PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020

“Registro de preços, por 12 (doze) meses”
PROPOSTA COMERCIAL

A
UFPE – PE.
Prezado Senhores, a empresa LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELE-ME, CNPJ N.º 28.315.329/0001-60, sediada à
Rua Seiro Nakamura, 55 - cidade de Curitiba-PR, vem apresentar sua proposta de preços para o item abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE

01

CONGELADOR – Tipo FREEZER VERTICAL, com uma porta,
capacidade de 231 litros. Classificação de eficiência
energética “B” expedida pelo INMETRO. Garantia de 12
meses. Voltagem: 110 ou 220 volts (Escolher e informar).
Local de entrega: Recife.
CONGELADOR – Tipo FREEZER VERTICAL, com uma porta,
capacidade de 121 litros. Classificação de eficiência
energética “A” expedida pelo INMETRO. Garantia de 12
meses. Voltagem: 110 ou 220 volts (Escolher e informar).
Local de entrega: Recife.
CONGELADOR – Tipo FREEZER VERTICAL, com uma porta,
capacidade de 121 litros. Classificação de eficiência
energética “A” expedida pelo INMETRO. Garantia de 12
meses. Voltagem: 110 ou 220 volts (Escolher e informar).
Local de entrega: Vitória de Santo Antão.
FORNO MICRO-ONDAS – Volume total 31 Litros, com
volume ÚTIL mínimo de 17 Litros, potência nominal 1550
W, voltagem 220 V, Classificação de eficiência energética
“A” expedido pelo INMETRO. Garantia de 12 meses.
Local de entrega: Recife.
REFRIGERADOR – DUAS PORTAS (Duplex), frost free,
capacidade de 407 litros. Classificação de eficiência
energética “A” expedida pelo INMETRO, cor BRANCA,
voltagem 220 V. Garantia de 12 meses.
Local de entrega: Recife (RESERVADO ME/EPP).
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MARCA/
MODELO
CONSUL
CVU26EB

VALOR
UNIT.
R$
2.085,50

VALOR
TOTAL
R$
66.736,00

16

CONSUL
CVU18GB

R$
1.529,04

R$
24.464,64

03

CONSUL
CVU18GB

R$
1.529,04

R$
4.587,12

95

MIDEA
LIVA

R$
477,98

R$
45.408,10

09

CONSUL
CRM45BB

R$
2.508,97

R$
22.580,73

Validade da proposta: 90 (noventa) dias;
Dados bancários: Banco do Brasil – AG n.º 3041-4 C/C 33515-0;
Prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos;
Local de entrega: conforme edital.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação;
Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros
e embalagens.
Curitiba, 19 de Maio de 2020.

Ademilson Rogério Gonçalves
RG. 4.640.566-8 SSP PR
Representante Legal
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Midea

(https://www.mideadobrasil.com.br/)

Produtos ()

Onde comprar (/pt/ondecomprar)

Apoio ao consumidor
() Sobre a Midea ()
Home (https://www.mideadobrasil.com.br/) > Micro-ondas (https://www.midead
(https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/261/micro-ondas-mide

Micro-ondas Midea 31L Branco e
Preto

Comprar Agora!
(https://mideastore.com.br/eletrodomesticos/microondas/forno-micro-ondas-31l-branco-e-preto/p)

()

()

O Forno Micro-ondas 31L branco e preto traz um inovador design, que
combina perfeitamente com sua cozinha. Oferece a exclusiva função
Limpa Fácil - com um toque e um copo com água com rodelas de limão,
o micro-ondas pode ser limpo sem o uso produtos químicos. Seu menu
traz as deliciosas receitas pré-programadas para preparação de
lasanha, cupcake, pipoca, brigadeiro e sopas. Ficou muito mais fácil o
preparo dos seus pratos favoritos, deixando seu dia a dia muito mais
prático, para viver ainda mais cada momento.

Compartilhar

Detalhes

Apoio ao Consumidor

Especificações

Limpeza fácil
a um clique, com um copo de água e
Limpa
Fácil
rodelas de limão.

Menu KIDS

Perguntas Frequentes

Simulador

Baixo consumo de energia
Mais economia para o seu bolso.

Menu Dia a Dia

Menu Descongelar

Delícias pré-progamadas:
brigadeiro, pipoca e
mamadeira.

Trava de segurança
Bloqueia o painel do microondas para evitar o
funcionamento.

Mais Leve
Para preparo de alimentos
mais leves e menos calóricos.

Alguma dúvida?
https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/261/micro-ondas-midea-31l-branco-e-preto
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*As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são
passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários.
** As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.

