
 

 
ANEXO I – (versão 2) 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
Ao Serviço Social do Comércio, 
 
(preferencialmente, na proposta ajustada) 
Razão Social:  
CNPJ: 
Inscrição estadual: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
Contato: 
Representante legal da PJ: 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM 

MOTORISTA PARA O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL, de acordo com 

as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e demais documentos 

anexos a este instrumento convocatório. 

 

Item 
 

Descrição 
 

Qtde 
de veículos 

(a) 

Valor 
mensal 

por 
veículo 

R$  
(b) 

Valor Total anual 
R$ 

(a x b x 12) 

1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TIPO 
CAMINHONETE 
Caminhonete 4x4 - 04 (quatro) portas, 
cabine dupla, capacidade para 05 
(cinco) passageiros (incluído motorista), 
Diesel, motor de 2.3, 2.5 ou 2.8, tração 
4x4, sistema antiderrapagem, 
transmissão automática de 06 
velocidades à frente e 01 (uma) a ré, 
injeção eletrônica, freios ABS, rodas de 
liga leve 16, 17 ou 18”, inclusive estepe, 
grade protetora do motor/cárter, ar-
condicionado, vidros e travas elétricas, 
direção elétrica ou hidráulica, sistema de 
som e navegador GPS, com seguro 
completo e equipado com todos os itens 
de segurança exigidos pela legislação 
na ocasião de cada locação. Modelos 
sugeridos: L200, Hilux, Ranger. 
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XX,XX XX,XXX 

2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TIPO 
SUV 
– SUV - 04 (quatro) portas, capacidade 
para 05 (cinco) passageiros (incluído 
motorista), motor apto a utilizar álcool 
e/ou gasolina, motor de 1.6, 1.8 e 2.0, 
transmissão automática de 06 (seis) 
velocidades a frente e 01 (uma) a ré, 
tração dianteira 4x2, freios ABS, rodas 
de liga leve de aro 16 ou 17” inclusive 

1 XX,XX XX,XXX 



 

 
 
 
 

 

estepe, com ar-condicionado, vidros e 
travas elétricas, direção elétrica ou 
hidráulica, sistema de som e navegador 
GPS, com seguro completo e equipado 
com todos os itens de segurança 
exigidos pela legislação na ocasião de 
cada locação. Modelos sugeridos: 
Duster, Ecosport 

3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TIPO 
MINIVAN 
Minivan - 04 (quatro) portas, capacidade 
para 07 (sete) passageiros (incluído 
motorista), motor apto a utilizar álcool 
e/ou gasolina, motor de 1.3 turbo, 1.5, 
1.6, transmissão manual de 05 (cinco) 
velocidades a frente e 01 (uma) a ré, 
tração dianteira 4x2, freios ABS, rodas 
de liga leve de aro 16” inclusive estepe 
com ar-condicionado, vidros e travas 
elétricas, direção elétrica ou hidráulica, 
sistema de som e navegador GPS, com 
seguro completo e equipado com todos 
os itens de segurança exigidos pela 
legislação na ocasião de cada locação. 
Modelos sugeridos: Doblo, Spin 
 

1 XX,XX XX,XXX 

4 LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TIPO 
HATCH 
Hatch - 04 (quatro) portas, capacidade 
para 05 (cinco) passageiros (incluído 
motorista), motor apto a utilizar álcool 
e/ou gasolina, motor de 1.0, 1.0 turbo, 
1.3 turbo ou até 1.4, transmissão 
manual, tração dianteira 4x2, freios 
ABS, rodas de liga leve de aro 13 ou 14” 
inclusive estepe com ar-condicionado, 
vidros e travas elétricas, direção elétrica 
ou hidráulica, sistema de som e 
navegador GPS, com seguro completo e 
equipado com todos os itens de 
segurança exigidos pela legislação na 
ocasião de cada locação. Modelos 
sugeridos: Argo, Onix, Hb20. 

1 XX,XX XX,XXX 

VALOR TOTAL XX,XXX 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ XXX,XXX (valor por extenso) 

 
Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos, integralmente, com todas as 
condições e exigências estipuladas no Edital e seus Anexos, sendo essas levadas em 
consideração para elaboração das propostas comerciais. Assim, assumimos exclusiva e 
total responsabilidade pelo fornecimento. 

 
 

Local e data, ....... de............................. de 2022. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Responsável 

(Carimbo / Assinatura)  


