), Cloud (Web Connect)f, Easy Scan to
Email. Obrigatório apresentar catálogo do
fabricante.
Marca: BROTHER / REF. DCP-L5502
DNTN3472
(quatro mil quatrocentos e quatro reais e dez
centavos)
(treze mil duzentos e doze reais e trinta
centavos)

16 05 Unid. Liquidificador industrial para triturar alimentos R$ 685,65 ( 25'
?
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com adição de líquidos, possui conjunto
mancal/helice em aço inoxidável, base de
alumínio polido, dimensões 615x230 x 230mm,
peso bruto 1l.7kg, potência do motor ll2CY,
rotação 3500RPM, consumo de 037KW|H,127
OU 220 V, capacidade nominal de 4litros.

do fabricante.

RENOVAR MÓVEIS LTDA.
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Marca: VISA / REF. LQ.04
(setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta
centavos)
(três mil e novecentos e vinte e nove reais)

l

01 Unid.

Mesa projetada para reunião com tampo
constituído de no mínimo 15 mm de alta
densidade relativa, fabricado com fibras de
madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de
reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com
resina sintética termo fixa, se consolidam sob a
ação conjunta de calor e pressão, resultando em
uma chapa maciça e muito resistente, com
superficies lisas em fibra de madeira e resina de
composição homogênea tanto na superficie
como em seu interior, prensada a quente em alta
temperatura, em torno de 200o C, com boa
resistência específica, Medium Density
Fiberboard, as chapas possuem resistência à
tração perpendicular N/mm' :0,54, resistência à

flexão estática N/mm2 :20,1densidade mínima
de N/mm2 63,74, extremidades corn
acabamento convexo a proporcionar maior
conforto ao toque e ergonomia, vértices
usinados em vinte graus de harmonização nas

arestas das mesmas, face superior e entornos
revestidos por processo de termo laminação,
com aplicação de adesivo de contato de alta
performance de a base de água, prensagem a

temperatura de fusão do adesivo laminado a

base com auxilio do sistema de vácuo, findado
ao refilamento da referida, não será permitida a

aplicação de Íita borda ou perfis de PVC às

bordas, disponível dezesseis cores a definir
conforme projeto, face negativa revestida
laminado melamínico de baixa pressão na cor
branca. Montante estabilizador de no mínimo 15

mm em partículas de madeira e resina prensada
em camadas, sendo as partículas mais finas nas

extremidades e as mais grossas no miolo,
prensada a quente, com boa resistência
espeoífica, Medium Density Particleboard, as

R$ 521,00 RS 521,00

\
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chapas possuem resistência à tração
perpendicular N/mm2 : 0,35, resistência à flexão
estatica N/mm2 : 11,0 resistência à tração
superficial N/mm2 : 1,00, bordas em fita de
PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida
às bordas dos tampos com um agente aderente
(primer), indicado para a utilização de colas de
fusão a quente EVA e P[IR, a serem
processados aclimatizados a uma temperatura
ambiente normal (>18' C) respeitando a cor do
tampo. Fixação do tampo à estrutura metalica
atraves de dispositivo de giro onfeccionado em
material metálico aço carbono tipo AA com
tratamento na
têmpera , de toque suave acabamento metálico
natural fosco. Estrutura metálica com travessa
lateral de fixação para o tampo executada em
metalon de secção transversal retangular provido
de dimensões 20 x 30 mm com parede de
espessura de 1,2 mm, medindo 820 mm, dotadas
de ponteira de encaixe interno confeccionadas
em polipropileno copolímero, pigmentada com
corante Masterbatch na cor cinza a base de
polietileno aplicado a um percentual de 20Á

