
ANEXO IV 

 “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 seminovo, 

tipo picape, ano de fabricação a partir de 2008, para uso junto à Secretaria Municipal de Obras – Setor 

de Estradas Municipais, deste Município, descritos abaixo, declarando que estamos de acordo com as 

condições do CONVITE n
o
 010/2014, bem como com a Lei n

o
 8.666/93. 

1. Pelos serviços ora licitados, será pago o valor de R$.............. 

2. O prazo para entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias após o recebimento da 

Requisição. 

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

4. O prazo de garantia mínima para o motor, caixa e suspensão do objeto ora licitado, a 

contar da data de entrega do objeto, é de ............... 

 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de 01 (um) veículo seminovo, tipo picape, ano de fabricação a partir de 2008, para 

uso junto à Secretaria Municipal de Obras – Setor de Estradas Municipais, deste Município 

Item Qtde. Unidade  Descrição Marca 
Preço  

Unitário (R$) 

Preço 

Total (R$) 

01 01 Unidade 

Aquisição de um veiculo seminovo tipo picape 

para se utilizado pela Secretaria de Obras no 

Setor de Estradas Municipais com as seguintes 

características: carroceria aberta com cabine 

Dupla, ano de fabricação a partir de 2008, 

combustível Diesel, 4 portas, cambio manual, 

capacidade para 5 passageiros, tração 4x4, motor 

de no mínimo 140 CV, carga útil no mínimo 

1000 kg, caçamba no mínimo de 800 litros, ar 

condicionado quente e frio,  direção hidráulica, 

encosto de cabeça traseiro, protetor de caçamba, 

rodas de liga leve,  aro mínimo 15, tanque de 

combustível com no mínimo capacidade de 80 

litros, vidros manuais, volante com regulagem de 

altura, capota marítima, com no máximo 115.000 

quilômetros originais no odômetro, 

documentação em dia e livre de quaisquer 

restrições junto ao DETRAN, garantia de motor, 

caixa e suspensão de 3 meses, lataria em ótimo 

estado de conservação. 

 

  

 TOTAL GERAL  

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


