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A

PrefeiÍuro ÂÀunicipol de 5õo Bernordo - Estodo do lúoronhõo
Pço Bernordo coelho de Almeido 8ó3 - Centro
5õo Bernordo - iÂoronhõo

ReÍerente Proposto de Preços.

RELÁçÂO DE ÀAÁTERTÁIS

Item Especificoçoes Unid Quont. p. unit<írio Preço Totol

01

Armdrio em oço medindo 1980x900x400 com
proteleiros internas reguláveis, conÍeccionodos no

chopo 24 com 02 portos individuois contendo
moçoneto e chove.

UNID 100 895,00 89.500,00

02

Armório em aço medindo 1600x720x320 com

proteleiros internos regukíveis, confeccionodos no

chopo 26 com 02 portos individuois contendo

moçoneto e chove. UNID 100 ó90,00 ó9.000,00

03

Ármório tipo orguivo em oço com 04 govetos pam
posto suspenso, confeccionodos no chopo 26 com

trotomento onte ferrugem e pinturo e-rn epóxi,
contendo Íechaduro e choves.

UNID 50 750.00 37.500,00

04
Estonte de oço com 0ó prdteleiros com reíorço
Omego, medindo 1980x900x300mm UNID 250 260,OO ó5.000,00

05
Estonte de oço com 06 proleleiros com reforço
Omeqo, medindo 1980x900x400mm UNID 150 370,00 55.500,00

UNID 150 295,OO 44.250,OO0ó
Longorino, com 0â lugores, assento e encosto em

PVC rígido, Estruturs em oço com trotomehto onti
Íerruçm e pinturo eletrostático epóxi.

124.500,OO

Longcrino, com 03 lugores, ossento e encosfo em

PVC rígido, EstrutuÍ! em oço com trotomento onti
femrçm e pintur,c eleÍroskílico efxi.

UNID 300 415,0007

1.140.000,00UNID 4000 285,0008

Cadeiro escolor tipo universitório em PVC rígido
no cor ozul com prancheto an PVC e porto lópis

ozul. com porto livros, Estruturo em tubo de oço

7/8" chapo 20 com trotomento onti ferrugem e
pifituro eletrostático epóxi, podr.õo FNDE-

UNID 300 135,00 40.500,0009
Codeiro fixo ern PVC rígido no color Estruturo em

tubo de oço 7/8" chapo 20 com trotomenÍo onti
Íerrugem e pinturo eletrostótico epríxi.

UNID 300

Àl)t

198,00 59.400,0010

ÀÂeso em MDF de 18mm duplo foce, com Pe ferro
duplo siropleq raedidos aprroxirnodas 1000. xó00
x740 MM.

r-z
Romaggi Sol

CNPJ: 03.759.75610001-07 . lnsc. Estadual: I
Ambicntes Ltda

2.115 0-4, Av.dos Holandeses, 05, Lojâ: 04, Quadra 07 -
Ca.lhau Center - Calhau. São Luis - MA. (98) 3227 0230.logus@elointemet.com.br
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\JiSTO:

Romaggi Sol em Ambiertes Ltda
CNPJ: 03. 759. 7561000 1 -0? . lnsc. Estadual. 12. 17 480-4, Av.dos Holandeses, 5, Loja; 04, Quadra 07 -

11

llÂeso em MDF de 18mm duplo foce, com Pe Íerro
duplo simples, corr 02 govetos e choves, medidos
oproximodos 1200 x600 x740 MM.

UNID 200 395.00 79.000,00

12

ÀÂeso en ltllDF de 18mm duplo foce, com Pe Íerro
duplo simples, com 02 gavetas e chaves, medidos

ximodos 1500 xó00 x74O ÂÀM.

100 475.OO 47.500,OO

13

Meso em L de ,lÂDF de 18mm duplo foce, com
Poinel no mesmo cor do lúDF, com 02 govetos e
choves, medidas oproximodas 1400 x1400 x ó00 x
740t t.