Produtos relacionados

Micro-ondas Midea 20L Branco e
Preto
Seu dia a dia muito mais prático
(https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/252)

Produtos

Ar-Condicionado (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/10/ar-condicionado)

Aspiradores de Pó (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/35/aspiradores-de-po)
Coifas (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/25/coifas)

Adegas (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/11/adegas)

Cooktops (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/23/cooktops)

Fornos (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/15/fornos)

Freezer Horizontal (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/26/freezer-horizontal)

Frigobares (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/16/frigobares)
Fritadeiras Elétricas (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/30/fritadeiras-eletricas)
Lava e Seca (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/34/lava-e-seca)
Micro-ondas (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/17/micro-ondas)

Secadora (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/37/secadora)
Panelas Elétricas (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/28/panelas-eletricas)

Purificador de Água (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/19/purificador-de-agua)

Splits (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/38/splits)

Portatil (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/produtos/lista/39/portatil)

Seja um revendedor (http://www.mideacarrier.com.br/seja-um-parceiro/revendedor-totaline)
Seja uma assistência técnica (http://www.mideacarrier.com.br/seja-um-parceiro)

Sobre a Midea (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/sobre)

Materiais de Apoio (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/downloads)
Atendimento ao consumidor

Fale conosco (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco)

Capitais e regiões metropolitanas

3003 1005

Perguntas frequentes (https://www.mideadobrasil.com.br/pt/perguntas)

Demais localidades

0800 648 1005

Quer falar com a gente? Nosso atendimento está disponível

de segunda a sexta das 08h às 20h e sábados, das 08h às 14h.

(https://www.facebook.com/Mideabrasil)
(https://twitter.com/mideabrasil)
(http://instagram.com/mideabrasil)
(https://www.linkedin.com/com
(http://www.youtube.co
trk=miniBrivia (http://www.brivia.com.br)
profile)

Alguma dúvida?
https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/261/micro-ondas-midea-31l-branco-e-preto
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Midea

(https://www.mideadobrasil.com.br/)

Produtos ()

Onde comprar (/pt/ondecomprar)

Apoio ao consumidor
() Sobre a Midea ()
Home (https://www.mideadobrasil.com.br/) > Micro-ondas (https://www.midead
(https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/261/micro-ondas-mide

Micro-ondas Midea 31L Branco e
Preto

Comprar Agora!
(https://mideastore.com.br/eletrodomesticos/microondas/forno-micro-ondas-31l-branco-e-preto/p)

()

()

O Forno Micro-ondas 31L branco e preto traz um inovador design, que
combina perfeitamente com sua cozinha. Oferece a exclusiva função
Limpa Fácil - com um toque e um copo com água com rodelas de limão,
o micro-ondas pode ser limpo sem o uso produtos químicos. Seu menu
traz as deliciosas receitas pré-programadas para preparação de
lasanha, cupcake, pipoca, brigadeiro e sopas. Ficou muito mais fácil o
preparo dos seus pratos favoritos, deixando seu dia a dia muito mais
prático, para viver ainda mais cada momento.

Compartilhar

Detalhes

Apoio ao Consumidor

Especificações

Perguntas Frequentes

Simulador

Especificações por produto
Descongelamento por
Cor interna

Níveis de Potência

peso

Frequência (Hz)

Código

Capacidade (L)

Cor

Branco

10

Sim

60

MTRS41

31L

Branco e Pre

Branco

10

Sim

60

MTRS42

31L

Branco e Pre

*As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são
passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários.
** As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.

Produtos relacionados

Micro-ondas Midea 20L Branco e
Preto
Seu dia a dia muito mais prático
https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/261/micro-ondas-midea-31l-branco-e-preto
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() Sobre a Midea ()
Home (https://www.mideadobrasil.com.br/) > Micro-ondas (https://www.midead
(https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/261/micro-ondas-mide

Micro-ondas Midea 31L Branco e
Preto

Comprar Agora!
(https://mideastore.com.br/eletrodomesticos/microondas/forno-micro-ondas-31l-branco-e-preto/p)

()

()

O Forno Micro-ondas 31L branco e preto traz um inovador design, que
combina perfeitamente com sua cozinha. Oferece a exclusiva função
Limpa Fácil - com um toque e um copo com água com rodelas de limão,
o micro-ondas pode ser limpo sem o uso produtos químicos. Seu menu
traz as deliciosas receitas pré-programadas para preparação de
lasanha, cupcake, pipoca, brigadeiro e sopas. Ficou muito mais fácil o
preparo dos seus pratos favoritos, deixando seu dia a dia muito mais
prático, para viver ainda mais cada momento.

Compartilhar

Detalhes

Apoio ao Consumidor

Especificações

Perguntas Frequentes

Simulador

Especificações por produto
Potência nominal/grill
Tensão

(W)

Dimensões (LxAxP
Classificação INMETRO

Grill

Peso líquido (kg)

mm)

Preto

127

850W

A

Não

14,5

52 x 44,7 x 32,5

(https:

Preto

220

900W

A

Não

14,5

52 x 44,7 x 32,5

(https:

*As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são
passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários.
** As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.

Produtos relacionados

Micro-ondas Midea 20L Branco e
Preto
Seu dia a dia muito mais prático
https://www.mideadobrasil.com.br/pt/modelo/descricao/261/micro-ondas-midea-31l-branco-e-preto
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