
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO ENTORNO DO CAPARAÓ 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 016/2020 – PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 003/2020 
ONDE SE LÊ:  

ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA 

(Nome e razão social)                                                                        CNPJ: 
Endereço:                                                                                           Cidade: 
E-mail: 
Através deste formulamos nossa proposta, abaixo, e desde já declaramos cientes de todas as condições 
e cláusulas editalícias, em especial àquelas constantes do Termo de Referência. 

Local e data  
 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal. 
 
 
LÊ-SE:  

ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA 

(Nome e razão social)                                                                        CNPJ: 
Endereço:                                                                                           Cidade: 
E-mail: 
Através deste formulamos nossa proposta, abaixo, e desde já declaramos cientes de todas as condições 
e cláusulas editalícias, em especial àquelas constantes do Termo de Referência. 

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO VL. UNIT VL. TOTAL 

01 UND 01 Veículo tipo pick-up, cabine dupla, cor branca, 
ano/modelo 2020/2020 ou superior, bicombustível 
(álcool e gasolina), motorização mínima de 109 cv, 
04 portas, 05 passageiros, encosto de cabeça para 
todos os ocupantes, direção elétrica, ar 
condicionado, suspensão dianteira independente, 
suspensão traseira em eixo rígido, 02 air bags, 
tanque de combustível mínimo de 55 Litros, 
capacidade de carga da carroceria mínima de 600 
Lt. e 650 Kg., controle de tração, controle de 
estabilidade, assistente de partida em rampa, 
central multimídia com tela mínima de 07 
polegadas, câmera de ré, vidro elétrico nas 04 
portas, travas elétricas, alarme antifurto, rodas em 
liga-leve mínimo aro 15. 
 
Obs: Poderão participar desta licitação todas as 
empresas que estiverem enquadradas como 
fabricantes ou concessionárias autorizadas, 
conforme Lei Federal N° 6.729/79. 
 
Garantia mínima de 12 meses sem limite de 
quilometragem; 
 
Todos itens obrigatórios da categoria contidos nas 
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito(Contran). 

 
Documentação (emplacamento e licenciamento) 
entregue em nome do CIS Caparaó  

  

   TOTAL   

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO VL. UNIT VL. TOTAL 



Local e data  
 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal. 
 

Mutum(MG), 30 de julho de 2020. Rosângela Lamarca de Oliveira Barcelos (pregoeira). 

 
 

01 UND 01 Veículo tipo pick-up, cabine dupla, cor branca, 
ano/modelo 2020/2020 ou superior, bicombustível 
(álcool e gasolina), motorização mínima de 109 cv, 
04 portas, 05 passageiros, encosto de cabeça para 
todos os ocupantes, direção elétrica, ar 
condicionado, suspensão dianteira independente, 
suspensão traseira em eixo rígido, 02 air bags, 
tanque de combustível mínimo de 55 Litros, 
capacidade de carga da carroceria mínima de 600 
Lt. e 650 Kg., controle de tração, controle de 
estabilidade, assistente de partida em rampa, 
central multimídia com tela mínima de 07 
polegadas, câmera de ré, vidro elétrico nas 04 
portas, travas elétricas, alarme antifurto, rodas em 
liga-leve mínimo aro 15. 
 
Obs: Poderão participar desta licitação todas as 
empresas que estiverem enquadradas como 
fabricantes ou concessionárias autorizadas, 
conforme Lei Federal N° 6.729/79. 
 
Garantia mínima de 12 meses sem limite de 
quilometragem; 
 
Todos itens obrigatórios da categoria contidos nas 
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito(Contran). 
 

  

   TOTAL   


