
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de aparelhos de telefone e de ar 

condicionado, para uso junto às Unidades de Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, 

deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

044/2016, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos Federais n

os
 3.697/2000, 

3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 15 (quinze) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

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

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de aparelhos de telefone e de ar condicionado, para uso junto às Unidades de Saúde, sob 

a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 5 Unid. 

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 

Frequência de 2.4GHz, Led no fone (Tecla ON) para 

sinalização de carga e campainha, rediscagem, tecla 

mudo, localizador de fone, tecla flash, opção de 

campainha desligada, autoatendimento, discagem por 

tom ou pulso, 10 posições de memória, 4 tipos de 

campainha com 2 opções de volume, 3 opções de 

volume de áudio, 20 canais com busca automática, 1 

milhão de códigos de segurança, modo repouso 

automático ao colocar o fone na base, aviso sonoro e 

visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", 

bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, 

localizador de fone, tensão de entrada 110 / 220 V. Na 

cor preta. Garantia de 01 ano. 

   

2 5 Unid. 

APARELHO DE TELEFONE FIXO 

Aparelho telefônico com 12 teclas de discagem, com 

funções Flash, tom, mudo, pausa e rediscagem, 03 

volumes de campainha, opção chave de bloqueio, 

posições mesa e parede, sinalização de linha em pulso e 

tom, duração do flash de 300 ms, dimensões: 210 x 150 

x 80mm, peso do aparelho 543g, na cor preta. Garantia 

de 01 ano. 

   

3 1 Unid. 

AR CONDICIONADO 

Split: capacidade de 9.000 BTUS, ciclo quente/frio, 

eficiência energética: Classe A, modo de operação: 

Refrigera, Ventila e Desumidifica, material: unidade 

interna com plástico resistente e unidade externa em 

metal com proteção anticorrosão, 03 velocidades, vazão 

de ar: 500 M³/h unidade interna e externa, temperatura: 

   



18ºC a 32ºC, com controle remoto, filtro: Antibactérias/ 

HEPA/ High Desity Filter, timer, ajustes automáticos: 

função oscilar para direcionador de ar / rotativo, 

direcionadores de ar: vertical, alimentação: 220 volts, 

consumo aproximado de energia: 15 KWh, peso 

aproximado: unidade interna 09kg, unidade externa 

27kg, dimensões aproximadas: Unidade Interna: (L X A 

X P) 82,0 x 27 x 21,5cm, Unidade Externa: 71,5 X 48,2 

X 24cm, prazo de garantia de 01 ano, aprovado pelo 

INMETRO. 

TOTAL 
 

 


