
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO ELETRONICO 

NÚMERO 
19/2018 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo nº 390/2018 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

AR CONDICIONADO  12.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA 
INVERTER - QUENTE/FRIO 
AR CONDICIONADO  12.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA 
INVERTER - QUENTE/FRIO - AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - 
SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 12.000 BTU/h. 
Tecnologia Inverter, versão quente/frio. Tensão de 220v, o aparelho 
deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência 
energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, 
sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o 
equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá 
fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a 
contratante. 
 

UNID. 44    

2 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 
LITROS 
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 
LITROS câmara de esterilização aço inoxidável de fácil manuseio, 
capacidade mínima 25 litros. Modo de operação digital, com painel que 
possibilite com controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens 
visuais e sonoras. Controle do ciclo automático através de 
microprossedor eletrônico que possibilite escolha de ciclos 
programáveis. Tampa dupla em aço e inox laminados. Fecho da tampa 
com no mínimo dois estágios. Desaeração, saturação, esterilização, 
despressurização, secagem e desligamento automáticos. Secagem com 
porta fechada. Secagem eficiente. Desligamento automático em caso de 
excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Registro na ANVISA. 
 

UNID. 3    

3 
DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - SONAR DIGITAL DE MESA 
DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - SONAR DIGITAL DE MESA 

UNID. 42    



 

Sonar digital de mesa, utilizado para exame de Frequência Cardíaca 
Fetal, ausculta de batimentos a partir da 10°e 12° semana de gestação, 
transdutor de alta sensibilidade, compartimento para transdutor, alta 
sensibilidade para ausculta coletiva, display numérico digital, entrada 
para fone de ouvido ou gravador de som, controle de volume, botão liga-
desliga, alimentação através de rede elétrica bivolt 110v/220v, bateria 
recarregável, com Ciclagem mínima de 6.000 a 60.000, com Frequência 
de Ultrassom mínima de 2 MHz,  Faixa de Medição de Frequência 
Cardíaca mínimo de 60 - 210 bpm. Aparelho em conformidade com as 
Normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-37. 
Acompanha manual em português e certificado de garantia. Registro de 
certificação na ANVISA. 
 

4 

OTOSCÓPIO SIMPLES 
OTOSCÓPIO SIMPLES com cabo em metal cromado. Cabeça em aço 
inox resistente a impactos e corrosões. Lâmpada de halogênio 2,5v de 
cor branca. Transmissão da luz através de fibra ótica, sem obstruções, 
reflexos e aquecimento. Lente giratória capaz de aumentar o campo de 
visão em 3 vezes. Alimentação 2 pilhas tipo C. Acompanha conjunto com 
no mínimo 10 espéculos reutilizáveis. Deve ter estojo para 
acondicionamento e manual em português. 
 

UNID. 5    

5 

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM BOMBA PERISTÁLTICA 
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM BOMBA PERISTÁLTICA - 
Ultrassom piezoelétrico com transdutor através de pastilhas cerâmicas 
com frequência de 32.000 Hz com bomba peristáltica. Ultrassom com 05 
níveis de potência e com ajuste do fluxo de refrigeração que permite 
execução de procedimentos sem refrigeração para procedimentos em 
dentística e prótese. Peça de mão do ultrassom com capa removível e 
autoclavável. Jato de bicarbonato integrado com peça de mão metálica, 
removível e autoclavável, filtro de ar com drenagem automática e tampa 
do reservatório de bicarbonato com visualizador. Seletor automático de 
modo de operação ultrassom/jato de bicarbonato. Bivolt 110/220V. 
 

UNID. 4    

6 

VENTILADOR DE TETO 
VENTILADOR DE TETO Ventilador de teto tipo comercial, sem 
luminária, com 3 pás. Chave com as funções liga, desliga e reversão da 
rotação. Diâmetro mínimo de 900 mm. Potência mínima de 120 W. 
Pintura eletrostática na cor preta. Tensão de 127 V. 
 

UNID. 3    

7 
REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA 
Refrigerador frost free 1 porta, com capacidade mínima de 262 litros. 

UNID. 1    



 

Porta reversível, totalmente aproveitável com prateleiras, porta ovos e 
porta laticínios. Prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes 
e frios. Lâmpada interna. Tensão 110/220 volts. Pés niveladores. Degelo 
frost free. Controle de temperatura externo. Classificação energética A. 
Certificação do INMETRO. 
 