fundido a 160o Celsius, encaixado e travado a

estrutura por tração mecânica, apoiada por duas

colunas perpendiculares, executadas em metalon
de secção transversal retangular 30 x 50 mm
com parede de espessura de 0,90mm, paralelas
entre si, separadas a uma distâncias simétrica em
ambas às extremidades de fixação a 20 mm,
medindo 650 mm, sobrepostas à base principal
executada em metalon de secção transversal
retangular provido de dimensões 30 x 50 mm
com parede de espessura de 0,90mm, rnedindo
900 mm, soldado com solda MIG com fio de I
mm totalmente robotizado, acabamento da
estrutura metálica com pé tratamento anti-
femrginoso kingstrip de fosfatização e pintura
eletrosüítica epóxi po pigmentada na cor cinza
revestindo totalmente a superficie com película
de aproximadamente 70mícrons com
propriedades de resistência a agentes químicos,
curada em estufa aquecida a 180o Celsius, Pés

com ponteiras em polipropileno copolímero,
pigmentada com corante Masterbatch na cor
çinza a base de polietileno aplicado a um

de 2o/o f-undido a 160o Celsius,

\ \
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levemente rugoso, dotado de face deslizante
bipartida em polígonos retângulos paralelos para
diminuição de atrito com o piso, instalação de
componentes de montantes flrxos em sistema
parelho de dispositivo injetado em liga metálica
aço carbono tipo AA com tratamento de
correção de tenacidade e dureza excessiva na
têmpera de acabamento metiílico natural fosco
com auto cortantes, medindo 2000 x 1000 x 750
mm. Obrigatório apresentar catálogo tecnico do
produto com apresentação gráfica no mínimo em
três dimensões e especificações técnicas
compatíveis com o descritivo do item.
Obrigatório apresentar declaração emitida pelo
fabricante do produto que o licitante presta
serviços de assistência técnica. Garantia mínirna
de 2 anos contra defeitos de

18

Marca: MN MOVEIS / REF. FMF-23
(quatrocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta
centavos)
(quatrocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta
centavos)

R$ 5.028,80

U
\

R$ 314,30

Mesa confeccionada em estrutura metálica com
tampo confeccionado em partículas de madeira e

resina prensada em camadas, sendo as partículas
mais finas nas extremidades e as mais gÍossas no
miolo, prensada a quente, com boa resistência
específica, Medium Density Particleboard,
extremidades com acabamento convexo a
proporcionar maior conforto ao toque e

ergonomia, vértices usinados em vinte graus de 
I

harmonização nas arestas das mesmas, face 
]

superior e entornos revestidos por processo de

tenno laminação, com plicação de adesivo de

contato de alta performance de a base de água,

prensagem a emperatura de fusão do adesivo

laminado a base com auxilio do sistema de

ácuo, findado ao refilamento da referida, não

será permitida a aplicação de fita borda ou perfis

de PVC às bordas, disponível na cor branca,

medindo 1200mm de largura x 700mm de

profundidade x l Smm de espessura, com aresta

de 90o. Saiota confeccionada em partículas de

madeira e resina prensada em camadas, sendo as

partículas mais finas nas extremidades e as mais

gÍossas no miolo, prensada a quente, com boa

iesistência específica, Medium Density
acabamento de bordas do

16 Unid.

Á
\



Flenclvêr'
móveis

F ls.

-- cFi-
RENoVAR MÓVEIs ITDA.

àJ
d 1à

C.N.PJ. :'14.937.960 / 0001 - 97 lnscrição Estadual: 19 496 421 3

Av. Santos Durnont,735, Anexo 1, Aeroporto,Teresina - Pl CEP 64006 0.l0
(86) 3011 -2173 | 98108- 1860 lvendas6rrenovarmoveis.com

