
MOSELLI VEÍCULOS 
Rod. Duque de Caxias, km 03, Cabralzinho 

Macapá, CEP n° 
CNPJ n° 02.000 eR1421A P 

Protocolo no  105 	on- 
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ-AP 	 ,Em Lí/ Q//1--2--  hort:,4 b/ 

I 	..tánaia re lifikmtair 
Assistente Administrgr 

LICITAÇÃ hEaS O N° 003/2017 — Pregão Presencial (credenciamento, analise de CftedeR" C9"  propostas,  

Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação). 

MOSELLI VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

situada na Rodovia Duca Serra, km 03, s/n, Bairro: Cabralzinho, CEP: 68.906-720, 

inscrita sob o CNPJ n°. 02.000.309/0001-07, neste ato representado pelo Sr. JOÃO 

MIGUEL ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, portador do R.G. n° 1.136.565 

SSP/PR, e do CPF/MF. N°. 199.674.119-53, residente e domiciliado nesta Cidade de 

Macapá, Estado do Amapá, vem tempestivamente perante Vossa Senhoria para apresentar 

MEMORIAIS, com fulcro na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria. 

Em atenção ao Edital de Licitação n°. 003/2017, nos termos do item 8.3 que trata 

da Impugnação e dos Recursos, dispondo que, dos atos da Pregoeira cabe recurso, 

podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. A empresa, de 

posse do Edital de Licitação objeto social e condições da licitação, estando devidamente 

habilitada conforme já analisado em pregão presencial, tempestivamente, vem apresentar 

proposta comercial devidamente retificada, em atendimento ao item 5.2, b, do edital, 

contendo todas as características referente a ambos os veículos (veículo novo e veículo 

usado, dado como parte do pagamento), com os valores expressos, relativos a diferença 

entre um e outro, que designará o que será efetivamente pago a licitante, já com todos os 

tributos e encargos inclusos. Portanto, segue a proposta comercial, nestes termos. 

Por fim, a Moselli requer seja con ecido e provido o presente e declara conhecer 

e concordar com todas as demais condiç es previstas em Edital e na Minuta do Contrato, 

para o cumprimento da referida propost 

Moself 

CNPJ n° 

Moselli 
Suo vide merece um Ford 



  

MOSELLI VEICULOS LTDA 
Rod. Duca Serra, KM 3, SN, Cabralzinho 

Macapá-AP - CEP: 68.906-720 
CNPJ: 02.000.309/0001-07 

Fone/Fax: (951 2101-9317/99119-5259 
Moselli 
Suo oiti(' merece um Ford. 

 

MOSELLI VEÍCULOS LTDA 
Concessionária Autorizada Ford no Estado do Amapá 

À 
CONSELLHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ 
CNPJ :04.199.826/0001-82 

PROPOSTA COMERCIAL 
Apresentamos proposta para aquisição de 01 (UM) veículo utilitário (Pick-Up cabine dupla) e 

de compra de 01 (um) veiculo usado(pick-up 2007/2007) para o CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPA , de acordo com as Especificações Técnicas e demais 
condições constantes no Edital e seus Anexos, conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO - VEICULO NOVO 

DESCRIÇÃO — VEÍCULO 
USADO 	QUE 	SEKA 
DADO COMO PARTE 
DO 	PAGAMENTO 
AVALIAÇÃO 

VALOR FINAL QUE 
DEVERA SER PAGO 
PELO cRm ap 
(VEICULO 	Novo 	- 
VEICULO USADO). 

1 

FORO NOVA RANGER XLS, cabine dupla MOTOR 2.2L 16 válvulas, 
4 cilindros, turbo DIESEL, potência de 160CV, capaddade de carga 
de 1.104kg, tanque de combustível de 80 litros, volume da caçamba 
de 1180 litros, 4 portas, 05 ocupantes, ano de fabricação 2017/2018, 
tração 4x4, transmIssao manual de 6 velocidades, equipada com air 
bag duplo, freio Hidráulico assistido a vácuo, duplo circuito, disco 
ventilado na dianteira e tambor na traseira, com ABS e EBD nas 4 
rodas, ar condicionado, direção elétrica, vidros e travas das portas e 
retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve 17, faróis de neblina, 
som com radio CD player MP3, protetor de cárter, capacidade de 
imersão de 80cm, estrIbo,protetor de caçamba e lona marítima. 
Demais tens conforme legislação do CONTRAN. Prazo de entrega de 
30 dias, proposta válida por 60 dias. Veiculo entregue emplacado e 
licenciado, IPVA isento. GARANTIA DE 5 ANOS. Assistência técnica 
na cidade de Macapá Estado do Amapá. 

• 
' 

Automóvel 	de 	fabricação 
nacional 	marca 	FORO 
RANGER 
xLS 13P, modelo PICK UP 
10.  
gasolina, cor branca, Ano e 
Modelo 	2007/2007, 	Placa 
NEW1437; Capacidade para 
os 
passageiros; 	Câmbio 
manual, 
163 	CV 	de 	potência 	do 
motor, 	 4 
portas; 	Chassi 	n° 
8AFER13P174091982. 

R$ 100.000,00 

VALOR VEICULO NOVO: R$117.000,00 
VALOR 	 VEICULO 
USADO(AVALIAÇÃO): 
RS 17.000,00 

TOTAL A SER PAGO: 
R$100.01,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ( VEÍCULO NOVO - VEÍCULO USADO): R$100.000,00 
(CEM MIL REAIS) 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos no valor total da proposta já estão inclusos todas a despesas com venda, custos de 
frete e com impostos, contribuições e demais gastos necessários para o fiel cumprimento da venda e 
entrega do objeto conforme consta no termo de referencia do Edital de Licitação. 

Prazo de entrega:30 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou ordem de 
Compra. Dados bancários: MOSE LI VEICULOS LTDA CNPJ:02.000.309/0001-07 BANCO 
BRADESCO-237, AG:0523,C.C:5413 -3 

	

Declaramos conhecer e concor ar com todas 	demais condições previstas em Edital e na 

	

Minuta do Contrato, para o cumprimenti do objeto ac. 	ferido. 

Macapá 	 O de 2017 
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