
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ao 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS. 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

Sr. Pregoeiro, 

 

Seguindo os ditames do Edital, apresento a V.Sa., nossa proposta de preços para objeto 

do Pregão nº 001/2023, realizado no dia 07 de janeiro de 2023  às 08:00 nas seguintes 

condições:  

 
ITEM 13 – Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: 

Cerca De 100 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E 

Temperatura , outros componentes: até 2 cestos com pedal, tipo vertical, operação: 

automática, digital; composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão... 1 

UNIDADE. FABRICANTE/MARCA: PRISMATEC MODELO: CSA100 

 

Valor unitário:______R$ 17.735,62 (Dezessete mil setecentos e trinta e cinco e sessenta e 

dois centavos.). 

VALOR TOTAL:___ R$ 17.735,62 (Dezessete mil setecentos e trinta e cinco e sessenta e 

dois centavos.). 

 

 

VALOR GLOBAL:_ R$ 17.735,62 (Dezessete mil setecentos e trinta e cinco e sessenta e 

dois centavos.). 

 

 

 
 Declaramos que a validade da nossa proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

sua apresentação. 

 O prazo para entrega dos materiais será de 30 (Trinta) dias, contados da entrega da nota 

de Empenho em local indicado no Termo de Referência; 

 Declaramos que, no preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais 

como: impostos, taxas, fretes etc, bem como, as isenções tributárias previstas em lei. 

 Declaramos que a proposta atende a todas as condições estabelecidas pelo Edital e seus 

anexos. 

CNPJ: 36.415.033/0001-40  INSC. EST: 05417790-1 / INSC. MUN: 45768401 

Rua Tobias Barreto, n° 163, Compensa 1 – Sala B. Cep: 69030-020. Manaus - AM 



 Os bens estarão acompanhados, ainda, do manual do usuário, com uma versão em 

português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

 Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Bradesco, n° 41205-8. 

Agência: 3736. 

 Garantia de 12 meses 

 

09 de Fevereiro de 2023 

 

 

 

 

 

 


