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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO: 00112018
PROCESSO N° 0112018

Proposta
Prezados Senhores (as):
Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o
fornecimento dos veículos objeto do certame licitatório referido acima, nos valores dispostos na
tabela abaixo, sendo o valor global da nossa proposta de R$ 58.900,00 (Cinquenta e oito mil e
novecentos reais).
A MKCCR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
RUA: Delhi n? 864 - Parque Agari, ParanaguálPR
Inscrição. Municipal n? 479451427
I CEP: 83.215-230 I Fone/Fax: (41) 3425-9443 Ce1: (041) 98503-0076
CNPJ n? 27.228.531/0001-92
e-mail : comercial.handel@gmail.com
Inscrição Estadual nO 9074431086
marcelocordeiro.vdir@gmail.com
Item

QTDE

Especificações do certame

Preço Unitário

Preço Total

01

01 Uno

Veículo modelo Sedan. Zero KM,
Mínimo de 1.3 de potência, ano
2019, 04 (quatro) portas, 05
(cinco) passageiros, 05 (cinco)
marchas à frente e O 1 (uma) à ré, cor

R$ 58.900,00

R$ 58.900,00

branca, capacidade mínima de

carga 370kg, direção hidráulica ou
elétrica, protetor de cárter, freios ABS
com EBD, rodas de aço com calotas
integrais mínimo aro 14 ou liga leve,
combustível Flex, tanque de
combustível de no mínimo 50 litros de
capacidade, ar condicionado,
rádio/MP3,Kit multimídia, Airbag
duplo frontal, capacidade mínima de
460 litros no porta-malas, vidros
elétricos nas portas dianteiras,
vidros com proteção solar, banco
traseiro rebatível ou fixo, faróis de
neblina dianteiros, retrovisores
externos, maçanetas das portas,
retrovisores externos e para-choques

(41) 3425-9443

RENAULT
Passion for life
LOGAN EXPRESSION 1.6 o KM
A1~O 2018 E MODELO 2019
ASSESSÓRlOS: FAROL DE
NEBLINA
OPCIONAL KIT TECHNO PACK
sistema multinúdia MEDIA Nav
Evolution, sensor de estacionamento e
câmera de ré
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na cor do veículo, no mínimo 4
(quatro) cintos de segurança retráteis
incluindo dianteiros e traseiros, jogo
de tapetes e demais itens de série do
produto, bem como atendendo todas
as normas de segurança exigidas por
lei e código de trânsito vigente".

•

Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de, 60 ( sessenta) dias, a contar da
data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3° da Lei Federal n."
8.666/93).

•

DECLARO expressamente, sob as penas da lei, que em todos os preços ofertados
estão inclusos todos os custos com veículo, mão-de-obra, encargos sociais e
trabalhistas, beneficios, tributos, despesas diretas e indiretas. Portanto, os preços
constantes na "PROPOSTA COMERCIALIPREÇOS" constituirão, a qualquer
título, a única e completa remuneração devida a nossa empresa caso venha a ser
contratada para a execução dos serviços.

•

DECLARO sob as penas da lei, que entregarei os produtos ora ofertados com
prazo pré - estipulado no presente edital e, que os produtos ofertados atendem
todas as especificações exigidas no Termo de Referência, conforme fixa técnica
anexa a proposta.

•

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da
lei complementar n°. 123/2006.

DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO
Caso a empresa se consagre vencedora
BANCO: 341 (Banco Itaú)
AGENCIA: 3786
CONTA CORRENTE: 56808-3
Identidade RG:8.l10.556-1

127.228.531/0001-921
MKCCR Comercio e Representações LTDA· EPP

CPF: 033.274.099-43
15, de Outubro de 2018.

Rua Delhi, 864 Parque ~gari
83215-230 - Paranagua - Paraná