em Íita de PVC de 1,00mm de espessura fundida
às bordas dos tampos com um agente aderente
(primer), indicado para a utilização de colas de
fusão a quente EVA e PUR, a serem
processados aclimatizados a uma temperatura
ambiente normal (r18" C) respeitando a cor do
tampo, medindo 998mm de largura x 348 mm de
profundidade x 15,0mm de espessura, com
aresta de 90o, Fixação do tampo à estrutura
metiílica através de seis buchas americanas de
rosca invertida abricadas em material metálico
não ferrozo que permite maior durabilidade
contra ações atmosfericas, com rosca externa
auto atarrachante, 12mm de comprimento com
rosca e rosca internaMí I Y+") com sextavado de
6mm interno e cabeça com anel para
acabamento alentada a adesivo de a base d'âgua
de alta resistência e força final e seis parafusos
metálicos de rosca grossa 6 x 30, padrão
sextavado em aço medio carbono de classe de
resistência 8.8 Rosca DIN 13 - (ISO 965) - 69,
com acabamento enegrecido na têmpera,
tratamento de correção de tenacidade e dureza
excessiva. Fixação da saiota à estrutura metálica
através de quatro buchas americanas de rosca
invertida fabricadas em material metálico não
ferrozo que permite maior durabilidade contra
ações atmosféricas, com rosca extema auto
atarrachante, 12mm de comprimento com rosca
e rosca interna M6 I %") com sextavado de 6mm
interno e cabeça com anel para acabamento

alentada a adesivo de a base d'âgn de alta
resistência e força Íinal e quatro parafusos

metálicos de rosca grossa 6 x 30, padrão

sextavado em aço medio carbono de classe de

resistência 8.8 Rosca DIN 13 - (ISO 965) - 69,

com acabamento enegrecido na têmpera,
tratamento de correção de tenacidade e dureza
excessiva. Acabamento das faces em folhas de

celulose pigmentada de branco prensado com

resina a altíssima pressão aplicada. Estrutura
metálica com travessa lateral de fixação para o
tampo executada em metalon de secção

transversal retangular provido de dirnensões 20

x 30mm com parede de espessura de 1,2 mm,
medindo 550mm, dotadas de ponteira de encaixe

intemo confeccionadas em polipropileno

h

com corante

\
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Masterbatch na cor cinza a base de polietileno
aplicado a um percentual de 20Á fundido a 160o
Celsius, encaixado e travado a estrutura por
tração mecânica, apoiada por duas colunas
perpendiculares e paralelas entre si, separadas a

uma distâncias simétrica em ambas as
extremidades de fixação a 148mm, executadas
em metalon de secção transversal retangilar 20
x 30mm com parede de espessura de 1,2mm,
medindo 662mm, sobrepostas à base principal
executada em metalon de secção transversal
retangularprovido de dimensões 30 x 50mm com
parede de espessura de l,2mm, medindo
495mm, soldado com solda MIG com fio de
lmm totalmente robotizada, laterais unidas por
duas travessas perpendiculares à coluna frontal
de sustentação, uma imediatamente sustentando
o tampo e a segunda espaçada à 349mm,
executadas em metalon de secção transversal
retangular 20 x 30mm com parede de espessura
de 1,2mm, medindo 1000mm, montada a altura
do piso de 364mm, conjunto soldado por solda
MIG com fio de lmm totalmente robotizado,
acabamento da estrutura metálica com pré
tratamento anti-femrginoso kingstrip de

fosfatização e pintura eletrostática epóxi pó
pigmentada na cor cinza revestindo totalmente a

superficie com película de aproximadamente 70
mícrons com propriedades de resistência a

agentes químicos, curada em estufa aquecida a

180" Celsius. Pés com ponteiras em
polipropileno copolímero, pigmentada com
corante Masterbatch na cor cirza a base de

polietileno aplicado a um percentual de 20Á

fundido a 160o Celsius, toque levemente rugoso,
dotado de face deslizante bipartida em polígonos
retângulos paralelos para diminuição de atrito
com o piso. Altura de 732mm do tampo em
relação ao piso. Obrigatório apresentar catálogo
técnico do produto com apresentação gráfica no

mínimo em três dimensões e especiÍicações
técnicas compatíveis com o descritivo do item.

