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Sâo Luís MÁ,20 deiulhode 2020.

Câmâra Municipalde São Bernardo - Estado do Maranhão
Rua Conego Nestor nq 215 - Centro
Sâo Bernardo - Mâranhão

i::t-:"^'i Iry9llf..-ojÉRCro^E sERvrÇos ETRELI - ME, inscrita no cNpt (MF) n.o 30.747.36el0001-23. ernscnçao Estaduât n.e 12.567.7s2-9. sediade n-a Âvenidâ Daniel dê Lâ Touche/RUA ÀUXILIAR II, qa:ÁDRA 13, Nr28 A - coHAlÀP - são Lús - Márânhâo, telefones (te) 3or: 92oO e 98ãi'óà!i, uià-po. ,"io a".t p.opo.preços para o rornec'menro bens permanentes abaixo.

ya,:róveis Comercio e Serviços EIRELI _ ME
Avenida Daniel De La,To che/RuaÂuxiliar ttr1o 2gA _ e.radra 13 _ COHAJÁp

sAo LUIS _ MARÁNILAO - CEp: 65O72-79O
TEr,: (98) 3013 92oo/3o13 27zg/ gg112 74oo, €,mâil: yantoreis(ehotnai.l.corn

cNPJ: 30.747.369/ooo1-23 - rNscRtÇÁo [sTÀIruÁt: t2,,5ô?,752_9

i.- tt-i
lm,.iítÍ lto//42 |

lnusnifi:-@Z,

Validade da proposta - 30 (trinra) dias a contarda data de apresentação.
Prazo de Entrega _ ate 0S diâs uteis.
Condiçôes de pagamento Até 30 (trintê) dias â contdr da dàta da ãpresentação da nota fiscal, devidamenre
atestada, (deposito na conta dà empresa no Bradesco - Agencra 0408 c;nra corTente 27.282-2).

Pessoa para assinatura do contrâto: cipriano Amorim câsrro, brasileiro, empresário, união e§tável, residentena cidade de Sâo Luís MA, portador do RG 17.461.293,1 ssp/MA e CpF: 418.ss9.303,1S.

Sem mâis parâ o momento,
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Serviços de lâbricJçào de armrrio rrgenso ae UOf ae
l5mm com 02 portds, prareleirJs rFBUtáveis inrernJ.
medindo 1000 x450 x 400mm
Serviços de fabricação au r.-a.t., roi",, a" VOp a"
30mm com 02 porrâs e chaves, prateleiras reguláveis
internà, mellindo q00 x 800 y 400mm 9.900,00
Serviços de raUricaçaã.ã mesa em trõi ae +Sn
tampo duplo, revesrido êm ambâs as faces, com 03 pés
tipo pâinel de 45mm, com medidâ de 3500 xBSo x740
[rM, com acabamenLo de fitã de borda na mesma cor do
melaminico, 5.990,00
Serviços de fâbricação ae meiã a:ramica 
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45mm, Íorma de L, revestido em ambas as face§, com pé
painel, mesa âuxiliar com gâveteiro fixo com 0Z gavetas
e chaves, armários com portas, prâteleiras e nichos
suspenso, medidâs aproximâdas 1800 x 800 x 740 MIví
x500x 1600 x 72

em R$ 21.650,00
Vinte € hum mil seiscenr* J.i"qr..t" *ri,
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