UNID 895,0060 53.700,00

14

Codeiro tipo 'Presidente", girotório, com broços,
ossento e encosto em espumo injetado, reraastido
em couro ecológico, bose girotório com r€lox e
rodízios em nylon

UNID 100 790,OO 79.000,00

Codeiro tipo "Diretor". girotório. com broços,
ossento e encosto ern espumo injeÍodo, revestida
em couro ecológico, bose girotório com relox e
rodízios em nylon

UNID 150 ó90,00 103.500,00

16

Codeiro tipo 'operocionol", girotório, com broços
tipo T, ossento e encosto em espumo injetodo,
revestido em couro ecológico, bose girotório com

rodízios em nylon

UNID 200 390,00 7E.ON,AO

17

Cadeiro tipo 'secretorio", girotório, sem broços,
ossento e encosto en espumo injetodo, revestido
em courÀo ecológico, bcse gimtrírio rodízios em

nylon

UNID 200 275,00 55.000,00

18

Codeiro fixo espumo injetodd onotômico, tecido.
Bose de oço com Ímtomento onti ferrugem e
pinturo eletrostdtico epoxi.

UNTD 300 149,00 44.700,O0

t9
Ámnírio kÍxo de t\DF dê 15ftm csrfr 02 portc+ e
choves, prateleiros regulóveis interno, medindo

900x750x4o0mm
UNID 200 395,00 79.000,00

159.000,00?o
Armório olto de MDF de 15mm com 02 p*os e

choves, profeleiros regul<íveis interno, medindo
180Ox800x400mm

UNID 200 795,OO

21

Bebedouro Industriol elétrico bondejo oporodoro
de oço inoxidóvel com 03 torneiros, frentel ó0
cm, loÍeral: ó5 cm, oltura: 1,30 cm, peso: 56 kg,

Condensoçôo: or forçodo, ormozenogem de água,
reÍriçrado 8O liÍros, compressor hermético;
1/5.

UN]D 50 3.490,00 174.500.00

22
Quodro Bronco com porto pincel, medindo 30@ x
1200mm com estruturo de bordo e porofusos poro

fixor,
UNID 150 790,OO 118.500,00

?3
Conjuhto educaçõo infqntil colorido.
01 meso 70 x TOcm e 04 codeiros rufuro

opr

Calhau Center - Calhau . São Lús - M A. (98) 322'1 0230. logu@elointernet.com.br
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Importd o presente propost€. ern R$ +.7'§.150,00.

Volidode do proposto - 60 (sessento) dios.

Prozo de Entrego - oté O5(cinco) dios.

Condições de pEamento - hobituol.

5ão s 14 de ogosto 2019
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PROCES§O aatq

MODAL1DÀDE
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!ISTO:

Ro em Ambiente
de VENDÁ5.

Româggi Soluçõ€s em Ambientes Ltda
CNPJ: 03.759.7561000I-07.Insc. Estadual 12.175.4804, Av.dos Holandeses, Lote 05, Loja: 04, Quadra 0? -

Calhau CenteÍ - Calhau . São Luis - M^. (98) 3227 0230. logus@elointernet.com.br

em tubo de aço7/8, tompo dupla foce em MDF de
15mm color, estruturo em tubo oço com

f rotomento onte f errugem, pinf uro eletroítótico
epxi.

Conj 200 495,00 99.000.00

24

ÂÂesa iafantil ha<ogonol estruturo em oço trotodo
e pinturo eletrost<ítico epríxi, ossento e encosto
colorido (conjunto de 06 mesos em ÂÂDF de 15mm

revestido em ombos os foces, com ó codeiras fixo
colorida em IúDF de 6mm), ttÂDF de 6 e 15mm

duplo foce color, com coluno centrol e tompo.

Conj. 50 1.990,00 99.500,00

25

Conjunto poro professor onotômico, composto por

01 meso 900 x 500 x 750mm e 01 codeiros em

PVC rígido color, bose girotório com rodízios

duplos de nylon, tompo duplo foce em MDF de
18mm color, estruturo em tubo oço com

f rotomento onte f effugem, pinturo eletrosÍático
epóxi.

