
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 

NÚMERO 
50/2017 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo n.º 185/2017/DL/PMD 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

BEBEDOURO INDUSTRIAL, ELÉTRICO 04 TORNEIRAS 
Bebedouro Industrial, elétrico, gabinete externo em aço inoxidável 
confeccionado em chapa tratada contra corrosão com pintura 
eletrostática, 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio, confeccionada em 
material de alta resistência, reservatório e dultos em materiais 100% não 
tóxicos, capacidade de 200 litros, compressor silencioso de alto 
desempenho, dimensões do gabinete: 1,50 x 1,18 x 0,60 m. 1/4 de HP, 
com bóia para regulagem de nível, tensão 110/220 volts. Em 
conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO. 
Garantia mínima de 01 ano. 
 

UNID. 1    

2 

FOGÃO INDUSTRIAL (8 BOCAS) 
FOGÃO INDUSTRIAL (8 BOCAS) - Fogão baixa pressão; Perfil interno 
70 mm e externo 70 mm; Registro do tipo "torneira"; Preparado para 
instalação posterior de forno; 
Grelha 30 x 30; Com 4 queimadores simples e 4 queimadores duplos; - 
Pintura eletrostática; - Uso com gás de botijão. MEDIDAS: Altura: 800 
mm; Largura: 1460 mm; Profundidade: 825 mm. 
 
 

UNID. 1    

3 

FREEZER 02 TAMPAS 550 LITROS 
FREEZER 02 TAMPAS 550 LITROS - horizontal, capacidade mínima de 
550 (quinhentos  e cinquenta) litros, com 02 tampas, Selo Procel, 
puxadores anatômicos, termostato dupla função (congelador ou 
conservador), rodízios de nylon, tensão 110/220 volts, branco. Garantia 
mínima do fabricante de 01 (um) ano. 
 

UNID. 1    

4 
FREEZER VERTICAL 230 LITROS 
FREEZER VERTICAL 230 LITROS - vertical, capacidade mínima de 230 

UNID. 1    



 

(duzentos e trinta) litros, com 01 porta, Selo Procel, congelamento 
rápido, painel de controle, pés niveladores, puxador anatômico, 
termostato dupla função (congelador ou conservador), tensão 110/220 
volts, branco. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. 
 

5 

REFRIGERADOR 06 PORTAS 
REFRIGERADOR 06 PORTAS - capacidade mínima de 1.000 litros, 
revestimento interno e externo em aço inoxidável, portas com sistema 
anti-transpirante, Selo Procel prateleiras internas gradeadas em aço 
inoxidável, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. 
Garantia do fabricante de 01 (um) ano. 
 

UNID. 1    

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ____________________ e do CPF n.º ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2017. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


