PROPOSTA DE FORNECEDOR
Pregão
Data de Impressão: 04/11/2011 16:23:00
Número: 197/2011

Tipo: Pregão Eletrônico

Número do Processo: PE 197/2011

Situação: Publicado

Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa

Início das propostas: 11/10/2011 09:00
Abertura das propostas: 07/11/2011 10:00
Limite para recebimento de propostas: 07/11/2011 09:00
Limite para Impugnação: 03/11/2011 09:00

Órgão: Prefeitura Municipal de Gravataí
Entidade: Prefeitura Municipal de Gravataí
Município/UF: Gravataí/RS
Objeto: Aquisição de Empilhadeira

Fornecedor
Razão Social:

KUNZLER MÁQUINAS LTDA
Tipo de Empresa: LTDA
Endereço: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, 865
Bairro: ANCHIETA
CEP: 90200290
Município: Porto Alegre
UF: Rio Grande do Sul

Proposta(s)
Data de Envio: 04/11/2011 16:21:35
Item: 0001
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Descrição: Empilhadeira, capacidade mínima de 2500kg, centro de carga de 500mm, tipo de torre Triplex, elevação a
4800mm, motorização: potência acima de 50HP, combustível: GLP, direção: volante hidrostático, rodagem pneumática,
02 espelhos retrovisores, kit de iluminação, buzina, cinto de segurança, extintor de incêndio, deslocador lateral integral,
protetor de carga, sistema de estabilidade contínua, coluna de direção ajustável, sistema de desaceleração automático,
assento com suspensão e movimento lateral, sistema eletrônico de aproximação, monitoramento eletrônico, sensor de
não presença do operador no assento, motor de partida equipado com sensor térmico.
Quantidade: 1
Unidade de Medida: Unidade
Valor Unitário: R$ 67.000,0000
Valor Total: R$ 67.000,0000
Marca: Hyundai Heavy Industries
Fabricante: Hyundai Heavy Industries
Detalhamento: Empilhadeira, capacidade mínima de 2500kg, centro de carga de 500mm, tipo de torre Triplex,
elevação entre 4500 e 500mm, motorização: potência acima de 50HP, combustível: GLP, direção: volante hidrostático,
rodagem pneumática, 02 espelhos retrovisores, kit de iluminação, buzina, cinto de segurança, extintor de incêndio,
deslocador lateral integral, protetor de carga, sistema de estabilidade, coluna de direção ajustável, assento com
suspensão e movimento lateral.

Declaração Legal
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 para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar
enquadrado como microempresa conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

[ ] SIM [ X ] NÃO
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