
  Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO  

AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS 

 

1 
Av. Fábio Zahran, 3231 - Jardim América - Campo Grande-MS - CEP: 79.080-761 

Fone: (67) 3317-5779 - Fax: (67) 3342-1219 - e-mail: compras@aem.ms.gov.br 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
A empresa ________________________________________________________, sediada na Av/Rua  
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
______________________________, Inscrição Estadual ______________________, Inscrição 
Municipal_____________________vem através deste apresentar  proposta de preços conforme 
solicitado.  
CONTATO: nome __________________  fone/fax: (   )______________  e-mail  _______________ 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
BANCO:                               AGÊNCIA:                         CONTA CORRENTE: 

 
 
OBJETO:  
 

 
Preço Total: R$___________ 
 
Informações complementares: 
 * Pagamento será realizado através de crédito bancário, até 05 (cinco) dias úteis contados da apresentação da 
respectiva Nota Fiscal.   
Observações:  
a) Declaro estar incluso nos preços cotados todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras 

despesas, diretas ou indiretas, que serão de única e exclusiva responsabilidade nossa.   
b) Validade da Proposta: 

Data          /         / 2021 
 

________________________________________ 
(Carimbo CNPJ e Assinatura) 

Item Descrição Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor 
 Total 

1 

Nobreak senoidal on-line dupla conversão 
10kva bifásico com banco de baterias mínimo de 16 baterias perfazendo tempo 
mínimo a meia carga (50%) de 30 minutos. 
Tensão de Entrada Bivolt Automatico 110/220v 
Tensão de  saída simultânea em 110+110/220V ou 120+120/240V 
Potencia Nominal mínimo 10.000VA /  8000W  
 Display LCD inteligente: Interação com o display por meio de teclas de 
comando: permite selecionar as informações que serão visualizadas no display 
inteligente. Também é possível habilitar/ desabilitar o alarme sonoro e o 
BYPASS manual. 
Minimo de 16 Baterias Internas ou externas 18 Ah 
Carga não Linear 50% perfazendo mínimo de 28minutos  de autonomia 
Alarmes audiovisuais (sonono e LEDs) 
Conexão para baterias externas 
DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica 
Serviço de instalação de Nobreak de 10KVA, com fornecimento de Cabos, 
Canaletas, Chaves de comutação, Disjuntores e demais materiais necessários. 

01 
Unidade 
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