
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 eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, equipamentos de informática, fogão industrial, móveis e bebedouro, para instalação/ 

implantação do CAPS – Centro de Apoio Psicossocial CAPS 1, neste Município, declarando que 

estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 027/2013, bem como com as Leis 

no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da requisição de mercadorias. 

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

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 
 

Fornecimento de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, fogão 

industrial, móveis e bebedouro, para instalação/ implantação do CAPS – Centro de Apoio 

Psicossocial CAPS 1, neste Município 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 1 Unidade 

Fogão industrial 04 bocas com forno; Com queimadores simples 
e duplos; grelhas em ferro fundido, gambarra pintada; Com 
bandejas coletoras de resíduos; forno revestido internamento com 
lã de vidro; Tamanho aproximado de 730x800x800; Com peso de 
até 50 kg. 

   

2 1 Unidade 

Forno micro-ondas com capacidade mínima de 20 litros; com 
porta espelhada, acabamento total em aço inox; menu de 
segurança na porta; descongelamento automático; display digital; 
voltagem de 220 volts; cor branca. Garantia de 01 ano. 

   

3 1 Unidade 

Bebedouro de coluna em aço inox, tampo de aço inox polido, 
com relevos para evitar respingos; Moto-compressor econômico 
e silencioso; controle automático de temperatura; voltagem 220 
volts, tamanho aproximado altura 90 cm; largura 30 cm e 
profundidade 30 cm. Cor inox; 

   

4 1 Unidade 

Liquidificador industrial com capacidade de no mínimo 1,5 litros, 
de acordo com a normativa de segurança vigente e certificação do 
INMRETRO; Modelo Industrial, com potência de no mínimo 800 
w, altura aproximada de 390,00mm, peso de no máximo 3 kg; 
Rotação de até 18000 RPM, material do copo em plástico. Cor 
branca; Garantia de 01 ano. 

   

5 1 Unidade 

Refrigerador Duplex com capacidade mínima de 400 litros, frost 
Free, voltagem 220 Volts; Sendo que a capacidade líquida deverá 
ser: Do freezer, no mínimo 80 litros e do refrigerador de até 320 
litros; Peso aproximado de 80 kg. Com dimensões de até 
(LxAxP) 70x1, 70x68; Consumo mínimo de energia na 
classificação energética A. Cor branca.  Garantia de 01 ano. 

   

6 1 Unidade 

Máquina de lavar louça automática, com capacidade de no 
mínimo 08 serviços, (para 08 pessoas) com consumo de água de 
até 15 litros por processo; com 05 ciclos de lavagens e secagem; 
Com indicador de etapas no Painel digital; Abertura frontal, cesto 
inferior e superior removível; Pés com regulagem de altura; peso 
até 32 kg; Potência de funcionamento 220 v. Cor branca; garantia 
de 01 ano. 

   

7 1 Unidade 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA automática, lavagem e 
centrifugação, com capacidade de no mínimo 10 kg de roupa, 
Com controle digital; Ajustes de água em três níveis, 
revestimento do cesto em aço inox, dispenser para sabão e 
amaciante; Voltagem 220 Volts, Com filtro para eliminação de 
fiapos, etc..., cor branco, garantia de 01 ano. 

   

8 1 Unidade Balcão/Gabinete com pia de duas cubas; O balcão deverá ter    



estrutura 100% em MDF e acabamento em U.V, com puxadores 
em alumínio; pés cromados de altura aprox. 12 cm; 03 portas e 
04 gavetas; Com altura mínima 80 cm; 1,60m de comprimento e 
52 cm de profundidade; Cor Branca. Pia deverá ser em aço inox 
com duas cubas, no tamanho ideal para acoplar ao balcão de 
cozinha.  

9 1 Unidade 

Armário Aéreo com 04 portas, com dobradiças metálicas, 
estrutura 100% em MDF, revestimento em UV; Puxadores em 
alumínio, no mesmo modelo do balcão para pia; com medidas 
aproximadamente de (LxAxP); 160 x 70x48. Cor e modelo iguais 
ao do Balcão. Cor Branca. 

