
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de 01 (um) Caminhão Traçado, 

01 (uma) Caçamba Basculante Agrícola e 01 (uma) Carroceria Plataforma (Prancha), todos de 

fabricação nacional, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento de Crédito no 21/01794-8, 

firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Três de Maio, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Obras, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 012/2018, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos 

Federais no 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega será de até  .....(......) dias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A garantia dos produtos é de .................. 

4. A assistência técnica e o fornecimento de peças será prestada por .................. 

 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 
 
 

 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de 01 (um) Caminhão Traçado, 01 (uma) Caçamba Basculante Agrícola e 01 (uma) Carroceria 

Plataforma (Prancha), todos de fabricação nacional, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento 

de Crédito no 21/01794-8, firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Três de Maio, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 
Marca/ 

Modelo 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 1 Unid. 

CAMINHÃO NOVO DE COR PRATA 

TRAÇADO, 6x4, zero km, ano mínimo de 

fabricação 2017 e modelo 2018, de fabricação 

nacional, com potência mínima de 289 cv, motor 

a diesel, de 06 cilindros verticais em linha, 

turbinado e interculado com gerenciamento 

eletrônico de combustível, com cabine avançada 

em aço estampado, suspensão da cabine equipada 

com 4 amortecedores e barra estabilizadora, com 

transmissão de 10 marchas a frente e 03 

velocidades a ré, cabine com ar condicionado, 

radio AM/FM com entrada USB, banco do 

motorista com suspensão a ar, horímetro digital, 

controle automático de velocidade com 11 pneus 

tipo radial sem câmara 275/80R 22,5 uso misto, 

freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e 

traseiras, com ABS/ASR/EBD ; freio estacionário 

com molas acumuladoras e atuação nas rodas 

trativas, protetor do radiador, freio motor com 

acionamento eletropneumático, direção 

hidráulica, tanque de combustível com 

capacidade mínima de 275 litros. Reservatório de 

Arla 32 com capacidade mínima de 50 litros. 

Vidros elétricos. PBT (Peso bruto total 

homologado) mínimo 23.000 kg. Capacidade 

mínima de tração de 41.500 Kg. Tacógrafo 

digital de bobina, extintor de incêndio, bem como 

todos os equipamentos de segurança e tráfego 

   



conforme as normas do DETRAN/CONTRAN. 

Garantia mínima de 01 ano sem limite de 

quilometragem. 

Prazo de entrega: até 25 (vinte e cinco) dias a/c 

do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

2 1 Unid. 

CAÇAMBA BASCULANTE AGRÍCOLA 

NOVA DE COR PRATA, de fabricação 

nacional, com capacidade mínima de 14m³, com 

um pistão frontal para ser instalada no item 01 - 

Caminhão. Deve ser construída em material de 

alta qualidade devendo seu chassi principal ser 

construído por tubos nas medidas mínimas 

180x80x80 chapa mínima 6,35mm, dotado de 

travessas em perfil U com chapa mínima 

4,75mm. O Chassi deve ser com suporte para o 

compartimento basculante dotado de buchas para 

pinos com lubrificação, deve conter caixa de 

ferramentas metálica com vedação de borracha 

medindo aproximadamente 50cm altura x 50cm 

de largura x 60cm de profundidade, a mesma 

deve conter protetor lateral para ciclistas 

homologado conforme resolução 232/09 do 

CONTRAN e para-choque traseiro precisa ser 

homologado conforme resolução 593/09 do 

CONTRAN.  

O sistema hidráulico deve ser do tipo frontal com 

cilindro de pelo menos 4 estágios e deslocamento 

mínimo 3720mm, a tomada de força deve ser 

compatível ao veículo e ao kit hidráulico de alta 

pressão com bomba hidráulica mínima de 250bar 

de pressão. Seu acionamento deve ser interno na 

cabine do veículo, sendo o acionamento da 

tomada de força e de movimento da caçamba 

agrupado em um joystick de duplo estágio tendo 

alerta sonoro e luminoso bem como trava de 

segurança conforme resolução 563/15 do 

   



CONTRAN.  

O sistema hidráulico deve sair de fabrica 

abastecido com óleo hidráulico OH68 e com 

aditivos que garantem melhor funcionamento e 

durabilidade.   

