
 

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 1 (um) compressor para recarga 

dos cilindros das EPRA’s (Equipamentos de Respiração Autônoma), para uso junto à Corporação do Corpo 

de Bombeiros Misto, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e 

Decretos Federais nos 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 60 (sessenta) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de garantia é de ....................... 

3. 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 1 (um) compressor para recarga dos cilindros das EPRA’s (Equipamentos de 

Respiração Autônoma), para uso junto à Corporação do Corpo de Bombeiros Misto, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca  
R$ 

Unitário 

R$  

Total 

1 1 Un 

COMPRESSOR PARA RECARGA DOS CILINDROS 

DAS EPRAS 

Condições gerais:  

Esta especificação estabelece as condições mínimas 

exigíveis para o fornecimento dos conjuntos de combate 

a incêndios para o uso em operações de combate a 

incêndios: Compressor de ar respirável elétrico trifásico 

com vazão mínima de 100 litros por minuto e potência 

do motor de 4,0 HP; 3,0 Kw.  

Deverá possuir Válvula de pressão dupla para 

enchimento de cilindros de Mergulho e EPR; Quadro de 

alumínio revestido;  

Separador de condensação entre estágios desenhado 

para diminuir a condensação entre os estágios em uma 

posição bem ventilada para manter sua temperatura 

baixa;  

Virabrequim balanceado. Pressão máxima do 

compressor deverá ser entre 300 à 360 bar;  

Transportador de ar desenhado para uma eficiente troca 

de temperatura; Válvulas de aço para vida mais longa e 

melhor desempenho;  

Filtro de cartucho com um tamanho adequado para a 

qualidade do ar sempre no topo. O compressor deverá 

estar de acordo com as normas DIN EN 12021 e PED.  

Deverá possuir peso máximo de 45 Kg e dimensões 

aproximadas de 60 x 41 x 41 cm.  

Deverá estar de acordo com o índice de proteção IP54.  

O compressor deverá vir na tensão 220 v. 

   

 TOTAL   

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