   

10 2 Unidade 

Armários confeccionados em BP 15 mm perfil boleado 180º, 
tampo sobreposto com fundo do armário de 3 mm; com 032 
portas altas e 03 prateleiras internas. Medindo aproximadamente 
0,80m de largura, 0,35 m de profundidade e 1,56m de altura.  Cor 
clara. 

   

11 2 Unidade 

Mesas refeitório industrial em fórmica com encosto nos bancos, 
capacidade de 10 lugares, com medidas aproximadas de 2,80m x 
0,80m; Confeccionado em MDF 15 mm com bordas de 
aproximadamente 30 mm revestido em fórmica. Estrutura de aço 
50 cm x 3 cm com paredes de 1,2mm, pintura eletrostática 
epoxipó, cor branca ou bege. 

   

12 1 Unidade 

Escrivaninha em MDP revestido em melamínico, tampo com 
espessura de 15 mm, corpo e frente de 15 mm com 03 gavetas, 
com acabamento em PVC. Medindo no mínimo 1,50 x 1,60 x 
0,75 de altura; cor clara. 

   

13 20 Unidade 
Cadeiras estofadas fixas, palito, em tubo ¾ x 1,20mm, pintura 
epóxi, espuma laminada de 30 mm, cor azul, forradas. Em corvin 
ou corino. 

   

14 2 Unidade 

Cadeiras tipo Diretor, giratória, com encosto e braço, com 
espuma injetada de alta densidade de no mínimo 50 mm; Braços 
de poliuretano e Lâmina de aço, mola com capa sanfonada; bases 
giratórias, rodízios cromados, forrada em corvin ou corino na cor 
azul. 

   

15 1 Unidade 

Escrivaninha para Computador, nas dimensões de altura 88 cm, 
comprimento 1,46m e profundidade 54 cm; Contendo espaço 
para o monitor, com estrutura em MDF/MDP com acabamento 
em UV, com 01 gaveta corrediça metálica, 01 porta e 04 
prateleiras; O corpo da escrivaninha deverá ser em MDP 15 mm, 
costas em MDF 15 mm, Lateral esquerda 40 mm; Cor clara.  

   

16 1 Unidade 

TV LCD 32 polegadas, com controle remoto, com conversor 
digital, com entradas para 1 vídeo composto de 01 vídeo 
componente, 01 HDMI, USB para fotos e áudio; 02 entradas de 
RF; Saída USB, Dimensões aproximada 88 cm x 55 cm; Funções 
Connectschase, Wide Color Enhacer e DTV; Cabo de força, 
suporte de base, garantia de 12 meses.  

   

17 1 Unidade Rack para Tv de até 32 polegadas, na cor marfim, com estrutura 
em MDF, com dimensões aproximadas de 50x90x30cm. 

   



18 1 Unidade 

Impressora multifuncional laser monocromática com as seguintes 
características. Velocidade de impressão em preto de 18 ppm (ou 
superior). Ciclo de serviço mensal (A4) mínimo de 8000 páginas. 
Qualidade de Impressão preta (ótima): mínimo de 600 dpi x 600 
dpi (1200 dpi efetivos). Monitor LCD de 2 linhas (texto). 
Processador com velocidade de 600 MHz ou mais. 
Conectividade: 1 entrada USB 2.0, porta para rede Ethernet 
10/100 Base-T. Não necessita recursos de impressão com 
tecnologia sem-fio. Compatibilidade com os seguintes sistemas 
operacionais: Microsoft Windows 7 32 bit e 64 bits, Windows 
Vista 32 bit e 64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior). 
Memória padrão mínima de 64 MB. Papel: Bandeja de entrada de 
papel padrão com capacidade para no mínimo 150 folhas, 
alimentador automático de documentos para 35 folhas ou mais. 
Saída de papel padrão com bandeja para mínimo de 100 folhas. 
Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver). 
Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO 
C5/C6, ISO C6, ISO DL, 16 K, Cartão–postal europeu, Cartão 
postal J(Hagaki), Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki). Tipos 
de suportes: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, 
transparências, etiquetas, cartolina e postais. Gramaturas de 
mídia, suportado: 60 a 163 g/m2. Especificações de scanner: 
Scanner de base plana com alimentador automático de 
documentos. Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPEG, 
TIF (compactado e não compactado), GIF e BMP no mínimo. 
Resolução de digitalização, óptica: Mínimo de 1200 dpi. 
Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), mínimo: 216 x 
297 mm. Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 216 x 356 
mm. Velocidade de digitalização (normal, A4) e no mínimo 7,4 
ppm e mínimo de 3 ppm (colorido).  Alimentador automático de 
documentos padrão para mínimo de 35 folhas. Características 
padrão para transmissão digital: Digitalizar para e-mail e/ou 
arquivo, no mínimo suportando os seguintes padrões: PDF; TIF; 
BMP; GIF; JPG. Especificações de cópia: Velocidade de cópia 
(normal): Preto: 18 cpm ou mais. Resolução de cópia (em preto): 
Mín. de 300 x 300 dpi. Resolução de cópia (gráficos e texto em 
cores): Mín. 600 x 400 dpi. Configurações de redução/ampliação 
de cópia: 25 até 400% no mínimo. Cópias: 99 cópias ou mais. 
Requisitos de alimentação: Tensão de entrada 110 a 127 VCA 
(+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz). Gama de temperaturas de 
funcionamento: 15 a 32,5 ºC. Intervalo de umidade para 
funcionamento: 20 a 80% RH. Deve ainda acompanhar à 
impressora, na hora da entrega dentro da embalagem lacrada: 
Cartucho de toner introdutório preto. CD (com software e 
documentação eletrônica). Guia de instalação. Cabo de 
alimentação. Cabo USB. Bandeja de entrada para mín. de 150 
folhas. Bandeja de saída. Folheto de suporte. Garantia: Limitada 
de 1 ano. O fabricante deve disponibilizar um número telefônico 
gratuito para abertura de chamados técnicos e suporte. Além 
disso, deve ter eficiência de energia garantida pelo selo: 
ENERGY STAR. 

   

19 1 Unidade Computador do tipo Desktop fabricado no Brasil com as 
características a seguir: Gabinete do tipo Desktop, com suporte à 

   