Conj 200 395.00 79.000,00

26

Conjunto escolar tipo FNDE poro oluno,

onotômico, composto por 01 meso 600 x 500 x
750mm, tompo em ÀlDF de lEmm revestido em

lominodo melorninico, bordos em PVC tipo T
colorido, contos orredondodas, estruturo em

metalon (tubo) de 40x20x1,2mm de oço corbono,
pinturo eleÍrostdtico o po, e 01 codeiros em PVC

nígido color, bose girctrínia con rodízios duplos de.

nylon. tompo duplo Íoce em ÂÂDF de 18mm color,
estruturo em tubo qço con tmtomento ante
Íereugen, pinturo eletrostática epóxi.

Co nj. 5000 345,00 1.725,@O,OO

hporto a presente em R$ 4.799.ltu,Oo

E I
I
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Prefeitura Municipal de são Bernardo
Pça Bernardo Coelho de almeida No 862 - Centro
São Bernardo - MA

Proposta de Preço

SRFSANTOS-ME
Móveis para Escritório, Telecomu nicações

e lnlormática, Persianas, Fono PVC e Divisó as.

M .FOLHAN' gk_-
PRo0ESSo Jc t9]tCo?-
MODALIDADE

'ilsT0:

m0u ers

e

09

ITEM ESPECIFICAÇOES UNID OTD p. uNlrÁnro PREÇO TOTAL

0t
ArmáLrio em aço medindo 1980x900x400 com prateleiras
intemas reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com 02
portas individuais contendo maÇaneta e chave.

unid 100

1.000,00
100.000,00

02
Armiírio em aço medindo 1600x720x320 com prateleiras
internas reguláveis, confeccionadas na chapa 26 com 02
portas individuais contendo maçaneta e chave. unid 100 810,00

81.000,00

03
Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas para pasta
suspensa, confeccionadas na chapa 26 com tratamento ante
ferrugem e pintura em epóxi, contendo fechadura e chaves.

unid 50
850,00

42.500,00

04
Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Omega,
medindo 1980x900x300mm unid 2s0 2t5,AO 68.750,00

05
Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Omega,
medindo 1 980x900x400mm unid 150 390,00 58.500,00

06
Longarina, com 02 lugares, assento e encosto em PVC
rígido, Estrufura em ago com tratamento anti ferrugem e
pintum eletrostática epóxi.

unid 150

342,O0
51.300,00

300
455,00

139.500,0007
Longa.rin4 com 03 lugares, assento e encosto em PVC
rígido, Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e
pintura eletrosática epóxi.

unid

unid 4000

298,00

1.192.000,00
08

Cadeira escolar tipo universitiíria em PVC rígido na cor
azul com prancheta em PVC e porta lápis azul, com portâ
livros, Estrutura em tubo de aço 7/8" chapa 20 com
tratamento anti femrgem e pintura eletrostática epóxi,
padrão FNDE.

149,00
44.700,00

Cadeira fixa em PVC rígido na color Esauturâ em tubo de

aço 118" chapa20 com tratarnento anti femrgem e pintura
eletrostrítica epóxi.

unid 300

300
220,O0 66.000,00

l0
Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pe feno duplo
simples, medidas aproximadas 1000 x600 x740 MM. unid

unid 200
430,00

86.000,00lt
Mesa em MDF de l8mm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas
1200 x600 x740 MM.

unid 100
480,00

48.000,00t2
Mesa em MDF de lSmm dupla face, com Pe ferro duplo
simples, com 02 gavetas e chaves, medidas aproximadas
1500 x600 x740 MM.

60
1.000,00

60.000,00
Mesa em L de MDF de lSmm dupla face, com Painel na
mesma cor do MDF, com 02 gavetas e chaves, medidas
aproximadás 1400 x1400 x 600 x 740 MM.

unid

l4
Cadeira tipo "Presidente", giratóri4 com braços, assento e

encosto em espuma injetada, revestida em couro ecológico,
base giratória com relax e rodízios em nylon

unid 100
9s0,00

95.000,00

t5
Cadeira tipo "Diretor", giratória, com braços, assento e

encosto em espuma in_jetada, rev
base giratória com relax e rodízios

ecológico, unid r50
750,00

112.500,00

o oIt] 00 0 0o

III 0 I0 ! 0 o 0o0a I
Av. São Marcos, No07 Qd. 03 - Araçagy 'Paço do Lumiar 'MA

PJ: 19.681.524/0001 -1 3 - Insc. Est.:'l 2.430.1 43-6' Fone:(98) 3226'8787
www.adequamoveis.com.br

t3
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PROCES§O
Proposta de Preço MODALIDADE

Cinco milhôes cento e novênta e nove mil e ntos e cinquenta reais.

