
 

 

RETIFICAÇÃO I 

 

COLETA DE PREÇOS Nº 004/2018 

PROCESSO Nº 005/2018 

A Gerência Corporativa Administrativa no uso de suas atribuições, torna pública a 

seguinte retificação ao Edital do processo supracitado que segue elencada abaixo. 

Em atenção ao esclarecimento III já publicado, considerar o Anexo III – Modelo de 

Proposta Comercial, conforme abaixo, devendo este ser utilizado como modelo para 

apresentação da proposta. 

 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

COLETA DE PREÇOS Nº XXX/2018  

PROCESSO ASF Nº XXX/2018 

  (Razão Social da Empresa), estabelecida na ..........(endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu representante 

legal no uso de suas atribuições, vem através desta, apresentar sua PROPOSTA 

COMERCIAL nos termos abaixo:   

 

ITEM  VEÍCULO/TIPO 
QTDE  

ESTIMADA DE 

CONTRATAÇÃO  

VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR 
TOTAL 

1 

GRUPO A- veículos, preferencialmente de 
fabricação nacional, e com as seguintes 

características mínimas: 4 (quatro) portas, 
versão básica da linha e capacidade para 5 

(cinco) ou mais pessoas, motor 1.0. 40 horas 
semanais de segunda a sexta-feira, com 
motorista e combustível; 

45 
R$ 

XXXXXXX 
R$ XXXXXXX 

2 

GRUPO B - veículos, preferencialmente de 
fabricação nacional, e com as seguintes 

características mínimas: 4 (quatro) portas, 
versão com ar condicionado e capacidade para 
5 (cinco) ou mais pessoas, motor 1.0. 40 
horas semanais de segunda a sexta-feira, 
sem motorista e sem combustível; 

11 
R$ 

XXXXXXX 
R$ XXXXXXX 

3 

GRUPO C -veículos, preferencialmente de 
fabricação nacional com as seguintes 

características mínimas:  versão básica da 
linha e adequados ao transporte misto de 
cargas leves e de passageiros. 40 horas 
semanais de segunda a sexta-feira, com 
motorista e combustível; 

19 
R$ 

XXXXXXX 
R$ XXXXXXX 



 

 

4 

GRUPO D - veículos, preferencialmente de 
fabricação nacional e com as seguintes 
características mínimas:  versão básica da 
linha e adequados ao transporte misto de 
cargas leves e de passageiros. 40 horas 

semanais de segunda a sexta-feira,  sem 
motorista e sem combustível 

1 
R$ 

XXXXXXX 
R$ XXXXXXX 

5 

GRUPO E - veículos, preferencialmente de 
fabricação nacional, versão básica da linha e 

adequados ao transporte de cargas leves em 
regiões metropolitanas,  carroceria fechada; 
40 horas semanais de segunda a sexta-feira 
,com motorista e combustível 

1 
R$ 

XXXXXXX 
R$ XXXXXXX 

6 

GRUPO F - Veículos, preferencialmente de 
fabricação nacional, e com as seguintes 
características mínimas: 4 (quatro) portas, 
versão com ar condicionado e capacidade para 
7 (sete), motor 1.0. 40 horas semanais de 
segunda a sexta-feira, sem motorista e sem 
combustível; 

1 
R$ 

XXXXXXX 
R$ XXXXXXX 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE/MÊS R$ XXXXXXX 

 

DESCRIÇÃO  VALOR UNITÁRIO  

QUILOMETRO EXCEDENTE DA FRANQUIA  R$ XXXXXXX 

 

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura do 

envelope, prorrogável por igual período.  

 

 

São Paulo, ____ de ___ de 2018. 

 

 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPf 
 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do referido processo. 

 

Maria Isabel Campos 

Gerente Corporativa Administrativa 

Associação Saúde da Família 


