
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 para uso na 

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

PRESENCIAL 008/2014, 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 50 (cinquenta) 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 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Item Quant. Unidade Descrição Marca R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 01 Unidade 

Veículo zero Km, 1.4 FLEX 4P 2014, motor 

mínimo 1.4 com no mínimo 85 cv (gasolina), 

86 cv (álcool), Sete lugares, ar condicionado, 

direção hidráulica, pré disposição para rádio, 

Air Bag duplo, ABS, computador de bordo, 

desembaçador do vidro traseiro temporizado, 

limpador do vidro traseiro com intermitência, 

portas laterais traseiras deslizantes lados do 

motorista e passageiro ( facilita o acesso de 

deficientes físicos e pessoas com dificuldade de 

locomoção ) ,volante com regulagem, de altura, 

rádio connect, CD MP3 com entrada USB, 

faróis de neblina,  retrovisores externos com 

comando interno, chave canivete com 

telecomando de abertura, vidros elétricos 

dianteiros e trava elétrica, rodas de aço com 

pneus mínimo  175/70 R14, 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 


