
 ANEXO I 
CARTA - CONVITE Nº. 02/2014 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Sete Lagoas, ____ de ___________ de 2014. 
 

À 
COHASA – Cia. Reg. Habitção de Sete Lagoas 
Comissão Permanente de Licitação 
REF.: CONVITE Nº. 02/2014 
 
Prezados Senhores 
 
Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Processo Licitatório, 
modalidade Convite nº. 02/2014, venho submeter à apreciação desta Comissão 
Permanente de Licitação nossa Proposta Comercial para a aquisição de 01 (um) 
veículo, zero quilometro, conforme especificação descritas abaixo: 

 

Quant Descrição R$ Unitário R$ Total 

01 

01 Veículo zero quilometro, para a COHASA, de 
procedência nacional, motor no mínimo 1.0 
refrigerado a água, flex (Gasolina e Álcool), 
protetor de carter, ano de fabricação 2014 - 
modelo 2014, no mínimo, na cor branca, 
capacidade mínima 05 lugares, injeção 
eletrônica, tração dianteira, cambio de 05 
marchas à frente e 01 à ré, direção hidráulica, 
trava elétrica nas 04 portas, vidro elétrico, 
limpador e desembaçador traseiro , apoio de 
cabeça para os bancos dianteiros e traseiros, 
cinto de segurança dianteiro retrateis de 03 
pontas com ajuste de altura, cinto de segurança 
laterais traseiro retrateis de 03 pontas, espelho 
retrovisor externos (direito e esquerdo) com 
controle interno, Brake Light, vidros verdes, 
para-sóis biarticulados com espelho, jogo de 
tapete emborrachado, bancos dianteiros 
reclináveis, indicador gradual de temperatura da 
água, indicador gradual do nível de combustível 
e com os Acessórios Obrigatórios: extintor, 
macaco, sinalizador, chave de rodas e estepe 
com pneu e roda de ferro. 

  

Total R$  

 
Certifico-lhes que todos os documentos foram examinados, não havendo nada a 
acrescentar sobre os mesmos, e que assumimos total responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões na preparação desta proposta. 
 



Declaramos conhecer todas as condições exigidas neste instrumento convocatório. 
 
A importância total de nossa proposta é de R$ .... (.........), para pagamento conforme 
estipulado no modelo de contrato em Anexo II ao Edital de Convite nº. 02/2014. 
 
O prazo para execução do objeto ora licitado será de conformidade com o 
especificado na minuta de contrato em Anexo II, do Edital de Convite nº. 02/2014. 
 
Sendo esta licitante declarada vencedora do certame licitatório, o instrumento 
contratual será assinado pelo representante legal, Sr ..... . 
 
As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 25 
(vinte e cinco) dias, a contar da data de entrega dos envelopes, contendo a 
documentação e proposta comercial. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

  


