
Planilha1

VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1 PICKUP DIESEL 3.0 10,000 MÊS     0,00 0,00

Especificação : LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE MENSAL

MOTOR Motorização: 3.0 Alimentação Diesel common rail

Combustível Diesel Potência (cv) 171.0 Cilindrada (cm3) 2.982

Torque (Kgf.m) 35,0 Velocidade Máxima (Km/h) 167 Tempo 0-100

(Km/h) 11.8 Consumo cidade (Km/L) N/D Consumo estrada (Km/L)

N/D MECÂNICA Câmbio Manual de 5 marchas Tração 4x4

Direção Hidráulica Suspensão dianteira Suspensão tipo braços

triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo

independente e molas helicoidal. Suspensão traseira Suspensão

tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de

lâminas. Freios Dois freios à disco com dois discos ventilados. Ano

de fabricação de 2014 a 2017

Total : 0,00

a) o prazo de validade desta proposta é de  :  dias;

b) as condições de pagamento são:  ;

 dias.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da

	Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9/2017-00028   .

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe-

	cificações, e asseverando que: 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas,

previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do

contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:

          BAIRRO : MOrumbi   CIDADE : Tucumã - PA

          CNPJ : 22.981.088/0001-02

Valor total extenso:

Valor total da proposta por extenso :

          NOME: COMISSÃO DE PREGÃO                      

          ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ, S/N - MORUMBI, TUCUMÃ/PA             

EMPRESA : 

          NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ                              

          ENDEREÇO : Rua do café, s/nº                                 

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Proposta de preços

PREGAO                             No: 9/2017-00028   

Prefeitura Municipal de Tucumã                    

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Página 1


		2017-04-26T10:31:26-0300




