
ANEXO  V do edital 
 

 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (preferencialmente) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0/2017  

À Prefeitura de Augusto Pestana-RS 
A/C: Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor, 
A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita 
no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante 
legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o 
fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 
comercial, nas seguintes condições: 
 

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
unit. 

Preço 
total 

1 11 und 

AR CONDICIONADO: quente e frio, split minimo de 
12000 Btus, classe de energia "A", 220 volts, com 
controle remoto e demais acessorios necessarios 
para o perfeito funcionamento, garantia minima 12 
meses. INSTALADO com   material necessário para 

correta instalação. 

  

   serviço de instalaçao 
  

Total Equipamento  + Serviço de Instalação 

 

2   

AR CONDICIONADO: quente e frio, split minimo de 
24000 Btus,classe de energia "A", 220 volts,com 
controle remoto e demais acessorios necessarios 
para o perfeito funcionamento, garantia minima 12 
meses. INSTALADO com   material necessário para 

correta instalação.  

  

   serviço de instalaçao 

  

Total Equipamento  + Serviço de Instalação 

 

3   

AR CONDICIONADO: quente e frio, split minimo de 
7000 Btus,classe de energia "A", 220 volts,com 
controle remoto e demais acessorios necessarios 
para o perfeito funcionamento, garantia minima 12 
meses. INSTALADO com   material necessário para 

correta instalação.  

  

   serviço de instalaçao 

  

Total Equipamento  + Serviço de Instalação 

 



 4    

AR CONDICIONADO: quente e frio, split minimo de 
18000 Btus, classe de energia "A", 220 volts, com 
controle remoto e demais acessorios necessarios 
para o perfeito funcionamento, garantia minima 12 
meses. INSTALADO com   material necessário para 

correta instalação. 

    

   
serviço de instalação 

   

Total Equipamento  + Serviço de Instalação  

5   

AR CONDICIONADO: quente e frio, split minimo de 
55000 Btus, classe de energia "C", 220 volts, com 
controle remoto e demais acessorios necessarios 
para o perfeito funcionamento, garantia minima 12 
meses. INSTALADO com   material necessário para 

correta instalação. 
   

   
serviço de instalação 

   

Total Equipamento  + Serviço de Instalação R$  

 

Total geral da proposta equipamento + Serviço de instalação R$ 
 

 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital Em conformidade 
com o Termo de Referência e acatamos suas determinações, bem como, 
informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, 
impostos, obrigações, entre outros.  

Data: _____________________ 
Assinatura: ________________ 
Nome do Representante Legal do Proponente:___________________ 

Carimbo do CNPJ 
 


