
ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2016.  PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2016. EDITAL N.º 007/2016. 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 

A proposta deverá ser entregue até o dia 25 de fevereiro de 2016, até as 10:00 horas  na Secretaria Municipal de Administração 

Finanças e Planejamento – Setor de Licitações.  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

EMPRESA PROPONENTE : ____________________________________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________   INCR. EST.: ____________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________CIDADE:____________________________   ESTADO: RS. 

TELEFONE: _______________________________     ENDEREÇO DE E-MAIL:_________________________________________ 

 

1 - Pela presente, encaminhamos ao Município de Jacuizinho, proposta referente a Licitação em epígrafe, que tem por objeto a 

AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS NOVOS ZERO KM, UM  PARA O GABINETE DO PREFEITO, E OUTRO PARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme descriminado abaixo: 

 

GABINETE DO PREFEITO 

ITEM  DESCRIÇÃO MARCA VALOR  

01 Aquisição de Um Veículo Novo – 0 Km, Ano/Modelo 2015/2016, com motorização 

mínima a álcool de 104 cv e 98 cv a gasolina, cor sólida, 04 portas, injeção eletrônica, 

comprimento do veículo entre 3.885 mm à 3.985, motor de no mínimo 1.400 cilindradas 

(1.4), equipado com sistema de travas nas portas e vidros elétricos, equipado com AIR 

BAG + ABS de fábrica, com no mínimo cinco marchas à frente e uma à ré; Ar 

Condicionado, direção hidráulica; Pneus e rodas aro 14’; banco traseiro com encosto 

totalmente rebatível, banco motorista com regulagem de altura, console central, 

imobilizador eletrônico, porta malas com capacidade mínima de 257 litros, Tanque de 

combustível com capacidade mínima de 52 litros, cor solida, capacidade 05 pessoas, cinto 

de segurança e todos os itens obrigatórios, e demais características próprias desse veículo. 

 R$ 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM  DESCRIÇÃO MARCA VALOR  

02 Aquisição de Um Veículo Novo – 0 Km, Ano/Modelo 2015/2016, com motorização 

mínima a álcool de 104 cv e 98 cv a gasolina, cor sólida, 04 portas, injeção eletrônica, 

comprimento do veículo entre 3.885 mm à 3.985, motor de no mínimo 1.400 cilindradas 

(1.4), equipado com sistema de travas nas portas e vidros elétricos, equipado com AIR 

BAG + ABS de fábrica, com no mínimo cinco marchas à frente e uma à ré; Ar 

Condicionado, direção hidráulica; Pneus e rodas aro 14’; banco traseiro com encosto 

totalmente rebatível, banco motorista com regulagem de altura, console central, 

imobilizador eletrônico, porta malas com capacidade mínima de 257 litros, Tanque de 

combustível com capacidade mínima de 52 litros, cor solida, capacidade 05 pessoas, cinto 

de segurança e todos os itens obrigatórios, e demais características próprias desse veículo. 

 R$ 

 

Valor Total da Proposta para o Item 01 + Item 02 R$: _____________ (_______________________________________________) 

 

Em consonância com o objeto acima referido declaramos: 

 

1 – Que o preço final dos Item, considerou incluídos todos os custos como transporte do bem até a Sede da Prefeitura 

Municipal de Jacuizinho - RS, incluindo Revisões Previstas no Manual de Garantia, salários, impostos, taxas, contribuições sociais, 

custos diretos e indiretos, bem como, seus imprevistos, lucros, tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, e previdenciários. 

2 – Que o prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, após a solicitação da Administração Municipal; 

3 – Que o prazo de garantia é de no mínimo 01 (um) ano de garantia sem limite de quilometragem e 03 (três) anos, sem limite 

de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão. 

 

 

________________________- RS, ________de ___________________de 2016. 

 

________________________________________ 

(Assinatura do Licitante)     Carimbo da empresa com o nº do CNPJ: 


