
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

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

fabricação nacional, com Código Finame, 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 022/2018, 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 até 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da Ordem 

de Fornecimento. 

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) Compactador, de fabricação nacional, com Código Finame, 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 
Código  

Finame 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1 Unid. 

COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

AUTOPROPULSADO, novo, de fabricação nacional, 

ano mínimo 2017, com código Finame, equipado com 

motor turbo alimentado a diesel, com no mínimo 4 

cilindros e que atenda as normas de emissão de gases 

TIER III/MAR-I, com conformidade com a legislação 

ambiental vigente, com potência mínima de 110hp.  

Sistema de tração - sistema hidrostático com bomba e 

motor de pistões axiais e com circuito totalmente 

independente.  

Velocidade variável mínima entre 0 e 5,0  Km/h.  

Vibração com sistema hidráulico independente, 

bomba e motor de engrenagens acoplado a um eixo 

excêntrico que gira no interior do tambor, comando 

duplo que possibilita o giro do eixo nos dois sentidos 

com frequência de vibração mínima de 1800vpm.    

Amplitude mínima de 1,70mm em alta e 0,65 mm em 

baixa, com impacto dinâmico mínimo de 31.000Kgf 

em alta e 18.000Kgf em baixa. Capacidade de subida 

de rampa mínima 63 %. Com redução nas planetárias e 

sistema de antiderrapagem (limited slip).  

Pneus mínimos de 18,4 x 30.  

Peso operacional mínimo de 10.400Kg.  

Cabine fechada ROPS/FOPS certificada, insulfilm 

nos vidros, ar condicionado original de fábrica, rádio 

AM/FM com entrada USB, com limpador e lavador do 

vidro dianteiro, um espelho retrovisor interno e 2 

externos, com 2 faróis frontais, faróis de trabalho e 2 

faróis traseiros, luzes indicadoras de direção dianteiras 

 

 

  



e traseiras, alarme de ré, tapete antiderrapante, com 

banco do operador com suspensão, com cinto de 

segurança, painel de instrumentos com sistema de 

monitoramento eletrônico, extintor de incêndio, bem 

como todos os equipamentos de segurança e tráfego 

conforme as normas do DETRAN/CONTRAN. 

Rolo liso 

Garantia de 12 (doze) meses sem limites de horas, 

com catálogo de peças e manual do operador em 

português. 

TOTAL GERAL  

 

Obs.: O catálogo de peças e o manual do operador deverão ser entregues juntamente com o equipamento durante a 

entrega técnica previamente agendada. 

 

 

Data e local. 

 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


