
Item Especificação Quant. Unid. Marca Valor Unit. Valor Total

1

CAMINHÃO: com as seguintes especificações:

Veículo Novo, Zero km (primeiro emplacamento),

2019/2019, com ar condicionado, com no mínimo: cor

branca tração 4x2, motor diesel, potência do motor

162 cv, peso bruto total mínimo de 8250 kg, direção

hidráulica, cinco marchas a frente e uma à ré,

equipado com conjunto de lubrificação e

abastecimento completo (melosa aberta), composto

por um tanque lastro mínimo 2.000 litros

confeccionado em chapa 3/16, sendo capacidade para

1.500 litros para diesel e 500 litros para água.

Cobertura com telha galvanizada, armário parte

dianteira para ferramentas, filtros, etc. Caixa blindada

para carretéis. Bocal para limpeza para inspeção.

Dreno de diesel e água com registro. Válvula de

pressão. Suporte para tambor de 200 litros. Suporte

para balde de 20 litros com 02 divisões. Para-lama

com para barro. Dois faróis de iluminação, sinaleiros,

placas de identificação de produtos, faixas refletivas

de segurança. Para choque de acordo com INMETRO.

Para-choques laterais de acordo com INMETRO.

Morsa e Extintor com suporte.

1 Unid. R$ 0,00

R$ 0,00

À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena,

Em atendimento ao Pregão Presencial n° 014/2019, apresentamos nossa proposta de preço para contratação de empresa para fornecimento de

Patrulha Mecanizada (Caminhão, sendo veículo novo, zero Km, 2019/2019, entre outras especificações constantes nos Anexos I, II e VII termo de

Referência, Proposta Comercial e Minuta de Contrato) para o fortalecimento agropecuário do Município, contemplado no Convênio 858504/2017 -

MAPA, do tipo menor preço por item, conforme solicitado no processo administrativo nº 3641/18 e memorando interno 030/18 da Secretaria

Municipal de Agricultura, conforme abaixo descrito:

Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena

concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

VALOR TOTAL  DA PROPOSTA:

República Federativa do Brasil

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ

Divisão de Compras, Licitações e Contratos 

PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

RAZÃO SOCIAL:

N° CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE:

E-MAIL:

Valor total por extenso:

• A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em conformidade

com a Resolução SEFAZ nº 266/2009].

Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do resultado e lavratura da ata,

para apresentação de nova proposta e planilha, reajustadas em conformidade com o valor adjudicado, se for o caso.

DECLARAMOS que o preço ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com contratação de pessoal,

materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Os dados bancários de nossa empresa são: 

Banco: ____________________________________

Agência: ___________________________________

Conta Corrente nº: ___________________________



_____________________________ , ________ de ___________ de 2019.

Local 

__________________________________

Nome e assinatura do Representante Legal

CPF nº _____________________________

Carimbo da empresa


