
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 

NÚMERO 
60/2018 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo nº 182/2018 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

Locação de máquinas e veículos. 
Locação de 10(dez) veículos automotor de porte médio, na cor branca, 
ou prata, ano de fabricação não inferior a 2017, 2 (duas) portas 
dianteiras e 02 (duas) portas traseiras, com capacidade para 05 (cinco) 
passageiros, (motorista incluso), cintos de três pontos para todos os 
ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, freios ABS, 
câmbio manual com 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré, embreagem 
monodisco a seco, direção hidráulica, porta-malas, tanque de 
combustível, bicombustível, motor de no mínimo 1.0, ar condicionado, 
com quilometragem máxima de 20.000 km, bem como, todos os 
equipamentos exigidos pela legislação de trânsito, com motorista e 
manutenção por conta da Contratada, seguro do veículo para o motorista 
e passageiros. 
 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. 

MÊS 12    

2 

Locação de máquinas e veículos. 
Locação de 01(um) veículo automotor utilitário, cabine dupla, ano de 
fabricação 2017, cor preferencialmente branca ou prata, capacidade para 
05 (cinco) passageiros no mínimo, com ar condicionado, combustível 
óleo diesel, motor 2.4cv no mínimo, com capacidade de carga igual ou 
superior a 1.000 kg, com combustível e seguro totais inclusos, com 
assistência técnica completa, equipado com todos os itens de 
segurança, com quilometragem mensal máxima estimada de 3.500 (três 
mil e quinhentos) quilômetros, bem como, todos os equipamentos 
exigidos pela legislação de trânsito, como motorista e manutenção por 
conta da Contratada, seguro do veículo para o motorista e passageiros. 
 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. 

MÊS 12    

3 Locação de máquinas e veículos. MÊS 12    



 

Locação de 01(um) veículo automotor utilitário, cabine simples, ano de 
fabricação 2017, cor preferencialmente branca ou prata, capacidade para 
02 (dois) passageiros no mínimo, com ar condicionado, combustível óleo 
diesel, motor 2.4cv no mínimo, com capacidade de carga igual ou 
superior a 1.000 kg, com combustível e seguro totais inclusos, com 
assistência técnica completa, equipado com todos os itens de 
segurança, com quilometragem mensal máxima estimada de 3.500 (três 
mil e quinhentos) quilômetros, bem como, todos os equipamentos 
exigidos pela legislação de trânsito, com motorista e manutenção por 
conta da Contratada, seguro do veículo para o motorista e passageiros. 
 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. 

4 

Locação de máquinas e veículos. 
Locação de 08(oito) veículos automotor de porte médio, na cor branca, 
ou prata, ano de fabricação não inferior a 2017, 2 (duas) portas 
dianteiras e 02 (duas) portas traseiras, com capacidade para 05 (cinco) 
passageiros, (motorista incluso), cintos de três pontos para todos os 
ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, freios ABS, 
câmbio manual com 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré, embreagem 
monodisco a seco, direção hidráulica, porta-malas, tanque de 
combustível, bicombustível, motor de no mínimo 1.0, ar condicionado, 
com quilometragem máxima de 20.000 km, bem como, todos os 
equipamentos exigidos pela legislação de trânsito, com motorista e 
manutenção por conta da Contratada, seguro do veículo para o motorista 
e passageiros. 
 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. 

MÊS 12    

5 

Locação de máquinas e veículos. 
Locação de 03(três) veículos automotor de porte médio, na cor branca, 
ou prata, ano de fabricação não inferior a 2017, 2 (duas) portas 
dianteiras e 02 (duas) portas traseiras, com capacidade para 05 (cinco) 
passageiros, (motorista incluso), cintos de três pontos para todos os 
ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, freios ABS, 
câmbio manual com 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré, embreagem 
monodisco a seco, direção hidráulica, porta-malas, tanque de 
combustível, bicombustível, motor de no mínimo 1.0, ar condicionado, 
com quilometragem máxima de 20.000 km, bem como, todos os 
equipamentos exigidos pela legislação de trânsito, com motorista e 
manutenção por conta da Contratada, seguro do veículo para o motorista 
e passageiros. 
 
 

MÊS 12    



 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. 

6 

Locação de máquinas e veículos. 
Locação de 05(cinco) veículo automotor de porte médio, tipo 
utilitário/perua ou minivan, ano de fabricação 2017, para transporte de 
passageiros, cor preferentemente branca ou prata, capacidade mínima 
para 07 (sete) passageiros sentados, óleo diesel ou gasolina, motor 
1.4cv no mínimo, com ar-condicionado, com combustível e seguro totais 
inclusos, com assistência técnica completa, devidamente licenciado, 
quilometragem mensal máxima estimada de 3.500 (três mil e quinhentos) 
quilômetros, bem como, todos os equipamentos exigidos pela legislação 
de trânsito, motorista e manutenção por conta da Contratada, seguro do 
veículo para o motorista e passageiros. 
 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. 

MÊS 12    

7 

Locação de máquinas e veículos. 
Locação de 03(três) veículo automotor de porte médio, na cor branca, ou 
prata, ano de fabricação não inferior a 2017, 2 (duas) portas dianteiras e 
02 (duas) portas traseiras, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, 
(motorista incluso), cintos de três pontos para todos os ocupantes, 
encosto de cabeça para todos os ocupantes, freios ABS, câmbio manual 
com 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré, embreagem monodisco a 
seco, direção hidráulica, porta-malas, tanque de combustível, 
bicombustível, motor de no mínimo 1.0, ar condicionado, com 
quilometragem máxima de 20.000 km, bem como, todos os 
equipamentos exigidos pela legislação de trânsito, motorista e 
manutenção por conta da Contratada, seguro do veículo para motorista e 
passageiros. 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. 

MÊS 12    

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 



 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2018. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


