
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 (uma) Motoniveladora, de 

fabricação nacional, com Código Finame, 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 (uma) Motoniveladora, de fabricação nacional, com Código Finame, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 
Marca/

Modelo 

Código  

Finame 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1 Unid. 

MOTONIVELADORA, nova de fabricação nacional, 

ano/modelo mínimo 2017, com código Finame. 

Equipada com motor da mesma marca do fabricante 

ou grupo do fabricante do equipamento, de 6 cilindros 

a diesel, eletrônico, turbo alimentado, com no mínimo 

três variáveis de potência líquida, sendo inicial mínima 

de 170 HP. Sistema de freios a disco em banho de 

óleo selados de acionamento hidráulico e atuação por 

pedal nas quatro rodas do Tandem e freio de 

estacionamento. Transmissão automática com no 

mínimo 6 velocidades a frente e no mínimo 3 a ré, 

equipado com sistema de conversor de torque, 

equipada com bloqueio e desbloqueio integrado, 

sistema direcional com chassi articulado de 

acionamento hidráulico, com ângulo de articulação 

mínimo de 25° para esquerda ou para direita, lâmina 

com deslocamento lateral e hidráulico e padrão para 

operação de talude a 90°. Lâmina de exclusivo perfil 

envolvente. Círculo da lâmina com deslocamento 

lateral e angular acionados hidraulicamente, com 

dimensões mínimas de 3.600 x 622 x 22mm. Elevação 

máxima do solo de mínimo 400mm. Controles 

totalmente hidráulicos. Direção tipo hidrostática ou 

hidráulica. Pneus novos de bitola mínima de 1400 x 

24 – 12 Lonas. Cabine fechada ROPS/FOPS com 

certificado, insulfilme nos vidros, ar condicionado 

original de fábrica, rádio AM/FM com entrada USB, 

limpador de para-brisa dianteiro e traseiro com 

lavador, um espelho retrovisor interno e 2 externos, e 

cortina quebra sol traseira, com 2 faróis frontais, faróis 

 

 

  



de trabalho e 2 faróis traseiros, luzes indicadoras de 

direção dianteiras e traseiras, 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. Ripper traseiro 

com no mínimo 5 dentes. Peso operacional mínimo 

de 16.000 Kg. 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 


