
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, zero km, 

para uso junto à Secretaria Municipal de Obras, deste Município, declarando que estamos de acordo 

com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, 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 90 (noventa) 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, ZERO KM, PARA USO JUNTO À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO 

Item Quant. Unidade Descrição Marca R$ 

Unitário 

R$  

Total 

01 01 Unidade 

VEÍCULO ZERO KM PICK-UP  

- Ano/ modelo 2017/17 

- Cabine dupla 

- Duas portas 

- Motor de no mínimo 88/85 cvs (etanol/gasolina) 

- 05 passageiros, 05 marchas para frente + marcha 

ré + freios a disco nas 04 rodas 

- Direção hidráulica, carga útil 668 kg, rodas de 

aço aro 15 com super calotas, tanque de 

combustível de 55 litros 

- Ar condicionado 

- Freios ABS 

- 02 air-bags (motorista e passageiro), sistema de 

som original de fábrica c/ 04 alto-falantes e 02 

tweeters 

- Vidros elétricos, espelhos elétricos, travas 

elétricas, chave com controle remoto, alarme com 

acionamento a distância 

- Banco traseiro para 03 passageiros e 03 apoios 

de cabeça, desembaçador do vidro traseiro, 

indicador de troca de marchas 

- Computador a bordo, janelas traseiras 

basculantes 

- Protetor de caçamba 

- Prazo de entrega em até 90 dias 

- Garantia de no mínimo 12 meses sem limite de 

quilometragem. Cor branca. 

   

 TOTAL   

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


