SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional no Estado do Pará

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0002
OBJETO: Aquisição de equipamentos de cozinha o Sesc Pará.
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
(papel timbrado da licitante)
1. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS:
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Lavadora de louça industrial com serviço de
instalação. Capacidade mecânica: 60, 40 ou 20
gavetas / hora capacidade máxima por gaveta: 18
pratos ou 25 copos ou 200 talheres ou 9 bandejas
até 310mm de altura e 460mm de comprimento.
Tanque de lavagem: 20 litros tanque de enxágue
(booster): 6 litros. Temperatura: lavagem - 55ºc a
65ºc e enxágue - 80ºc a 90ºc. Altura: 820 (+-20)
altura útil da câmara: 390 largura: 600
profundidade: 600 profundidade com a porta
aberta: 985. 220v com acessórios do tipo gaveta
Lavatório automático para assepsia das mãos com
acionamento através do joelho fixo à parede.
Torneira com dimensionamento de até 20cm do
fundo da cuba
Largura: 40
Comprimento: 30
Altura: 30
Peso: 4,5 kg
Material: inox
Fixação à parede e acionamento pelo joelho.
Carro aberto para transporte de alimentos inox.
Tampo e duas prateleiras em chapa de aço com
gradíl em toda volta, para-choque de borracha,
rodas de 3” dimensões : 0,60x0,90.
Dimensões do carro: 900 x 600 x 850 mm de
altura.
Fogão industrial com 06 bocas e forno.
Capacidade mínima do forno: 56 litros
3 queimadores duplos 30x30 p7
Altura: 80 cm, largura: 150 cm, profundidade: 87
cm, peso: 107 kg
Mesa de inox com prateleira
Tipo inox: aço inox 430 | 0,5 mm de espessura
Altura - 850 mm | largura - 1400 mm |
profundidade - 700 mm
Peso máximo suportado: 200 kg
Montagem por sistema de travamento.

UN.
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1
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1

Un.

1

Un.

1

Un.

1

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
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6

7

8

Freezer horizontal de 2 portas com capacidade de
419 litros.
Capacidade bruta: 419L, capacidade líquida: 419L,
Medidas aproximadas: largura (cm): 133,1, altura
Un.
(cm): 94,4. Profundidade (cm): 69.
Tensão (v): 220 (60hz), faixa de operação
Função freezer-18 a -220ºc, função refrigerador: 2
a 8ºc
Liquidificador industrial em aço inox de alta
rotação capacidade do copo: 8 litros
Em aço inox
Tensão: 110v ou 220v
Un.
Medidas aproximadas: potência do motor: 0,5 cv.
Frequência: 60 hz. Altura: 780.00
mm. Largura: 340.00 mm. Profundidade: 330.00
mm. Peso líquido: 10.80 kg. rotação: 3500 rpm.
Liquidificador industrial de 2 litros em aço inox
Capacidade do copo: 2 litros
Tensão: 110v ou 220 v, potência: 88 w, frequência
60 hz
Un.
Medidas aproximadas:
Rotação: 18.000 rpm
Altura: 48 cm
Largura: 20 cm
Profundidade: 21 cm

1

1

1

2. Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do
Processo Licitatório Pregão n°. 19/0002-PG e seus Anexos.
3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram
consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos,
obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes,
administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no
fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
5. Dados Bancários: Banco ________ – Agência nº _______ – Conta Corrente nº _______.
6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.
7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de
nota fiscal e recibo devidamente atestado.
8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento do Pedido ao Fornecedor.
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9. Local de Entrega:
Unidade

Endereço

Escola Sesc Castanhal

Rua Jr. Vasconcelos – Cristo – Castanhal/PA

Cidade, UF, ______ de _________ de 2019
___________________________
Assinatura do representante legal
Nome legível e por extenso
Observações:
1.
Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua
Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que
deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo
ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;
2.
A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar
necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;
3.
Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo
Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a
CL.
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