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COSSETIN

PROPOSTA FINANCEIRA

REFRIGERAÇÃO E CLlMATIZAÇÃO

PREGÃO PRESENClAL Nº 006/2019
CAMARA

MUNICIPAL

DE ERECHIM

CNPJ:10.624.384/0001-77
NOME DA EMPRESA:FELlPEKROTHCOSSETIN- EIRELI
./
I'
E-MAlL:fcossetin@yahoo.com.br
ENDEREÇO:Av. 21 de Abril, 1132.ljuí/RS FONE:(55)"3332-3025
DADOSBANCARiaSPARADEPOSITO;CAIXA ECONÔMICA- AG: 0483 CC:2325-8
REPONSAVEL
PELAASSINATURADO CONTRATO:FELlPEKROTHCOSSETIN,CPF:018.145.110-75
•
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Declaramos que o produto cotado atende a todas as exigências habilitatórias do EDITALsupracitado.
Declaramos que nos valores apresentados englobam todos os custos operacionais de atividade, incluindo despesasde frete,
seguro, combustível, custos que abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para
fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental,
transporte de matéria e de pessoal e qualquer outra despesa não especificada neste edita I.
Declaramos que:
- A VALIDADE DA PROPOSTACOMERCIALé 60 (sessenta) dias, ou conforme o prazo estipulado no edital.
- A GARANTIA é de 12 (~OZE) meses nos equipamentos e serviços; ou o prazo estipulado no edital, prevalecendo o maior
período.
- ENTREGA:Em até 15 (quinze) dias a contar da data de publicação da súmula do contrato, podendo este prazo ser
prorrogado, por solicitação do Contratado, se conveniente para a Administração.
- Que estamos de acordo com as DEMAIS CONDiÇÕESestipuladas no Edital.
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Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens descritos abaixo, objeto da presente licitação, acatando todas as
estipulações consignadas do edital, conforme abaixo:
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R$ 395,00

R$ 790,00

1

UND

R$ 245,00

R$ 245,00
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UND

R$ 245,00

R$1.960,00
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UND

R$ 3.550,00

R$ 3.550,00
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Retirada de aparelhos Ar
condicionado com capacidade de
no mínimo, 24.000
BTUS/h, ciclo Quente/ frio;
Retirada de aparelho de ar
condicionado 12.000 BTUS/h
modelo, ciclo quente e frio;
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Retirada de aparelhos de ar
condicionado 9.000 BTUS/h
modelo, ciclo quente e frio;
Substituição de tubulação de
drenagem de refrigeração de 10 m,
com fornecimento de mão de obra e
mais os seguintes materiais: 05
Dutos PVC Flexível, 06 Curvas, 01
Bomba de Drenaaem.
Realocação de aparelhos Ar
condicionado com capacidade de
no mínimo, 24.000 BTUS/h, ciclo
quente/fri o;
Realocação de aparelho Ar
condicionado com capacidade de
no mínimo, 24.000
BTUS/h, ciclo quente/frio;
Realocação de aparelho Ar
~dicionado
com capacidadede
no mínimo, 30.000
BTUS/h, ciclo auente/frio;
Fornecimento e instalação de
aparelhos de ar condicionado
SPLlT Cassette 48.000
BTUS/h modelo trifásico ciclo
quente e frio, gás ecológico R 410a•
Fornecimento e instalação de
aparelhos de ar condicionado Split
Inverter com capacidade de
refrigeração de, no mínimo
30.000 BTUS/h, ciclo quente /frio
com gás ecológico R-410;
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2

UNO

R$1.290,00

R$ 2.580,00

1

UNO

R$ 2.250,00

R$ 2.250,00

1

UNO

R$ 2.250,00

R$ 2.250,00

KOMECO

KOC48QC1LX

4

UNO

R$14.175,00

R$ 56.700,00

ELGIN

HVQI30B21B

3

UNO

R$ 6.540,00

R$ 19.620,00
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Fornecimento e instalação de
aparelhos de ar condicionado com
capacidade de refrigeração de no
mínimo 24.000
BTUS/h, ciclo quente/frio com gás
ecolóaico R-410;

ELGIN

HWQI24B21A

4

UNO

R$ 5.080,00

R$ 20.320,00

VALOR TOTAL R$ 110.265,00
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Ijuí, 16 de Outubro

de 2019

FELlPE
CPF: 18.145.110-75
SÓCIOPROPRIETÁRIO

FeHpe Kroth cossetm
CNPJ: 10.624 384/0001-77
Avenida 21 de Abril, 1132 - IJUI .•RS
Fone: (55) 3332-3025
E_mail·fcossetin@yahoo.com.br
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