8 

SELADORA HOSPITALAR DE PEDAL 
SELADORA HOSPITALAR DE PEDAL PARA PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO. Seladora térmica para papel grau cirúrgico, com estrutura 
em aço, controle de temperatura, largura de selagem mínima de 10 mm, 
comprimento de selagem mínimo de 300 mm, acionamento através de 
pedal, suporte para bobina e guilhotina, chave geral de liga e desliga e 
fusível de proteção. Bivolt 110/220V. 
 Dimensões mínimas: Largura: 400mm,  Profundidade: 240mm, Altura: 
900 mm.  
 
 

UNID. 4    

9 

TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS 
TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS Formato da tela widescreen. Auto 
falante integrado. Som estável (elimina ruídos). Conexões: 1 entrada 
vídeo componente (1 p2); 2 entradas áudio e vídeo (1 p2); 2 entradas 
hdmi; 1 saída digital (óptica); 1 entrada USB lateral; 1 entrada RF para 
TV a cabo; 1 entrada RF para TV aberta (digital e analógico). Acessórios 
inclusos: controle remoto, pilhas, cabo de forca, manual em português. 
Voltagem bivolt. Classificação energética A. 
 

UNID. 3    

10 

TV SMART 50 POLEGADAS 
TV SMART 50 POLEGADAS Características do Produto: Tamanho da 
tela (polegadas): 50"  
Tipo de painel: LED; Resolução mínima (modo Monitor - máxima via 
VGA/RGB): 1920 x 1080 , Frequência do painel: 60 Hz ; Receptor Digital 
Integrado ; Brilho(cd/m2): 350 ; Parental Control ; HDMI: 4  USB: 1 
entrada USB 2.0, 1 entrada USB 3.0; Vídeo Componente: 1 
LAN(para conexão de rede via cabo - Internet); Saída de áudio/vídeo: 1 
(digital áudio - SPDIF) ; Entrada para fone de ouvido 
Dimensões e fixação: dimensões VESA 200 x 200 mm;  
Dimensões aproximadas: Dimensões sem base(LxAxP): 112,95 x 65,65 
x 8,32 cm. Garantia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante) 
 
 

UNID. 1    

11 
VENTILADOR DE PAREDE 
VENTILADOR DE PAREDE Ventilador de parede, com potência mínima 

UNID. 7    



 

de 190 W, tipo oscilante, no mínimo de 03 hélices fabricadas em 
polipropileno ou plástico. Voltagem: bivolts, rotação mínima de 1400 
RPM,  trava de segurança, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade  
com no mínimo de 3 níveis, regulagem por botão, desmontável,  
oscilação horizontal, com protetor térmico, com grade removível de metal 
ou aço, com base de fixação para parede, cabo elétrico flexível, na cor 
preta, tamanho mínimo de 60 cm de diâmetro. Selo INMETRO. Garantia 
12 meses. 
 

12 

AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO 
AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO aparelho batedor de cápsulas pré-
dosificadas. Compacto. Com painel digital de teclados tipo membrana 
interna que facilite a limpeza e desinfecção. Display digital de indicador 
de tempo de batimento. Temporizador com divisão de 1 em 1 segundo. 
Memória de tempo selecionável. Memorização automática do último 
tempo de batimento selecionado. Garfo metálico com sistema universal, 
que permita a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, 
inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Tampa de 
proteção do amálgama em acrílico transparente com dispositivo 
automático de segurança que impeça o funcionamento do aparelho caso 
a tampa seja aberta. Superfície lisa de fácil desinfecção. Tensão: bivolt 
automático 110/220 v em 50/60 hz. Rotação mínima: 4600 rotações 
helicoidais por minuto. Potência mínima: 25 w. Deve acompanhar 
manual de instruções e folder com descritivo 
 