Validade da proposta; 60 dias
Pra de ent ga; 15 dia

ITEM ESPECIFICAÇOES UNID olrD" 'PjnÍffi -ftrÇ-o roral
16

Cadeira tipo "operacional", giratória, com braços tipo T,
assento e encosto em espuma injetada, revestida em couro
ecológico, base giratória com rodízios em nylon

unid 200
340,00

68.000,00

17

Cadeira tipo "secretaria", gtatória, sem braços, assento e
encosto em espuma injetada, revestida em couro ecológico,
base giratória rodízios em nylon

unid 200
305,00

61.000,00

Cadeira fixa espuma injetada anatômica, tecido. Base de
aço com tratamento ânti ferrugem e pintua eletrostítica
epoxi.

unid 300
168,00

s0.400,00

19
Armrírio baixo de MDF de 15mm com 02 portas e chaves,
prateleiras reguláveis intema, medindo 900 x 750 x 400mm unid 200

410,00 82.000,00
Armário alto de MDF de l5mm com 02 portas e chaves,
prateleiras reguláveis intem4 medindo 1800 x 800 x
400mm

unid 200
890,00

178.000,00

21 unid 50

Bebedouro Industrial elétrico bandeja aparadora de aço
inoxidável com 03 tomeiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm,
altua: 1,30 cm, peso: 56 kg, Condensação: ar forçado,
armazenagem de águ4 refrigerada: 80 litros, compressor
hermético:1/5. 3.800,00

190.000,00

22
Quadro Branco com porta pincel, medindo 3000 x
l200mm com estrutura de borda e parafusos para fixar, unid 150

850,00 127.s00,00

23

conl 200
520,00

104.000,00

Conjunto educaçâo infantil colorido, composto por 0l
mesa 70 x 70cm e 04 cadeiras color, estrutura em tubo de
aço 7/8, taÍnpo dupla face em MDF de l5mm color,
estruhra em tubo aço com tratâmenlo ante ferrugem,
pintura eletrostrítica epóxi.

conj. 50

2.160,00

108.000,00

Mesa infantil hexagonal estruhra em aço tratâdo e pintuÍa
eletrostática epóxi, assento e encosto colorido (conjunto de
06 mesas em MDF de 15mm revestido em ambas as faces,
com 6 cadeiras fxa colorida em MDF de 6mm), MDF de 6

e l5mm dupla face color, com coluna central e tampo.

conj. 200

425,44

85.000,00

Conjunto para professor anatômico, composto por 01 mesa
900 x 500 x 750mm e 0l cadeiras em PVC rígido color,
base gtatória com rodízios duplos de nylon, tampo dupla
face em MDF de l8mm color, estrutura em tubo aço com
fatamento ante ferrugem, pinturâ eletrostática epóxi.

1.900.000,00

Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico,
composto por 0l mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em
MDF de l8mm revestido em laminado melaminico, bordas
em PVC tipo T colorido, cantos arredondadas, estrutura em
metalon (tubo) de 40x20xl,2mm de aço carbono, pintura
eletrostática a po, e 0l çadeiras em PVC rígido color, base
giratória com rodízios duplos de nylon, tampo dupla face
em MDF de lSmm color, estrutura em tubo aço com

500026 conJ

lm â

tratamento ante intuâ eletrostítica 380,00

em 5.199.650,00

0 o

Av. São Marcos, N"07 Qd. 03 'Araçagy ' Paço do Lumiar 'MA
CNPJ : 1 9.681.524/0001 -1 3 - lnsc. Est. : 1 2.430. I 43-6' Fone:(98) 3226'87 87

www.adequamoveis.com.br
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São Luís 16 de Outubro de 2019

VISTO:

A
PREFEITURA DE sÁo BERNAD?
PRAÇA BERNADO COELHO DE ALMEIDA NO 862 _ CENTRO
SÃ,o BERNAD)-MA

PROPOSTA DE PREÇO

III:IItrTI

ITEM DEscRrÇÃo UND QUANT V- UNITARIO VALOR TOTAL
Armário em aço medindo 1980x900x400 com
prateletas internas reguláveis,
confeccionadas na chapa 24 com 02 poftas
individuais contendo maÇaneta e chave.

