
 

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) veículo novo, zero 

km, tipo Sedan, ano/modelo mínimo 2019, para uso da Secretaria Municipal de Obras, deste 

Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL no 

061/2019, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 3.555/2002 e 

5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 15 (quinze) 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. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de 01 (um) veículo novo, zero km, tipo Sedan, ano/modelo mínimo 2019, para uso da Secretaria 

Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 01 Unidade VEÍCULO ZERO KM TIPO SEDAN 

No mínimo ano 2019; 

Motor no mínimo 1.6 Flex (Álcool/gasolina), com 

protetor de Carter; 

Combustível: gasolina e álcool; 

Largura mínima: 1600mm; 

Comprimento mínimo: 4200mm; 

Distância entre eixos mínima: 2450mm; 

Porta malas com capacidade mínima de 450 litros; 

Mínimo 5 lugares; 

Mínimo do tanque de combustível de 48 litros; 

Air bag duplo e freios ABS nas rodas dianteiras; 

Cintos de segurança dianteiro com ajuste de altura; 

Ar condicionado; 

Travas e Vidros elétricos nas 04 portas; 

Retrovisores elétricos; 

Direção hidráulica ou elétrica; 

Sensor de estacionamento traseiro; 

Faróis de neblina; 

Rádio AM/FM com entrada USB e bluetooth; 

Computador de bordo; 

Volante multifuncional; 

Rodas e pneus no mínimo R15; 

Tapetes e todos os demais itens de série, bem como 

todos os itens obrigatórios pelo CTB (estepe, 

triângulo, chave de roda, macaco, etc.); 

Garantia de no mínimo 12 meses, sem limite de 

quilometragem; 

Cor branca. 

   

 TOTAL   

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