ventilação e na cor predominante preta. Deve possuir suporte à 
colocação adequada dos seguintes componentes: placa-mãe, 
disco rígido (com espaço para no mínimo 2 HDs), fonte de 
alimentação e seus cabos, além de gravador de CD/DVD. 
Processador: 3.2 GHz de frequência, com 4 núcleos de 
processamento e 3M de Cache ou superior. Sistema Operacional: 
Windows 7 Professional Original com chave de ativação junto à 
parte externa do gabinete do computador e mídia para 
reinstalação, 32-bit em Português, não aceitando licença superior 
nem inferior, nem outro sistema operacional, sendo que o mesmo 
deve ser pré-instalado pelo fabricante. Memória RAM: 4GB, 
Dual Channel DDR3 de 1600 MHz (2X2GB). Placa gráfica 
integrada. Fonte de alimentação padrão. “Disco rígido: SATA II 
ou superior de 3,5” com 500GB de armazenamento, 7200 rpm ou 
mais e leitura de 3.0 Gb/s. Gravador de DVD (DVD +/-RW 
SATA 16X). Adaptador de rede 10/100/1000 PCIe Gigabit pré-
instalado pelo fabricante e com a mesma garantia do computador. 
Deve acompanhar DVD com drivers para reinstalação. 8 portas 
USB 2.0 ou superior. 1 entrada RJ-45 fêmea on-board. 1 entrada 
HDMI. Slots de Expansão: 1 PCIe x16 de meia altura e 3 PCIe x1 
de meia altura. 4 conectores SATA internos (no mínimo). 
Dissipador de calor compatível com as características do 
processador e pré-instalado pelo fabricante. Garantia: 3 anos de 
garantia com atendimento on-site, além disso, o fabricante deve 
disponibilizar um número telefônico gratuito para suporte técnico 
e abertura de chamados técnicos. Mouse: Óptico USB padrão e 
com botão de rolagem. Teclado: USB ou PS2 em português nos 
padrões ABNT. Deve acompanhar alto-falantes internos. 
“Monitor de 18,5” widescreen. Deve ainda acompanhar o pacote 
Microsoft Office Home and Business 2013 em português (Word, 
Excel, Power Point, OneNote e Outlook), o qual deve ser original 
(mídia + chave de ativação) e vir pré-instalado pelo fabricante no 
computador. OBS: O monitor, o teclado e o mouse devem ser do 
mesmo fabricante e, portanto possuírem a mesma garantia do 
computador. Conformidade ambiental (etiquetas ecológicas): 
Energy Star 5.2, registrado como EPEAT, CECP, WEEE, lei de 
energia do Japão, selo ecológico da Coreia do Sul, EU RoHS, 
China RoHS. Deverão acompanhar o equipamento, no momento 
da entrega do mesmo, os manuais originais do fabricante em 
língua portuguesa. Salienta-se também que todos os drivers para 
o sistema operacional suportado devem estar disponíveis para 
download no web-site do fabricante dos equipamentos. 
Certificações: Através de documento oficial do fabricante do 
equipamento ou Hardware Compatibility List (Lista de 
Compatibilidade de Hardware) do fabricante do sistema 
operacional, contendo a respectiva URL (Uniform Resource 
Locator); com sistema operacional descrito no detalhamento do 
equipamento acima. O equipamento deverá ser entregue com a 
etiqueta de compatibilidade do sistema operacional. Esta 
certificação deverá ser entregue ou comprovada no ato da 
abertura do edital e licitação. A proposta também deve anexar 
prospecto ilustrado e comprovação da garantia ofertada pelo 
fabricante. O gabinete do computador deve ser fechado com 



sistema de encaixe com travas, ou seja, sem a utilização de 
parafusos. Todos os equipamentos acima citados deverão vir 
montados dentro do gabinete do computador (exceto mouse, 
teclado e monitor) e todos os equipamentos devem estar em 
perfeito estado de funcionamento, ou seja, prontos para uso. 

20 1 Unidade 

Estabilizador eletrônico de energia com potência de 430 VA e 5 
estágios de regulação ou mais. Deve possuir no mínimo 4 
tomadas de saída padrão NBR 14136:2002. Tensão nominal: 
Bivolt automático (115/127/220 V). Fusível de proteção. Cabo de 
alimentação. Chave liga/desliga. LEDs indicadores de: rede de 
entrada alta, estabilizado (ligado) e rede de entrada baixa. Além 
disso, garantia de 3 anos no mínimo. Deve ser resistente a 
impactos e temperaturas altas (Injetado em ABS). Possuir filtros 
de linha EMI/RFI. Varistor contra surtos de tensão. Deve também 
atender à norma NBR 14373:2006.  

   

21 2 Unidade 

Adaptador de tomada do padrão novo para o antigo com entrada 
para o novo padrão de tomadas de energia e saída para tomada 
padrão antigo. Deve estar em conformidade com a norma NBR 
14136. Corrente nominal 15 A, tensão de entrada: 27 v(1905 w), 
tensão de saída: 220 v(3300 w). Garantia de 1 ano com o 
revendedor. 

   

22 1 Unidade 
Transformador Trafo para a impressora laser com características 
iguais ou superiores à: Capacidade de 1000VA. Bivolt (127/220 
v). Garantia no Brasil mínima de 1 ano. 

   

TOTAL GERAL  
 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