UND 100 R$: 1 .029.25 R$: 102.925.00

02
Armário em aço medindo 1600x720x320 com
prateleiras intemas reguláveis,
confeccionadas na chapa 26 com 02 poftas
individuais contendo maçaneta e chave.

UND 100 R$: 793.50 R$: 79.350,00

03

Amário tipo atquivo em aço com 04 gavetas
para pasta suspênsa, confeccionadas na
chapa 26 com tratamento ante fenugem e
pintura em epóxi, contendo íechadura e
c/,aves.

UND 50 R$: 43.125,00

04
Estante de aço com 06 prateleias com
reforço Ômega, medindo 1 980x900x300mm UND 250 R$: 299,00 R$: 74.750,00

05 UND 150 R$: 425.50 R$: 63.825,00
Estante de aço com 06 prateleiras com
reforço Ômega, medindo 1 980x900x400mm
Longarina, com 02 /ugares, assento e
encosto em PVC rígido, Estrutura em aço
com tratamento antiferrugem e píntura
eletrostálíca epóxi.

UND
150

R$: 339,25 R$: 50.887.50

R$: 477.25 R$:143.175.0007

06

Longaina, com 03 lugares, assento e
encosto em PVC rÍgido, Estrutura em aço
com tratamento antiíerrugem e pintura
eletrostática epóxi.

UND
300

08
Cadeira escolar típo universítária en PVC
rígido na cor azul com prancheta em PVC e
pofta lápis azul, com pofta lívros, Estrutura
em tubo de aço 7/8" chapa 20 com
tratamento anti ferrugem e pintura
eletrostátíca epóxi, padrão FNDE.

4000

R$: 327,75 R$: 1 .311 .000,00

09
Cadeira fixa em PVC rígido na color Êstrutura
em tubo de aço 7/8" chapa 20 com
tratamento antiferrugem e pintura
eletrostática epóxi.

UND
300

R$: 1 55,25 R$: 46.575.00

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pe
feno duplo simples, medidas aproximadas
1000 x600 x740 MM.

UND 300 R$: 227,70 R$:68.310,00

11

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pe
ferro duplo simples, com 02 gavetas e
chaves, medidas aproximadas 1200 x600

200 c{0.,,,, R$:90.850.00

RUA PERÚ N'45 DIVINEIA SÃO LUÍS/MA
cNPJ - 30.302.631/0001-26 INSCRIÇÀO ESTADUAL - 12.560.959-0

FONE/FAX: (gs) ss f ogse zz empreendimentosello@gmail.com

ti

YI

R$: 862,50

UND

10

UND
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RUA PBRÚ N. 45 DIVINEIA _ SÃO IUÍSNAA
CNPJ - 30.302.631/0001-26 INSCRIÇÀO ESTADUAL - r2.560.959-0

FONE/FAX: (98) 99 r093672 empreendimentosello@smail.com

x-

x740 MM.

12
Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pe
ferro duplo simples, com 02 gavetas e
chaves, medidas aproximadas 1500 x600
x740 MM.

UND
100

R$: 546.25 R$: 54.625,00

13
Mesa em L de MDF de 18mm dupla face,
com Painel na mesma cor do MDF, com 02
gavetas e chaves, medidas aproximadas
1400 x1400 x 600 x 740 MM.

