
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 zero km, ano de fabricação 

do ano em curso, para uso junto ao Gabinete deste Município, declarando que estamos de acordo com 

as condições do PREGÃO PRESENCIAL 053/2013, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 

8.666/93 e Decretos Federais n
os

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

1. O prazo de entrega do produto será até 30 (trinta) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

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 

FORNECIMENTO DE VEÍCULO ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO DO ANO EM 

CURSO, PARA USO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO 

Item Quant. Unidade Descrição Marca R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 01 Unidade 

Veículo tipo utilitário esportivo (SUV), ano de 

fabricação do ano em curso, zero quilômetro; cor 

branca; capacidade para cinco pessoas; 4 portas; 

motor de no mínimo 2.4 cc, com 16 válvulas, a 

gasolina; potência do motor de, no mínimo 180 

CV; transmissão automática de seis velocidades; 

rodas de alumínio aro 17”; freios a disco nas 

quatro rodas com sistema ABS com EBD; 06 air 

bags (motorista e passageiro, laterais e tipo 

cortina); coluna de direção regulável em altura e 

profundidade; sistema de controle de tração 

(TCS); controle eletrônico de estabilidade (ESP); 

espelho retrovisor interno eletrocrômico; ar 

condicionado com controle eletrônico automático 

de temperatura; piloto automático; bancos 

revestidos em couro; computador de bordo; 

sistema de partida (ignição do motor) por controle 

remoto; direção hidráulica; faróis de neblina; 

vidros elétricos nas 04 portas; sistema de travas 

elétricas para as portas e para o acesso externo ao 

compartimento de bagagens; espelhos retrovisores 

elétricos com desembaçador; volante revestido em 

couro, com controles de rádio e de piloto 

automático; rádio original com sistema eletrônico 

de sintonia,/FM/CD/MP3/USB com entrada 

auxiliar, 06 alto-falantes; aquecimento elétrico 

dos bancos dianteiros; regulagem elétrica de 

altura do banco do motorista; jogo de tapetes 

originais e todos os equipamentos obrigatórios 

pelo Código de Trânsito Brasileiro; garantia de 

fábrica de 03 anos, independente de 

quilometragem. 

   

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