A caixa de carga deve ter assoalho e laterais em 

chapa de espessura mínima de 4,75 mm a ¼ ou 

6,35mm com tratamento químico anticorrosivo, 

com dimensões internas compatíveis ao veículo, 

dotada de travessas em perfil U chapa mínima 

4,25mm e distanciamento máximo de 60 cm com 

vedação por selante PU para que se evite 

acumulo de umidade e poeiras. O portão traseiro 

deve ser do tipo basculante com quadro dedicado 

possibilitando a abertura lateral, o mesmo deve 

contar com trava de segurança para evitar a 

abertura involuntária por solavancos ou quaisquer 

interferências indesejadas. A caçamba deve 

conter Aba para protetor de cilindro e cabine. 

A união da caixa ao sobre chassi deve ser por 

pinos de no mínimo 50mm de diâmetro dotados 

de travamentos, e com canal de lubrificação com 

engraxadeiras. 

A caçamba deve sair de fábrica com suporte para 

cambão traseiro, suporte de step, barrica de água, 

sinaleiras laterais, faixas refletivas, adesivos 

indicativos de condições de operação e para 

lamas integrados em chapa mínima 2,65mm. 

Garantia contra defeitos de fabricação deve ser de 

no mínimo um ano. 

Observações:  

- A entrega técnica deve ser realizada por 

engenheiro mecânico da empresa e habilitado 

pelo CREA-RS, o qual deve ser integrante do 

quadro técnico de colaboradores da empresa, 

possibilitando aos operadores uma aula prática de 



operação do equipamento. 

- O equipamento deve ser instalado no veiculo 

zero Km que a parte adquirente indicar, veículo 

que também está sendo solicitada à aquisição. 

Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias após a 

entrega do item 01 - Caminhão. 

3 1 Unid. 

CARROCERIA PLATAFORMA (PRANCHA) 

NOVA, sob Chassi, de fabricação nacional, 

ano/modelo 2017/2018, para transporte de 

máquinas com capacidade técnica mínima de 20 

toneladas. 

A Carroceria Plataforma (Prancha) sob Chassi 

deve ter as seguintes dimensões mínimas: 

Comprimento 6000 mm mais rebaixe de 1200 

mm para ser instalada no Caminhão Mercedez-

Benz/2423 k, de propriedade do Município; 

Largura de 3200 mm; 

Assoalho deve ser em chapa xadrez e nos trilhos 

madeira de lei 50 mm;        

Rampas traseiras devem ser com acionamento 

hidráulico; 

Rampas devem ser com largura de 900 mm cada 

e comprimento de 2500 mm; 

Chassi deve ser em viga “U” de no mínimo 8.00 

mm; 

Perfil lateral deve ser em viga U de no mínimo 

6,35mm; 

Travessas devem ser em viga “U” ou “I”; 

Deve conter protetores laterais; 

Deve ser tratada por jato de granalha e fundo 

anticorrosivo; 

Acabamento deve ser em tinta PU; 

A mesma deve ser composta com todo o sistema 

elétrico instalado;                       

Deve conter placa de sinalização traseira;                                        

Os pés de patola deve ser com acionamento 

   



manual; 

O rebaixe na parte traseira deve ser de 1200mm;  

A mesma deve conter perfis soldados no centro 

para evitar o deslizamento dos equipamentos e 04 

peças de calços para o rolo;  

Deve conter todos os componentes de fabricação 

conforme as normas de trânsito vigente. 

O equipamento deve ser devidamente instalado 

no veículo informado no processo. 

A empresa deve fornecer CAT para 

emplacamento. 

Garantia contra defeitos de fabricação deve ser de 

no mínimo um ano. 

Observações: 

- A entrega técnica deve ser realizada por 

engenheiro mecânico da empresa e habilitado 

pelo CREA-RS, o qual deve ser integrante do 

quadro técnico de colaboradores da empresa, 

possibilitando aos operadores uma aula prática de 

operação do equipamento. 

- O equipamento deve ser instalado no Caminhão 

Mercedez-Benz/2423 k, ano de fabricação 2003, 

de propriedade do Município. 

Prazo de entrega: até 45 (quarenta e cinco) dias 

a/c do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

TOTAL GERAL  
 

Obs.: O catálogo de peças e o manual do operador (em português) deverão ser entregues juntamente com o 

veículo equipado durante a entrega técnica previamente agendada. 

 

 

Data e local. 

 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