Obrigatório apresentar declaração emitida pelo

fabricante do produto que o licitante presta

serviços de assistência tecnica. Garantia mínima

de 2 anos contra defeitos de

À

-

Marca: MN MOVEIS / REF. FMF-03 PCD
(duzentos e trinta e dois reais)
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R$ 496,30

a
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Mesa reta projetada para trabalho com tampo
constituído de no mínimo l5mm de alta
densidade relativa, fabricado com fibras de
madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de
reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com
resina sintética termo fixa, se consolidam sob a
ação conjunta de calor e pressão, resultando em
uma chapa maciça e muito resistente, com
superficies lisas em fibra de madeira e resina de
composição homogênea tanto na superficie
como em seu interior, prensada a quente em alta
temperatura, em torno de 200o C, com boa
resistência específica, Medium Density
Fiberboard, as chapas possuem resistência à
tração perpendicular N/mm2 :0,54, resistência à
flexão estática N/mm2 :20,1densidade mínima
de N/mm2 : 63,74, extremidades com
acabamento convexo a proporcionar maior
conforto ao toque e ergonomia, vértices
usinados em vinte graus de harmonização nas
arestas das mesmas, face superior e entornos
revestidos por processo de termo laminação,
com plicação de adesivo de contato de alta
performance de a base de água, prensagem a

temperatura de fusão do adesivo laminado a

base com auxilio do sistema de vácuo, findado
ao refilamento da referida, não será permitida a

aplicação de fita borda ou perfis de PVC às

bordas, disponível dezesseis cores a definir
conforme projeto, face negativa revestida
laminado melamínico de baixa pressão na cor
branca. Montante estabilizador de no mínimo 15

mm em partículas de madeira e resina prensada

em camadas, sendo as partículas mais finas nas 
I

extremidades e as mais grossas no miolo, 
I

prensada a quente, com boa resistência]
especíÍica, Medium Density Particleboard, as 

]

chapas possuem resistência à tração
perpendicular N/mm' : 0,35, resistência à flexão
estiítica N/mm' 1 1,0 resistência à tração

superficial N/mm' : 1,00, bordas em fita de

PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida
às bordas dos tampos com um agente aderente

(pnmer), indicado paÍa a utilização de colas de

fusão a quente EVA e PUR, a serem

processados aclimatizados a uma temPeratura

ambiente normal í>18o C) respeitando a cor do

04

h
K



dc'

Fls.

CPL

RENOVAR MÓVEIs ITDA.
1à_

C.N.P.J. :14 .937.960 / 0001 - 97 lnscrição Estadual:19 496 421 3

Av. Santos Durnont, 735, Anexo 1, Aeroporto, Teresina - Pl CEP 64006 010
(86) 3011 -2173 | 98108- 1860 |vendas@renovarmoveis.com

à
(!

\

d

Flenclvêr.
movers

tampo, gaveteiro fixo com três gavetas
executado em madeira de no mínimo 15 mm em
partículas de madeira e resina prensada em
camadas, sendo as partículas mais finas nas
extremidades e as mais grossas no miolo,
prensada a quente, com boa resistência
específica, Medium Density Particleboard, as

chapas possuem resistência à tração
perpendicular N/mm2 : 0,35, resistência à fl exão
estática N/mm2 1 1,0 resistência à tração
superficial N/mm2 : 1,00, bordas em fita de
PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida
às bordas dos tampos com um agente aderente
(primer), indicado para a utilização de colas de
fusão a quente EVA e PUR, a serem
processados aclimatizados a uma temperatura
ambiente normal (>18" C) respeitando a cor das
faces aparentes. Sistsma de Íixação composto
por dispositivo de giro confeccionado em
material metálico aço carbono tipo AA com
tratamento na têmpera, de toque suave
acabamento metálico natural fosco 15 mm de o,
sistema de chaveamento com aplicação lateral,
travamento lateral das gavetas simultaneamente,
frontal constituido de no mínimo 15 mrn de alta
densidade relativa, fabricado com fibras de

madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com
resina sintetica termo fixa, se consolidam sob a
ação conjunta de calor e pressão, resultando em

uma chapa maciça e muito resistente, com
superficies lisas em fibra de madeira e resina de

composição homogênea tanto na superficie
como em seu interior, prensada a quente em alta
temperatura, em tomo de 200' C, com boa
resistência específica, Medium Density
Fiberboard, as chapas possuemresistência à

