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Licitação ne: 925480

Apresentamos nossa proposta de preços:

GRUPO 3
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Fogão 4 bocas de alta pressão industrial,
com bandeja coletora de resíduos, registros
de gás com manípulos expostos de fácil
manuseio,4 pés fixos, à Gás GLP,
Venancio/FFAP4P
confeccionado em aço carbono, pintura
eletrostática a pó que resiste a alta
temperatura, acendimento manual, com
mangueira e registro de qualidade e que
atendam as NBR 8473 e7õ13.
Fogão 6 bocas de alta pressão industrial
com forno, com bandeja coletora de
resíduos, registros de gás com manípulos
expostos de fácil manuseio. 4 pés fixos, à
Gás, confeccionado em aço carbono.
pintura eletrostática a pó que resiste a alta
I VenancioiFFAP6F
temperatura, acendimento manual.
capacidade mínima do forno de litros.
esmaltado cm esmalte preto limpa fácil com
prateleira removível e regulável no forno.
com mangueira e registro de fás inclusos e
que atendam as NBR 8473 e7613.
Fogão à gás de piso 4 bocas com
acendimento automático dos 4 queirnadores
do forno, mesa sobreposta cm inox, forno
autolimpante com diferentes níveis de
temperatura e com capacidade mínima de
Atlas
55 litros, com luz no forno, classe
energética A. válvula de segurança corta
agás. tampa cm vidro total, bivolt, com
mangueira e registro de gás inclusos e que
atendam as NBR 3473 e 7613. Cor Branco.
Fogão à gás de piso 5 bocas com
acendimento automático dos 5 queimadores
c do forno. mesa sobreposta em inox. forno
autolimpante com diÍerentes níveis de
temperatura e com capacidade mínima de
AtlasiMôiiaco 5
90 litros, com luz no forno, classe
energética A. válvula de segurança cofta
gás, tampa em vidro total. bivolt. com
mangueira e registro de gás inclusos e que
atendam as NBR 8473 e 7613. Cor: Branco
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Liquidificador com jarra plástica de 1,5 litros.
10

Electrolux/BBR12

UN poténcia de no mínimo 400 w e 3

R$

179,99

1í0V ou bivolt.

velocidades.

n$

R$

1.799,90
25.734,90

Valor Total: Vinte e Cinco mil Setecentos e Trinta e Quatro reais e Noventa centavos.

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias
Garantia: 12 (Doze) Meses
Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias
Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) Dias

Frete: lncluso

lmpostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de
pelo
impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino
destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.
Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados
prevalece a
locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias,
solicitação do Edital.
de produtos por escadas
2. A Brásidas alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte
salvo
ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria,
instrução acerca destes casos constante no edital.
do Cliente
3. lnformamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade
ou impossibrlitando
caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando
que a mesma seja concluída.

^

de faturamento, conforme
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ
o do o GNPJ de faturamento'
legislação vigente. caso houver diferença entre o endereço de entrega e
de transporte'
solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe
SICOOB

(756)

Agência:

3269

Conta Corrente: 63647-9

BLUMENAU, 01 DE AGOSTO DE 2015.

Representante
CPF:

932.595.229-72

RG: 2.210.119-5-SSP-SC
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