UNID. 1    

13 

APARELHO DE  RAIO X ODONTOLÓGICO 
APARELHO DE  RAIO X ODONTOLÓGICO de coluna móvel com 
controle de comando automático destinado a tomadas radiográficas 
odontológicas periapicais e interproximais. Base em ferro fundido, 
garantindo estabilidade no deslocamento do aparelho. Com quatro 
rodízios duplos, em acrílico de alta resistência, com freio para 
travamento, garantindo maior funcionalidade. Braços articulados 
confeccionados em aço. Cabeçote com sistema de aterramento NNB. 
Cabeçote com sistema de imersão em óleo que garanta refrigeração e 
isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Mecanismo de 
bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos. Cabeçote com 
certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que 
determina o regulamento técnico do Ministério da Saúde. 
Autotransformador com estabilizador que mantém a tensão ideal no 
cabeçote. Voltagem do tubo  mínimo de 70 kvp. Painel de comando com 
display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, 
que permita a seleção de tempo de exposição para usos em película 

UNID. 1    



 

(filme) e sensor digital. Bivolt (110/220 v). Pronto para sistema digital. 
Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual 
deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a 
contratante. Devera estar incluso treinamento com as despesas de 
deslocamento do técnico, caso haja necessidade. Manual de instruções 
do equipamento em português. Registro do equipamento na ANVISA. 
 

14 

AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA 
INVERTER - FRIO 
AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA 
INVERTER - FRIO Modelo split Hi Wall com capacidade de 18.000 
BTU/h. Tecnologia Inverter, versão frio. Tensão de 220v, o aparelho 
deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência 
energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, 
sweep, restart, etc) filtro (lavável). Instalação: o equipamento deverá ser 
instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de 
obra, sem qualquer ônus para a contratante.  
 
 

UNID. 8    

15 

ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 
REGULAVEIS 
ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 
REGULAVEIS - Armário de Aço com 02 portas. Tratamento 
antiferrugem, pintura eletrostática na cor cinza, com duas portas fixas por 
dobradiças. Fechamento das portas por fechadura com no mínimo 2 
(duas) chaves. Portas com puxador em plástico resistente. Armário com 
divisão interna horizontal com 4 prateleiras reguláveis, com capacidade 
de 50kg por prateleira. Medidas aproximadas 2,10 (altura) x 1,10m 
(largura) x 0,40m (profundidade). 
 

UNID. 8    

16 

ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS 
ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS fabricado em chapa nº24. 
Deslizamento das gavetas com trilho telescópico. Fechadura com chave 
e trancamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões mínimas: 
altura 1,33 m; largura 0,47 m; profundidade 0,60 m. 
 

UNID. 1    

17 

BANCO DE CONCRETO 1,30M 
Banco de concreto, anatômico, tipo banco de praça (jardim). Conjunto 
completo montado abrangendo assento, encosto e pés. Altura mínima 
em relação ao piso: 0,45 m, encosto com altura mínima: 0,48 m, 
comprimento mínimo: 1,30 m, assento com largura mínima: 0,40 m, 
espessura mínima: 0,05 m, sem vazamento (abertura) entre o encosto e 

UNID. 1    



 

o assento. Serviço de instalação incluído. 
 

18 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 2 TORNEIRAS 
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 2 TORNEIRAS - 
Gabinete em aço inox 430, com proteção em PVC na cor branca. 
Aparador em aço inox 304. Reservatório (em polietileno), para 100 litros 
de água. Isolamento térmico. Serpentina interna em aço inox 304. 
Compressor com motor de ¼ de HP. Gás R134A. Termostato para 
regulagem da temperatura da água. Com filtro carvão ativado que 
contribui para melhoria da qualidade da água. Disponível em 220 ou 127 
Volts.  
 

UNID. 13    

19 

CADEIRA ESTOFADA FIXA 
CADEIRA ESTOFADA FIXA com estrutura confeccionada em tubo em 
aço e revestimento em pintura epóxi de cor preta. 4 pés com sapatas 
antiderrapantes. Encosto e assentos anatômicos, separados e estofados 
em espuma D-33 injetada, revestida em tecido ou courvin com 
acabamento em PVC na cor da estrutura. Peso mínimo suportável: 
120kg. 
 

