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Proposta Registrada

Processo

Número: PE 9/2022-001-FMAS Número do Processo Interno: 9/2021-001 FMAS

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 22/02/2022 - 08:31

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Município: Itupiranga / PA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - AUTOMÓVEL BÁSICO 0KM Capacidade mínima para 05 lugares; entre-eixos comprimento mínimo de 2440(mm),capacidade do tanque

de combustível mínimo de 48 lts. Capacidade do porta malas mínimo de 275(L), motorização mínima 1.0; 5 (cinco) portas, direção

Hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, trava elétrica nas 4 portas, jogo de tapetes, protetor do motor,potencia do motor

mínima de 999CC, 12 ou 16 válvulas, cor branca com padronização visual dos mds, combustível flex., ar condicionado, ano e modelo

igual ou superior a 2021 todos itens obrigatórios. Documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia

mínima de 12 (doze) Meses.

Quantidade: 1 Sigla: UN

Valor Unitário: 79.000,00 Valor Total: 79.000,00

Modelo: ARGO 1.0 FLEX 4P Marca/Fabricante: FIAT

Detalhe: MARCA: FIAT MODELO: ARGO 1.0 FLEX Capacidade mínima para 05 lugares; entre-eixos 2521 comprimento 3.998

(mm),capacidade do tanque de combustível mínimo de 48 lts. Capacidade do porta malas de 300(L), motorização mínima 1.0; 5

(cinco) portas, direção Hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, trava elétrica nas 4 portas, jogo de tapetes, protetor do

motor, 1.0 potencia do motor mínima de 999CC, 12 válvulas, cor branca com padronização visual dos mds, combustível flex., ar

condicionado, ano e modelo igual ou superior a 2021 todos itens obrigatórios. Documentação (emplacamento e licenciamento) em

nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) Meses.

Registrado em: 10/02/2022 - 17:15:51

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto
10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como
ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto,
portanto, a exercer o direito de preferência.


