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FORNECEDOR

MATERIAL/SERVIÇO
Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade

1 UN 22MONITOR 19,5"20/01017

Resolução: 1366 x 768 @ 60Hz
Área Ativa: 43,2 x 23,9 cm
Brilho: 200 nits (cd/m²)
Contraste:: 100 milhões:1
EntradaS:  VGA (1) / HDMI (1)
Ângulo de Visão 90° Horizontal 65° Vertical

Observações

Notas
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*** ÚLTIMA PÁGINA ***

CLP/DA
EDEILSON DE ALBUQUERQUE 

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 05/03/2020 às 09:00h

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE 
  RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
  DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE 
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

Autorização Eletrônica