UNID. 31    

20 

CADEIRA ESTOFADA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES 
CADEIRA ESTOFADA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, longarina 
com 3 lugares, sem braços, base em forma de longarina constituida por 
travessa horizontal em metalon de pelo menos 30x50mm, chapa de 
0,90mm, colunas verticais duplas no mesmo material e uma chapa 
quadrada com espessura de 4mm soldada na estrutura de longarina 
para fixação da cadeira, estrutura com tratamento a base de fosfato para 
proteção contra ferrugem, recoberta por tinta epoxi na cor preta, assento 
e encosto em espuma injetada com 50mm de espessura de densidade e 
recoberta em courvim na cor azul escuro com acabamento lateral em pvc 
e aproximadamente com 1,95m de comprimento. 
 

UNID. 38    

21 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO 
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO com base fabricada em aço, com 
tratamento fosfatizado antioxidante e pintura em epóxi-pó. Assento 
anatômico e encosto com corte ergonômico cervical, estofados em 
espuma de poliuretano injetada de alta densidade com no mínimo 50mm 
de espessura; revestida em tecido ou courvin com acabamento das 
bordas em perfil de PVC rígido. Braço digitador com regulagem de altura. 
Rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento, altura e 
inclinação do encosto, feita por pistão a gás. Peso mínimo suportável: 
120kg.. 

UNID. 8    



 

 

22 

COMPUTADOR (DESKTOP) 
COMPUTADOR (DESKTOP) com processador no mínimo INTEL CORE 
i3 ou AMD a10. Disco rígido de 500 gigabyte. Memória RAM de 08 (oito) 
gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, 
do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade 
dual channel. Placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX 
OU MICROBTX (conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes). 
Possuir pelo menos 01 (um) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete. Adaptador de vídeo integrado deverá ser no 
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft 
directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 
02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo 
HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco 
ótico CD, DVD ROM. Teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse 
USB, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio). Monitor de LED 19 polegadas 
(widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão ieee 
802.11 b/g/n. Sistema operacional WINDOWS 10 pro (64 bits). Fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete 
e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os 
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o 
mesmo padrão de cor.  O produto deverá estar em linha de produção 
pelo fabricante. Todos os componentes do produto deverão ser novos, 
sem uso, reforma ou recondicionamento. 
 

UNID. 6    

23 

CONJUNTO DE MESA INFANTIL 
Conjunto de mesa infantil com quatro cadeiras, tampo em MDF ou 
similar, cadeiras com cores variadas. Dimensão aproximada da mesa 80 
x 80 cm e altura aproximada da mesa 60 cm, cadeiras compatíveis com 
a altura da mesa. 
 

UNID. 1    

24 

ESTANTE DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS 
ESTANTE DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS fabricada em chapa 26. 
Dimensões mínimas aproximadas: 90 cm de altura; 90 cm de largura e 
30 cm de profundidade. 
 

UNID. 1    

25 
ESTANTE ORGANIZADORA COM 27 BINS MISTOS 
Estante Organizadora com 27 bins mistos - capacidade 441 litros - 
dimensões 2000x1000x220mm 

UNID. 1    



 

 

26 

FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA 
FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA  filtragem e purificação de água para 
consumo humano a através de sistema próprio do equipamento. 
abastecido por água de rede tratada. Elemento filtrante capaz de reter 
impurezas e micro partículas presentes na água. Os materiais que 
entram em contato com a água devem ser atóxicos. Vida útil mínima do 
elemento filtrante 3.000 litros. Fornecimento de água em no mínimo 2 
temperaturas: natural e gelada. Reservatório interno com capacidade 
para no mínimo 2 litros de água gelada. Certificado do INMETRO. Deve 
ser fornecido com acessórios para sua instalação, tais como  parafusos, 
buchas, mangueiras, conectores, elemento filtrante. Deve acompanhar 
suporte para parede. Deve acompanhar Manual em português com 
instruções de instalação, manutenção, uso e Certificado de garantia. 
Voltagem de 110v ou bivolt. 
 

