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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
A presente proposta tem como objeto o registro de preços para eventual locação de 
equipamentos de projeção, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas no Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 
 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

12 
Projetor 
multimídia 
3.000 

Locação de projetor 
multimídia até 3.000 
ansilumens, contraste até 
2000:1, resolução de 
1024x768 pixels. 

diária     
(5 horas) 

20  R$     R$   

Preço unitário do item 12 (por extenso): 

13 
Projetor 

multimídia 
5.000 

Locação de projetor 
multimídia até 5.000 
ansilumens, contraste até 
2000:1, resolução de 
1024x768 pixels. 

diária     
(5 horas) 

20  R$    R$   

Preço unitário do item 13 (por extenso): 

14 
Tela de 
projeção 120 

Locação de tela de projeção 
de 120 polegadas, com 
opção para teto ou tripé. 

diária     
(5 horas) 

20  R$    R$   

Preço unitário do item 14 (por extenso): 

15 
Tela de 
projeção 300 

Locação de tela de projeção 
de 300 polegadas, com 
opção para teto ou tripé. 

diária     
(5 horas) 

20  R$    R$   

Preço unitário do item 15 (por extenso): 

16 
Controle 
remoto com 
ponteira laser 

Locação de controle remoto 
para mudança de slides com 
ponteira laser. 

diária     
(5 horas) 

20  R$    R$   

Preço unitário do item 16 (por extenso): 

17 TV LED 75’ 
Locação de TV led 75 
polegadas com suporte de 
chão ou torre. 

diária     
(5 horas) 

20  R$    R$   
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Preço unitário do item 17 (por extenso): 

18 TV LED 40' 
Locação de TV led 40 
polegadas com suporte de 
chão ou torre.  

diária     
(5 horas) 

20  R$      R$     

Preço unitário do item 18 (por extenso): 

19 
DVD/BLUE 
RAY 

Locação de aparelho Blue 
Ray/DVD.  

diária     
(5 horas) 

10  R$    R$   

Preço unitário do item 19 (por extenso): 

 
a) Valor global proposto: R$.............. (......por extenso..............). 

b) Prazo de validade da proposta: ____________________(mínimo 60 dias). 

c) Concordo com todas as exigências do presente Pregão. 

 
NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
FONE/FAX DA EMPRESA:........................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 
LOCAL/DATA 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 


