
ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA 
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2014
(preenchida em papel timbrado da proponente – uma para cada lote)

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:
LOTE 1 – LOCAÇÃO FIXA MENSAL
Item
Produto
Especificação detalhada
Quant.
Marca/Modelo do veículo
Valor mensal R$
I
Locação fixa mensal de veículos
Veículos de passageiros, sem motorista, fabricado a partir do ano de 2014 e não excedendo 60.000 quilômetros rodados, com capacidade para 5 (cinco) passageiros e 5 (cinco) portas, porta-malas de volume superior a 420 litros, rodas aro 14, com quilometragem livre, seguro com proteção para acidentes com perda total, roubo, furto, incêndio e contra terceiros, com cobertura para danos pessoais até R$ 100.000,00 (cem mil reais), e materiais até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com ar condicionado, direção hidráulica, rádio com entrada USB e GPS (com mapas atualizados), vidros com insulfilme dentro da capacidade permitida em lei, permissão para adesivar, cor prata
4 (quatro)
xxxxxxx
R$ xxxxx por veículo X 4 = R$ xxxxx
Total contrato anual
R$ xxxxxx

LOTE 2 – LOCAÇÃO POR DEMANDA
Item
Produto
Especificação detalhada
Quant.
Valor da diária R$
I
Locação de veículos por demanda
Diária de veículo de passageiros, sem motorista, fabricado a partir do ano 2014 e não excedendo 40.000km rodados, bicombustível, com potência mínima de 1300 cc e 100 cv, com capacidade para 5 (cinco) passageiros e 5 (cinco) portas, porta-malas de volume superior a 420 litros, rodas aro 14, com quilometragem livre, seguro com proteção para acidentes com perda total, roubo, furto, incêndio e contra terceiros, com cobertura para danos pessoais até R$ 100.000,00 (cem mil reais), e materiais até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com ar condicionado, direção hidráulica, rádio e GPS
15 (quinze)
R$ xxxxx
Total contrato anual
R$ xxxxxx

Prazo de Entrega: 
LOTE 1 – LOCAÇÃO FIXA MENSAL: dia 05 de janeiro de 2015.
LOTE 2 – LOCAÇÃO POR DEMANDA: na data e hora indicada na Ordem de Compra/Serviço (ODS) emitida pelo CREF2/RS, sendo a mesma expedida em até 15 (quinze) horas antes da hora do recebimento.
Local de Entrega: 
LOTE 1 – LOCAÇÃO FIXA MENSAL: no dia 05 de janeiro de 2015, às 9h, no endereço CREF2/RS - Rua Cel. Genuíno, 421 conj. 401 – Porto Alegre/RS - CEP 90010-350.
LOTE 2 – LOCAÇÃO POR DEMANDA: no local, designado em Porto Alegre e região metropolitana, data e hora indicada na Ordem de Compra/Serviço (ODS) emitida pelo CREF2/RS.
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2014.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.


Assinatura do Representante Legal da Empresa