UND
60

R$: 1.029,25 R$: 61 .755,00

14
Cadeira tipo "Presidente", giratóia, com
bragos, assenÍo e encosto em espuma
injetada, revestida em couro ecológico, base
giratóia com relax e rodízios em nylon

UND
100

R$:90.850,00

15 UND
150

R$: 793.50 R$: 119.025,00
Cadeira tipo "Diretol', giratóría, com braços,
assenÍo e encosto em espuma ínjetada,
revestida em couro ecológico, base giatória
com relax e rodízios em nylon

16
Cadeia tipo "operacional", giratória, com
braços tipo I, assento e encosto em espuma
injetada, revestida em couro ecológico, base
giratória com rodízios em nylon

UND
200

R$:448,50 R$: 89.700,00

17 UND
200

R$: 316,25 R$: 63.250.00
Cadeira tipo "secretaia", giratória, sem
braÇos, assenfo e encosto em espuma
injetada, revestida em couro ecológico, base
gÍratória rodízios em nylon

18
Cadeira fixa espuma injetada anatômica,
tecido. Base de aço com tratamento anti
ferrugem e pintura eletrostática epoxi.

UND 300 R$: 171,35 R$: 51 .405,00

19
Armário baixo de MDF de 15mm com 02
porlas e chaves, prateleiras reguláveis
interna, medindo 900 x 750 x 400mm

UND 200 R$: 454.25 R$: 90.850,00

20 UND 200 R$: 914,25 R$: 182.850,00
Armário alto de MDF de 15mm com 02 poftas
e chaves, prateleiras reguláveis interna,
medindo 1800 x 800 x 400mm

UND

50

R$: 4.013,50 R$: 200.675,00
Bebedouro lndustrial elétrico bandeja
aparadora de aço inoxidável com 03
torneiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm, altura:
1,30 cm, peso: 56 kg, Condensação: ar
forçado, armazenagem de água, refrigerada:
80 litros, compressor hermético: 1/5.

R$r 908,50 R$:136.275,00
Quadro Branco com pofta pincel, medíndo
3000 x 1200mn com estrutura de borda e
parafusos para fixar

UND 150

UND 200 R$: 569,25 R$: 113.850,00

Conjunto educação infantil colorido,
composto por 01 mesa 70 x 70cm e 04
cadeiras, estrutura em tubo de aço 7/8,
tampo dupla face em MDF de 15mm,
estrutura com tratamento ante fenugem,
pintu ra eletrostática epóx i.

24

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço
tratado e pintura eletrostática epóxi, assento
e encosúo colorido (conjunto de 06 mesas em
MDF de 1smm revestido em ambas as faces,
com 6 cadeiras fixa colorida), em MDF de
15mm dupla face, com coluna central

UND
50 *rY R$: 114.425.00

I

R$:908,50
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Conjunto para proÍessor anatômico,
composto por 01 mesa 900 x 500 x 750mm e
01 cadeiras em PVC rígido color, base
giratória com rodízios duplos de nylon, tampo
dupla face em MDF de 1gmm color, estrutura
em tubo aço com tratamento ante fenugem,
pi ntura eletrostática epóx i.

UND 200 R$: 454.25 R$: 90.850,00

26

Conjunto escolar tipo FNDE para aluno,
anatômico, composto por 01 mesa 600 x 500
x 750mm, tampo em MDF de 15mm revestido
em laminado melaminico, bordas em PVC
tipo T colorido, cantos anedondadas,
estrutura em metalon (tubo) de 40x20x1 ,2mm
de aço carbono, pintura eletrostática a po, e
01 cadeiras em PVC rígído color, base
giratória com rodízios duplos de nylon, tampo
dupla face en MDF de 1gmm color, estrutura
em tubo aço com tratamento ante fenugem,
pi ntu ra e letrostá tica e póx i.

UND R$: 396, Z5 R$: 1 .983.750,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (Cinco Milhões Quinhentos e Dezoito Mil Novecentos e
SgÍe Rears e Cinquentd Centavos .)

R$:5.518.907,50

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENIÁ) dias corridos
PRAZO DE ENTREGA: 30 (TINTA) dias corridos
CONDIçOES DE PAGAMENTO: Habitual

Atenciosamente

Jose Mario FutÍadl d"tsd"u
Socio Gerente

RUA PERU N'45 DIVINEIA _ SAO LUIS/MA
cNPJ - 30.302.631/000r-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL - 12.560.959-0

FONE/FAX: (98) 991093672 empreendimentosello@gmail.com
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