
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 veículo VAN, 0 km, para 

uso na Secretaria Municipal de Saúde, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 034/2012, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos 

Federais  nos 3.697/2000, 3.555/2002  e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 60 (sessenta) dias, a contar da Ordem de 

Fornecimento. 

2. O prazo de garantia é de ....................... 

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

4. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

MODELO DE PROPOSTA 

Aquisição de veículo VAN, 0 km, para uso na Secretaria Municipal de Saúde 
Item Quant. Un. Descrição Marca R$ 

Unitário 
R$  

Total 

01 01 Un. 

01 (um) veículo novo, 0 km, ano/modelo 2012, teto alto, 

cor sólida, motor diesel com no mínimo 2.3 cilindradas, 

com no mínimo 125 cv, turbo alimentado com 

intercooler, filtro com pré aquecimento, tração dianteira, 

direção hidráulica, faróis com regulagem elétrica de 

altura, janela corrediça 2ª fila, cinco marchas a frente e 

uma a ré, capacidade para 16 pessoas (01 motorista mais 

15 passageiros), ar condicionado com duto central, freio 

a disco nas quatro rodas, porta lateral corrediça, sistema 

auxiliar de partida a frio, tacógrafo digital, rodas em aço 

com pneus 205/70 R16, altura mínima 2.400 mm e 

máxima 2500 mm, largura mínima 1.990 mm e máxima 

2000 mm, comprimento do veículo máximo 6000 mm, 

tanque de combustível de no mínimo 80 litros, tapetes e 

todos os demais itens de série , bem como todos os itens 

obrigatórios pelo CTB. 

Garantia: 12 meses, sem limite de quilometragem. 

   

TOTAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