tração perpendicular N/mm? : A,54, resistência à
flexão estática N/mm2 :20,1densidade mínima
de N/mm2 63,74, extremidades com

acabamento reta com harmonização suave a

proporcionar conforto ao toque e ergonomia,
vértices agudos usinados em noventa graus de

harmonização suave, revestidos por processo de

tenno laminação, com aplicação de adesivo de

contato de alta performance de a base de água,

prensagem a temperatura de fusão do adesivo
laminado a base com auxilio do sistema de

h
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vácuo, findado ao refilamento da referida, em
ambas as faces e entornos, disponível dezesseis
cores a definir conforme projeto. composto por
chave com capa plástica, trilhos de
deslocamento parcial estampado em aço carbono
sistema de tratamento da estrutura em imersão
com fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40"
graus de temperatura, pinfura em tinta epóxi
revestindo totalmente a superficie com película
de aproximadamente com 40 microns de
espessura de tinta, sistema de cura da estrutura
em fomo de 220 o de temperatura
aproximadamente em 20 minutos, dotado de
roldana de giro liwe fixada por eixo blindado,
Fixação do tampo à estrutura metálica atraves de
dispositivo de giro confeccionado em material
metálico aço carbono tipo AA com tratamento
na têmpera , de toque suave acabamento
metálico natural Íbsco. Estrutura metálica com
travessa lateral de fixação Wra o tarnpo
executada em metalon de secção transversal
retangular provido de dimensões 20 x 30 mm,
com parede de espessura de 1,2 mm, medindo
450 mm, dotadas de ponteira de encaixe interno
confeccionadas em polipropileno copolímero,
pigmentada com corante Masterbatch na cor
cirza a base de polietileno aplicado a um
percentual de 2% fundido a 160o Celsius,
encaixado e travado a estrutura por tração
mecânica, apoiada por coluna perpendicular,

executada em metalon de secção transversal
retangular 30 x 50 mm com parede de espessura

de 1,2mm, medindo 650 mm, sobrepostas à base

principal executada em metalon de secção

transversal retangular provido de dimensões 30

x 50 mm com parede de espessura de l,2mrfi,
medindo 490 mm, soldado com solda MIG com
fio de 1 mm totalmente robotizado, acabamento

da estrutura metálica com pé-tratamento anti-
femrginoso kingstrip de fosfatização e pintura
eletrostática epóxi pó pigmentada na cor cinza

revestindo totalmente a superficie com película

de aproximadamente 70 mícrons com

propriedades de resistência a agentes químicos,

curada em estufa aquecida a l80o Celsius, Pés

com ponteiras em polipropileno copolímero,

pigmentada com corante Masterbatch na cor
cínza a base de
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percentual de 2o/o fundido a l60o Celsius, toque
levemente rugoso, dotado de face deslizante
bipartida em polígonos retângulos paralelos para
diminuição de atrito com o piso, instalação de
componentes de montantes fixos em sistema
parelho de dispositivo injetado em liga metalica
aço carbono tipo AA com tratamento de
correção de tenacidade e dureza excessiva na
têrnpera de acabamento metálico natural fosco
com auto cortantes fechadura cilíndrica de 22
ffiffi, puxador injetado em polipropileno
copolímero, pigmentada com corante
Masterbatch respeitando a cor da matriz a base
de polietileno aplicado a um percentual de 2o/o

fundido a 160o Celsius, medindo 1500 x 600 x
750mm. Obrigatório apresentar catálogo técnico
do produto com apresentação gráfica no mínimo
em três dimensões e especificações tecnicas
compatíveis com o descritivo do item.
Obrigatório apresentar declaração emitida pelo
fabricante do produto que o licitante presta
serviços de assistência técnica. Garantia mínima
de 2 anos contra defeitos

20

Marca: MN MOVEIS / REF. FMF-01i200
(trezentos e noventa e sete reais e oitenta
centavos)
(um mil, quiúentos e noventa e um reais e vinte
centavos)

R$ 1.031,60

(

R$ 257,90

Mesa reta projetada para trabalho/apoio, tampo
constituido de no mínimo 15 mm de alta
densidade relativa, fabricado com fibras de

madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com
resina sintética termo fixa, se consolidam sob a
ação conjunta de calor e pressão, resultando em

uma chapa maciça e muito resistente, com
superficies lisas em fibra de madeira e resina de

composição homogênea tanto na superficie
como em seu interior, prensada a quente em alta
temperatura, em torno de 200o C, com boa
resistência específica, Medium Density
Fiberboard, as chapas possuem resistência à
traçáo perpendicular N/mm' :0,54, resistência à

flexão estática N/mm2 :20,l densidade mínima

de N/mm' 63,74, extremidades com

acabamento convexo a proporcionar maior

conforto ao toque e ergonomia, vértices

usinados em vinte graus nasde harmonização

04 Unid.
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arestas das mesmas, face superior e entornos
revestidos por processo de termo laminação,
com aplicação de adesivo de contato de alta
performance de a base de água, prensagem a
temperatura de fusão do adesivo laminado a
base com auxilio do sistema de vácuo, frndado
ao refilamento da referida, não será permitida a
aplicação de fita borda ou perfis de PVC às

bordas, disponível dezesseis cores a definir
conforme projeto, face negativa revestida
laminado melamínico de baixa pressão na cor
branca. Montante estabilizador de no mínimo 15
mm em partículas de madeira e resina prensada
em camadas, sendo as partículas mais Íinas nas
extremidades e as mais grossas no miolo,
prensada a quente, com boa resistência
específica, Medium Density Particleboard, as

chapas possuem resistência à tração
perpendicular N/mm2 : 0,35, resistência à flexão
estática N/mm2 : 11,0 resistência à tração
superficial N/mm2 : 1,00, bordas em fita de
PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida
às bordas dos tampos com um agente aderente
(primer), indicado para a utilização de colas de
fusão a quente EVA e PUR, a serem
processados aclimatizados a urna temperatura
ambiente normal (>18' C) respeitando a cor do
tampo. Fixação do tampo à estrutura metálica
através de dispositivo de giro confeccionado em
material metálico aço carbono tipo AA com
tratamento na tômpera , de toque suave
acabamento metálico natural fosco. Estrutura
metálica com travessa lateral de fixação para o
tampo executada em metalon de secção
transversal retangular provido de dimensões 20
x 30 mm com parede de espessura de 1,2 mm,
medindo 450 ffiffi, dotadas de ponteira de

encaixe interno confeccionadas em
polipropileno copolímero, pigmentada com
corante Masterbatch na cor cinza a base de

polietileno aplicado a um percentual de 20Á

fundido a 160o Celsius, encaixado e travado a

estrutura por tração mecânica, apoiada por
coluna perpendicular, executada em metalon de

secção transversal retangular 30 x 50 mm com
parede de espessura de 1,2mm, medindo 650

mm, sobrepostas à base principal executada em
de transversal do

*
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de dimensões 30 x 50 mm com parede de
espessura de 1,2mm, medindo 490 mm, soldado
com solda MIG com fio de 1 mm totalmente
robotizado, acabamento da estrutura metálica
com pé tratamento antifemrginoso, kingstrip de
fosfatização e pintura eletrostática epoxi pó
pigmentada na cor cinza revestindo totalmente a
superficie com película de aproximadamente 70
mícrons com propriedades de resistência a

agentes químicos, curada em estufa aquecida a

180o Celsius, Pés com ponteiras em
polipropileno copolímero, pigmentada com
corante Masterbatch na cor cinza a base de
polietileno aplicado a um percentual de 20Á

fundido a 160o Celsius, toque levemente rugoso,
dotado de face deslizante bipartida em polígonos
retângulos paralelos para diminuição de atrito
com o piso, instalação de componentes de
montantes fixos em sistema parelho de

dispositivo injetado em liga metálica aço
carbono tipo AA com tratamento de correção de

