Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
“Cidade Ilustre do Brasil”
(Este anexo é um modelo e deve ser impresso preferencialmente em papel timbrado do licitante)
ANEXO I
PROPOSTA COMERCIAL
Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2.012
DATA: 19/03/2.012

Cidade:
Estado:

Horário: 10:00 horas
Tel/fax:

Especificações Técnicas dos Itens:
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO

MARCA/MODELO

01(um) trator agrícola, com as seguintes
especificações técnicas:
Zero quilômetro; Ano de fabricação
2.012. Sobre roda; Tração 4x4; Motor
com no mínimo 03 (três) cilindros,
diesel turbo ou aspirado, com potência
mínima de 75 (setenta e cinco) CV,
refrigerado à água, com freios à disco
em banho de óleo, transmissão no
mínimo parcial sincronizada, com no
mínimo 08 marchas à frente e 02 à ré,
com lavancas laterais, plataformado,
com 02 válvulas de controle remoto,
com tomada de força independente,
com sistema TDP-E, teto fixado na
estrutura
de
proteção
contra
capotamento, com sistema de bloqueio
de diferencial, freio de estacionamento
direção hidrostática com bomba
exclusiva, com contrapeso traseiro e
dianteiro, com faróis de serviço, com
lanterna dianteira e traseira, com setas,
com luz de freio, com pisca alerta e
alarme sonoro de ré, com no mínimo 01
espelho retrovisor e pneus traseiros
18.4-30 e dianteiros 12.4 – 24.
Carreta de madeira, com capacidade de
4.000 Kg, rodado duplo, com pneus
medidas 7.50-16 – 3,00 x 1,90 x 0,45cm
VALOR TOTAL

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

Condições de Pagamento: ______________________________________
Validade da proposta: _________________________________________
Garantias dos equipamentos: _____________________________________
Banco: __________ Agência: ______________ Conta Corrente: _______________
Em _____/_______________/2.012.
_____________________
Assinatura do responsável

________________________
Carimbo C.N.P.J da Empresa

_________________________________________________________________________________
Departamento de Compras e Licitações
Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000
Fone: 13 3851-5100
Fax: 13 3851-3917 / 5101

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia
“Cidade Ilustre do Brasil”
ANEXO VII
PLANILHA DE PREÇO BASE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2.012
PROCESSO Nº 011/2.012
EDITAL Nº 008/2.012
ITEM

QUANT.

01

01

02

01

DESCRIÇÃO
01(um) trator agrícola, com as seguintes
especificações técnicas:
Zero quilômetro; Ano de fabricação 2.012.
Sobre roda; Tração 4x4; Motor com no
mínimo 03 (três) cilindros, diesel turbo ou
aspirado, com potência mínima de 75
(setenta e cinco) CV, refrigerado à água,
com freios à disco em banho de óleo,
transmissão
no
mínimo
parcial
sincronizada, com no mínimo 08 marchas
à frente e 02 à ré, com lavancas laterais,
plataformado, com 02 válvulas de controle
remoto,
com
tomada
de
força
independente, com sistema TDP-E, teto
fixado na estrutura de proteção contra
capotamento, com sistema de bloqueio de
diferencial, freio de estacionamento
direção hidrostática com bomba exclusiva,
com contrapeso traseiro e dianteiro, com
faróis de serviço, com lanterna dianteira e
traseira, com setas, com luz de freio, com
pisca alerta e alarme sonoro de ré, com no
mínimo 01 espelho retrovisor e pneus
traseiros 18.4-30 e dianteiros 12.4 – 24.
Carreta, de madeira, com capacidade de
4.000 Kg, rodado duplo, com pneus
medidas 7.50-16 – 3,00 x 1,90 x 0,45cm
VALOR TOTAL

PREÇO BASE

VALOR
MÍNIMO DE
REDUÇÃO

R$ 83.063,33

R$ 830,63

R$ 6.793,33

R$ 67,93

R$ 89.856,66

Obs: Período de garantia dos equipamentos, deverão ser de no mínimo de 06 (seis) meses, e os
prazos de revisão deverão obedecer os previstos em seus manuais .

Cananéia - SP, 06 de Março de 2.012.

__________________
ADRIANO CESAR DIAS
Prefeito Municipal

_________________________________________________________________________________
Departamento de Compras e Licitações
Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000
Fone: 13 3851-5100
Fax: 13 3851-3917 / 5101

