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MATERIAL/SERVIÇO
Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade

1 UN 2FORNO COMBINADO À GÁS/GLP19/02800

PARA COZINHA INDUSTRIAL E PROFISSIONAL, CAPACIDADE PARA 20 X 1/1 GN.
PORTA COM VIDRO TRIPLO, TEMPERATURA DE ATÉ 300°C, POSSUA OS TRÊS MODOS 
DE ATUAÇÃO: AR QUENTE, VAPOR E OS DOIS JUNTOS.
POSSUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO ACESSÍVEIS.
TREINAMENTO PARA O USO EQUIPAMENTO.
ORÇAR COM INSTALAÇÃO.

2 UN 1DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL, EM  INOX. CAPACIDADE APROXIMADA DE 60 
KG/H

RCMS

Observações
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*** ÚLTIMA PÁGINA ***

CLP/DA
EDEILSON DE ALBUQUERQUE 

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 08/01/2020 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


