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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0050-PG 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de cozinha para o  Sesc Pará.  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 (papel timbrado da licitante) 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVOS: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
MARCA/ 
MODELO 

UND QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

1 

Refrigeração e exposição de bebidas, frios e laticínios 
vertical 

Temperatura: 0° a +5°c 

Refrigeração: ar forçado com placa fria 
Controle de temperatura: termostato 

Prateleiras: aramadas, reguláveis e inclináveis 
Porta: vidro temperado duplo de baixa emissividade 

Características: sistema de refrigeração: degelo 

prático 
Dimensões (A X L X C): 175 x 60 x 65 cm 

Peso bruto: 70.00 kg 

 un. 1   

2 Freezer vertical Frost Free 197 litros branco  un. 1   

3 
Freezer vertical, porta cega, com 04 grades, 
capacidade mínima de 500 litros, com temperatura de 

trabalho -15 a + 5 c°, 127 volts, na cor branco. 

 un. 1   

4 
Fogão industrial a gás, de 6 bocas, sendo: 03 
queimadores simples e queimadores duplos, forno na 

cor preta, queimador em ferro fundido. 

 un. 1   

5 

Expositor refrigerador vertical para bebibas utilização: 
exposição e resfriamento de bebidas; gabinete: 

externo em chapa de ação pre pintada prata; 

Isolamento: poliuretano injetado; 
Refrigeração: ar forçado; desgelo natural; controle. 

temperaturatura: termostato; porta : fechamento 
automatico; vidros 

Duplos, temperados com gás argônio; prateleiras: 
aramadas e Reguláveis (3 lances); iluminação led; pés 

reguláveis; vidros: 

Possibilidade de condensação da umidade do ar; 
volume 400 lt (bruto); 

Comprimento: 655mm; profundidade: 75mm; 
altura:1885mm; 

Temperatura:3graus c a 7 graus c; tensão: 

127/220volts 

 un. 1   

6 

Refresqueira contendo 2 depósitos de 15 lts; bandeja 

removível para esvaziar ou higienizar; controle 
automático de tempreatura; torneiras de 

altaresistência; grau de proteção ipx4; tensão nominal 

127 ou 220 v;amperagem (a) 3,7/1,6; potência 
240/278; consumo de energia 67.5; volumetotal (l)30; 

volume dos depósios 15l; tempo de refrigerar 2h30; 
temperatura de resfriamento 10 graus c/50f; uso 

comercial:2,5 

 un. 1   

7 Geladeira cor: inox; porta dupla (congelador  un. 1   
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separado); capacidade da geladeira: 332l; capacidade 

do freezer: 109 l, capacidade total: 441l; 
tensão: 127/220v; classificação energética (a) ; tipo 

de desgelo: 

frostfree: controle de temperatura: termostrato;  
pratileiras 

Removíveis; recipiente para guardar gelo; porta ovos; 
gaveta multiuso; 

e pés com niveladores; uso comercial: sim. 

8 

Tanque industrial 100% aço inox reforçado 88 x 70 
cm.  

- dimensões: 88 cm comprimento x 70 cm largura x 
90 cm altura 

- qualidade: fabricada: 100% em aço inox aisi 304 

- cuba 80 cm x 65 cm x 54 cm 
- capacidade: 280,800 litros 

- espelho traseiro 
- pés em tubo 

- produto totalmente soldado 
- acabamento escovado 

- acompanha na cuba válvula americana 3. 1/2 

standard e pés sapata 
reajustável ao chão em nylon. 

 un. 2   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

 

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital 
do Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 17/0050-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 dos materiais desta licitação, inclusive lucro. 

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

5.  Dados Bancários para pagamentos: Nome da Agência _______ Conta Corrente  nº _______. 

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante. 

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega dos equipamentos, 
mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado. 

8. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do Pedido ao Fornecedor 
(PAF). 

9. Local de Entrega:  

ITEM LOCAL ENDEREÇO 

1, 2 
e 8 

Sesc Doca 
Rua Manoel Barata nº 1873 Bairro: Reduto CEP: 66053-320 

Belém – PA 

3 e 4 Sesc Marabá 
Av. Transamazônica, 1.925  

CEP 68.501-660 –Cidade Nova – Marabá/PA 

5, 6 
e 7 

Centro Educacional 
Sesc Salinópolis 

Rod. PA 124 - Vila do Coremas - CEP: 68.721-000. Salinópolis 
– PA 
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10. A garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 1 (um) ano. 

 

Cidade, UF, ______ de _________ de 2017. 

___________________________ 

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 contidas 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 convier, 
desde que não contrariem 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 Comissão Permanente de Licitação. 

 