UNID. 1    

27 

FOGÃO DE PISO – 4 BOCAS 
FOGÃO DE PISO – 4 BOCAS para uso doméstico com 04 bocas, sendo 
01 boca rápida e 03 semi-rápida. A gás. Acendimento automático total. 
Forno autolimpante, com uma prateleira/grade de ferro cromada 
prateada autodeslizante e luz no forno. Tampa confeccionada em vidro 
temperado, puxador em alumínio, botões removíveis. Isolamento 
térmico. Mesa sobreposta de inox. Proteção térmica traseira. Voltagem: 
Bivolt. Classificação energética A. Certificação do INMETRO 
 

UNID. 1    

28 

FORNO MICRO-ONDAS 20 LITROS 
FORNO MICRO-ONDAS 20 LITROS Potência mínima de 620 w. 
Funções pré-programadas. Controle numérico. Descongelamento 
automático. Timer. Função reaquecimento. Prato giratório. Trava de 
segurança. Voltagem: 110/220 v. Classificação energética A ou B. 
Certificação do INMETRO 
 

UNID. 1    

29 

FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ODONTOLÓGICO 
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ODONTOLÓGICO aparelho sem 
fio. Confeccionado em termoplástico injetado resistente e de fácil 
higienização. Controle de operação com botões no próprio 
fotopolimerizador. Deve conter no mínimo 3 modos programáveis de 
aplicação contínuo/rampa/pulsado (contínuo: máxima luminosidade do 
início ao fim da polimerização; rampa: aumento gradual da intensidade 
da luz; pulsado: acionamento pulsante com ciclos de 1x1 segundo); 
Tempo de operação programável. Sinal sonoro a cada intervalo de 
tempo.  Led de potência mínima de 1200 mw/cm2. Condutor de luz de 

UNID. 1    



 

fibra óptica 100% coerente autoclavável a 134ºc; Sistema stand-by 
(desliga automaticamente após tempo sem utilização). Bateria 
recarregável. Sistema de desligamento automático em caso de 
subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de 
descarregar completamente para efetuar nova recarga. Alimentação: 
bivolt automático (110/220 v – 50/60 hz). Deve acompanhar manual de 
instruções e folder com descritivo.  Registro de certificação na ANVISA. 
 

30 

IMPRESSORA LASER (COMUM): 
IMPRESSORA LASER (COMUM): com padrão de cor monocromático. 
Resolução mínima de 1200 x 1200 DPI. Velocidade de 35 páginas por 
minuto PPM. Suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício. 
Capacidade de entrada de 200 páginas. Ciclo mensal de 50.000 páginas. 
Interface USB. Permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n. Suportar frente e verso automático. O 
produto deverá estar  em linha de produção pelo fabricante, deve ser 
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.  
 

UNID. 3    

31 

LAVADORA DE ROUPAS 
Lavadora de roupas 
Capacidade de 15kg, na cor branca, Tensão elétrica 127V, com 
dispenser Inteligente:Flexível, permite o uso de sabão líquido ou em pó, 
além de ser fácil de abrir e manusear. 
Com 5 Níveis de água, com 12 programas de lavagem. 
Em polipropileno especial muito mais resistente. Não enferruja nunca. 
 
 

UNID. 1    

32 

LAVADORA DE ROUPAS DO TIPO TANQUINHO 
LAVADORA DE ROUPAS DO TIPO TANQUINHO semi-automática, 
Spencer para sabão, programa de lavagem normal de água fria, 
eficiência de lavagem 0,73, capacidade de lavagem 10kg, consumo de 
água 71,1 por ciclo, filtro de fiapos 
 

UNID. 1    

33 

MESA DE ESCRITÓRIO 
MESA DE ESCRITÓRIO Estrutura fabricada em aço com pintura epóxi. 
Tampo fabricado em MDP de no mínimo 15mm. Acabamento em perfil 
ergosoft. Pés em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi, com 
sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo de 2 gavetas com corrediças 
metálicas, tranca na primeira gaveta e puxador em PVC. Dimensões 
mínimas: largura 1,20m; profundidade: 0,60m; altura: 0,74m. 
 

UNID. 13    

34 MESA DE REUNIÃO REDONDA – 1,20M UNID. 1    



 

MESA DE REUNIÃO REDONDA – 1,20Mde diâmetro. Estrutura 
fabricada em aço carbono com acabamento de pintura epóxi. Tampo 
fabricado em MDP de no mínimo 18mm. Pés em aço com tratamento 
anti-ferrugem e pintura epóxi, com sapatas niveladoras. Laterais com 
PVC flexível. Dimensões mínimas: Altura 74 cm; largura 120 cm; 
profundidade 120 cm. Capacidade mínima: 30kg. Deve acompanhar 
manual de instruções para montagem.  
 

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2018. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


