
 

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 01 (um) sistema portátil para 

combate a incêndio com espuma, para atender as necessidades operacionais do Corpo de Bombeiros 

Misto do Município de Três de Maio/RS, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 032/2020, 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 01 (um) sistema portátil para combate a incêndio com espuma, para atender as 

necessidades operacionais do Corpo de Bombeiros Misto do Município de Três de Maio/RS 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 1 Un SISTEMA PORTÁTIL PARA COMBATE AO 

INCÊNDIO COM ESPUMA EQUIPAMENTO 

PORTÁTIL PARA GERAÇÃO DE ESPUMA 

Equipamento portátil para geração de espuma 

que permite o usuário controle total sobre vazão, 

proporção e densidade da espuma empregada 

pelo usuário. O equipamento trabalha com 

pressões de 40 a 500 PSI (3 A 35 BAR) e vazão 

nominal de 12 GPM (45 LITROS/MINUTO). 

Equipamento é totalmente desmontável para 

facilitar a adequada operação de limpeza e sua 

manutenção, além disso permite que seja 

montado de maneira a possibilitar o uso por 

usuários destros ou sinistros. O equipamento é 

composto pelas partes a seguir descritas que 

juntas formam um único sistema. Tanque 

reservatório em plástico de engenharia resistente 

a impacto com capacidade para 10 litros de 

líquido gerador de espuma; edutor de linha: o 

edutor de linha é uma haste que projeta-se para 

dentro do reservatório por sobre sua parte 

superior e faz a captura do LGE através de 

pescador; proporcionador de espuma: na haste 

do edutor e válvula controladora de vazão 

encontra-se um  dial que regula a proporção de 

LGE que será misturado a água; abastecimento 

de água: em uma das extremidades da haste do 

edutor existe uma conexão com rosca NH de 

uma polegada, onde poderá ser inserida uma 

conexão padrão storz de 1,5"; esguichos de 

espuma: o reservatório acondiciona na parte 

   



oposta a tampa (dial), 3 esguichos de espuma e 

uma mangueira de 1 metro para conexão dos 

esguichos; alça tira colo: a alça tira colo é uma 

faixa em nylon de 50mm com regulagem de 

altura, dotado de uma almofada acolchoada para 

a região de apoio no ombro. Essa alça é fixada 

ao reservatório por meio de dois grampos que se 

prendem as argolas de trava. Garantia de 2 anos, 

sendo que está gravado em seu corpo o número 

de série para permitir o controle eficiente da 

garantia e do patrimônio. Dimensões Mínimas 

de 36,2 x 27,9 x 45,7 cm (CXLXA). 

TOTAL  

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