tenacidade e dureza excessiva na têmpera de
acabamento metalico natural fosco com auto
cortantes, medindo 1000 x 600 x 750 mm.
Obrigatório apresentar catiílogo técnico do
produto com apresentação gréiftcano mínimo em
três dimensões e especificações tecnicas
compatíveis com o descritivo do item.
Obrigatório apresentar declaração emitida pelo
fabricante do produto que o licitante presta

serviços de assistência técnica. Garantia mínima
de 2 anos contra defeitos de

Marca: MN MOVEIS / REF. FMF-04
(cento e noventa e sete reais e cinqüenta
centavos)
(setecentos e noventa reais)

Quadro em madeira, compensado multilaminado
10 mm, revestido em laminado melamínico de

alta pressão branco brilhante tipo lousa 1 mm,
fixada com cola de contato. "Bordas em

cantoneira de alurnínio 1,2" rebitado. Suporte

para fixação em chapa 20, fixada no

compensado atraves de Parafusos
autoatarraxantes cabeça panela, @ : 4,0mm, 14

mm Dimensões de 3000 x 1200 mm, garantia de

02 anos. Obrigatório apresentar catálogo tecnico
docom todas

R$ 632,30

o

t4 Unid.2t

Marca; MN VEIS / REF. FE.

W
f



F§ s.

G

CPL

\à.d

rr
RENOVAR MÓVEIS LTDA.

C.N.P.J. : 14 .937 "960 / 0001 - 97 lnscrição Estadual: 19 496 421 3

Av. Santos Durnont,735, Anexo 1, Aeroporto,Teresina - Pl CEP 64006 010
{86) 3011-2173 | 98108- 1860 lvendas@renovarmoveis.com

m VCIS

00x120

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS.. R$ 226.005,00

(duzentos e vinte e seis mil e cinco reais)

(setecentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta
centavos)
(dez mil e novecentos e noventa e sete reais)
Refrigerador tipo domestico na cor branco,
Refrigerador tipo domestico na cor branco,
gaveta de resfriamento nípido em PS cristal
fumê, gaveta de legumes e prateleiras na porta
em PS cristal fumê, prateleiras internas
removíveis e reguláveis, iluminação na lateral
do refrigerador, classificação A em eficiência
energética, portalatas, puxador ergonômico, pés
elevados com niveladores, espaço de 27L no
conservador -6oC ,259L de capacidade total. *
Obrigatório apresentar catiíl ogo do fabricante.
Marca: CONSUL / REF. ROC35
(dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta
centavos)

o4 tlnid.

(nove mil, seiscentos e cinco reais e sessenta
centavos)

R$ 4.085,90 R$ 16.343,60

Ventilador de parede com três pás em material
plástico de facil limpeza, grade de proteção em
plástico na cor preta, controle de velocidade,
acompanha parafusos para fixação, bivolt, 60
Hz* Obrigatório apresentar caüílogo do
fabricante.
Marca: ARGE / STYLO 50 PAREDE
(duzentos e setenta e seis reats e noventa
centavos)

RS 255,65 R$ 16.617,25Unid.

(dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais

e cinqüenta centavos)
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- Procedência:Nacional.
Prazo de entrega do Material: Conforme Edital.

Validade da proposta: 60(Sessenta) dias.
Garantia dos Materiais: Conforme Edital.
Local de entrega: Sede do Município de Beneditinos.

Responsável Legal: Bruno Magalhães Normando
RG: 2.956.107 - SSP/PI

CPF: 048.329.163-35

Dados Bancário: Ag 3219-0 Conta: 8267-8 Banco do Brasil
Declaramos ainda que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem com quaisquer outras despesas,

. diretas e indiretas, estão inclusas na proposta.
Declaramos que o produto ofertado é novo, entendido como tal, de primeira utilização.

Teresina (PI)., 22 de lVlaio de 2019.

LTDA - EPP
Normando

RG. 2.956.107 SSP-PI
CPF: 048.329.163-35tlr
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