ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2017.

PROCESSO LICITATÓRIO N.001/2017. EDITAL N.º 001/2017.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura.
A proposta deverá ser entregue até o dia 19 de janeiro de 2017, 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 UMA COLHEDORA DE FORRAGEM (ENSILADEIRA) DE 02 LINHAS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme descriminado abaixo:

Item
01

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Descrição do Equipamento
Colhedora de forragem
c/ 2 linhas espaçamento de 45 a 55 cm
Rotor alto regulável com 12 facas em perfil(C).
Plataforma recolhedora com 4 rolos e facas estrela de alta liga.
Carenagem de proteção em polietileno de alta densidade na
plataforma e nos alinhadores.
Contra faca do rotor fixa com duas vidas.
Bica de saída em polietileno cross-link sem emenda com proteção
interna
Comando da bica e giro hidráulico Transmissão por caixa e
cardam

Quant.
01

Valor
Unitário
R$

Valor Total
R$

Acionamento por cardam linha 5000
Opções de picado 24 tamanhos, sendo de 2,0mm a 36,0 mm
Produção entre 28 e 30 ton.p/h
Potencia requerida de 75 a 100 cv na TDP
Caixa de ferramenta: contendo, 4 engrenagem para troca de corte,
cabo do afiador,10 pinos de segurança, jogo de parafuso dos
alinhadores, e manual de instrução do equipamento
Peso: Transmissão caixa e cardam no máximo 650 kg
Valor Total da Proposta para o Item 01 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.
2 – Que o prazo de entrega do equipamento será de até 05 (cinco) 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 horas trabalhada, para defeitos de fabricação
e montagem.

________________________- RS, ________de ___________________de 2017.
________________________________________
(Assinatura do Licitante)

Carimbo da empresa com o nº do CNPJ:

