PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 125/2017 - PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

125/2017
11/07/2017

Processo Licitatório:
Data do Processo:

3431/2017
13/07/2017

Folha: 1/2

(As propostas serão abertas para julgamento às 09:00 horas do dia 28/07/2017).
Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ / CPF:
Validade da Proposta:

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Telefone:
.............
..........................................
Inscrição Estadual: ............................................................. Fax:
..........................................
............................................................................ Prazo Entrega/Exec.: ............................................................. Condições de Pagamento: ..........................................
............................................................................

Estado:

............................................................................

Item

Código

Unid

1

1240012

UND

Cobertor de solteiro, 100% poliéster, tamanho 1,5 m x 2 m , ánti mofo , antialérgico ,
com borda em percal 3000 fios , peso mínimo 1,2 kg com etiqueta têxtil que confirme a
composição. (01-24-0012)

2

1240013

UND

Travesseiro c/ fronha infantil enchimento visco nasa 100% poliuretano material
anatômico que se molda ao corpo garantindo mais conforto . Tecido capa 82%
algodão 18% poliestireno. Altura d 6 cm largura 39 cm x 29 cm x 5 cm (01-24-0013)

3

1240014

UND

Bandeija inox 6 divisões - E 0.6mm x D 29.5 cm x 39.5 cm (01-24-0014)

4

3050140

UND

Refrigerador frost free, 386 L, branco,duplex , capacidade do refrigerador 294 l e o
congelador 92 l voltagem 127 v /220 v , largura 621 mm altura 1846mm. (03-05-0140)

2,000

5

3050142

UND

Máquina de lavar roupa 16 kg, com as seguintes características: 220v, automática,
abertura superior, 03 opções de agitação, multi dispenser sabão em pó, amaciante e
alvejante em um dispenser removível, tampa com trava de segurança automatica
durante a centrifugação, marcas de referência Brastemp, Eletrolux ou Consul.
(03-05-0142)

1,000

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Quantidade

Marca Oferecida

60,000

100,000

14,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Preço Total

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 125/2017 - PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

125/2017
11/07/2017

Processo Licitatório:
Data do Processo:

3431/2017
13/07/2017

Folha: 2/2
Item

Código

Unid

6

3010157

UND

Impressora Laser Jet M1212 nf MFP, funções de impressora, copiadora e scanner,
tecnologia de impressão em laser, cartucho de tonner preto compatível Laser Jet
285A, velocidade de impressão em preto A4 até 18ppm, resolução da tecnolia de
impressão até 600x600dpi (ótima) e 600x400dpi (normal). Marca de referência HP.
(03-01-0157)

1,000

7

1240015

UND

Mesa de refeitório 3000cm x 800cm x 780mm- estrutura em tubo de aço , pés em 30
x 50 cm requadro e base dos bancos em tubo 1.1/4. 6 suportes de fixação em chapa
de aço com ponteira 30 cm x 50 cm. Solda MIG tratamento anticorrosivo. (01-24-0015)

2,000

8

1240016

Conj

Mesa p/ refeição educação infantil com encosto - 1 mesa empilhavel e dois bancos
com encosto , estrutura metálica em tubo 20 x 30 cm chapa 18 (1.2 mm)metal
tratado contra ferrugem , solda MIG pintura epóxi acabamento em ponteira de plástico
tampo da mesa e bancos em MDF apresentar na proposta certificado do IMETRO de
acordo com as NBRS 5841, NBR 8261 sendo considerando os testes da ABNT 14006
- idade indicada de 2 a 4 anos, banco com 200 x 800 x 50 cm , mesa medindo 200 x
300 x 30 cm. (01-24-0016)

8,000

9

3020080

UND

Armário para sala de aula dimensões 1600x 1000 x 420 mm composto por duas portas
e divisória central interna, fundo em duratee. Três prateleiras internas. Confeccionado
em MDP DE 18 mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil
PVC. (03-02-0080)

3,000

10

3020082

UND

Berço desmontável confeccionado 100% poliéster, dando mais conforto e aconchego.
Vem com uma tela mosquiteiro para bebes de ate 18 kg duas regulagens de altura do
colchão. Colchão de espuma e revestido e o berço possui rodizio para fácil
deslocamento. Estrutura em aço e tecido dimensões 75 x74 x100cm (03-02-0082)

30,000

11

1320069

UND

Cama empilhável com pés articuláveis - dimensões de 1250 mm x 590 mm x 120 mm
2 cabeceiras de polipropileno copolímero 8 borrachas antiderrapante 2 pés
articuláveis na parte central 2 tubos oblongos 16x30 em aço tela vazada 100%
poliéster em PVC . Faixa etária 2 anos a 5 anos ate 55kg. (01-32-0069)

100,000

12

3020081

UND

Cadeira de alimentação indicada para criança de ate 15 kg possui bandeja e apoio
para os pés, cinto de segurança de 5 pontos ; estrutura em plástico resistente e
atóxico certificada pelo IMETRO acolchoada em plástico laminado com estampas.
(03-02-0081)

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

10,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Preço Total

