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1- PROGRAMA DO CONCURSO 

 

 
Designação do concurso 
 
“Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 7 pessoas para a Direcção 
dos Serviços de Turismo” 

 
Elementos de base do concurso 
Os elementos que deverão servir de base para a elaboração das propostas são os constantes do 
presente Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio do Concurso. 
 
Prazo do Concurso 
As propostas dos concorrentes devem ser apresentadas no Balcão de Atendimento da DST, sita 
no Edifício “Hot Line”, Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção n°s 335-341, 12° andar, Macau, 
até ao termo do prazo fixado no Anúncio do Concurso, sob pena de não serem admitidas. 
 
Condições gerais do concorrente 
Podem concorrer as pessoas singulares ou colectivas registadas na Direcção dos Serviços de 
Finanças, que se dedicam à actividade objecto do presente concurso. 
 
Proposta 
5.1 As pessoas, singulares ou colectivas que pretendam concorrer, devem apresentar as suas 
propostas redigidas em Chinês ou Português que satisfaçam as seguintes condições: 
 
a) Não conter qualquer tipo de cláusula restritiva ou excepcional; 
b) Os preços propostos deverão ser apresentados em patacas (MOP); 
c) Deverão ser apresentados o preço global e o preço unitário; 
d) Preço, cilindrada e potência do veículo conforme os previstos no n° 1.2.1.2. do Despacho 
do Chefe do Executivo n° 8/2006 (i.é, até MOP160.000,00, até 2.300 c.c. e potência livre);  
e) A proposta deverá ser assinada, com reconhecimento notarial, pelo concorrente. No caso de se 
tratar de uma sociedade deverá ser assinada por quem tenha poderes para a obrigar através do 
reconhecimento notarial da assinatura com menção à qualidade e poderes do signatário. Se for 
assinada por procurador deverá, ainda, ser junta procuração que lhe confira poderes para o efeito 
ou, cópia autenticada da mesma, a qual deve ser encerrada no sobrescrito escrito com a palavra 
“Documentos”; 
 
5.2 Os seguintes documentos serão encerrados em subscrito opaco, fechado e lacrado, com a 
palavra “documentos” escrita no rosto e indicando-se a denominação social do concorrente, a 
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designação do concurso “Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 7 
pessoas para a Direcção dos Serviços de Turismo” (Referência n° 01/DAF/2011): 
 

a)  Documento comprovativo da prestação da caução provisória(recibo emitido pelo 
BNU ou DST no caso de depósito em dinheiro, quando mediante garantia bancária, 
de acordo com o modelo Anexo IV);  

 
b)  Declaração de prestação da caução definitiva, caso a prestação lhe venha a ser 

adjudicada conforme ANEXO II; 
 
c)  Certidão, emitida no corrente ano pela Direcção dos Serviços de Finanças da 

RAEM, onde conste que o concorrente não se encontra em dívida para com a 
Fazenda Pública, por contribuições e impostos não liquidados (original ou cópia 
autenticada); 

 
d)  Original da certidão da Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis 

comprovativa do registo comercial de constituição e das alterações do pacto social, 
caso haja; 

 
e)  Fotocópias dos documentos M/1 (Contribuição Industrial – Declaração de Início de 

Actividade/Alterações) e M/8 (Contribuição Industrial – Conhecimento de 
Cobrança) do corrente ano;  

 
5.3 Os seguintes documentos serão encerrados em subscrito opaco, fechado e lacrado, com a 
palavra “Proposta” escrita no rosto e indicando-se a denominação social do concorrente, a 
designação do concurso “Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 7 
pessoas para a Direcção dos Serviços de Turismo” (Referência n° 01/DAF/2011): 
 
a)  A Declaração em conformidade com o modelo em anexo com Anexo I ( A assinatura deve 

ser reconhecida notarialmente); 
b)   O “Boletim das Características Técnicas de Aquisição de Viaturas”; 
c)   O “Programa de Serviços de Manutenção”; 
d) O catálogo do veículo ; 
e) Quaisquer outros documentos que o concorrente considere relevantes para a análise da 

proposta; 
  
5.4 O sobrescrito “Proposta” e o sobrescrito “Documentos”, acima referidos, serão encerrados 
num terceiro subscrito, igualmente opaco, fechado e lacrado, indicando-se neste a 
denominação social do concorrente e a designação: “Concurso público para o Fornecimento 
de oito veículos de passageiros com lotação para 7 pessoas para a Direcção dos Serviços de 
Turismo” (Referência n° 01/DAF/2011):”, o qual será remetido por correio sob registo com 
aviso de recepção, ou entregue no Balcão de Atendimento, contra recibo, à Direcção dos 
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Serviços de Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção n°s 335-341, Edifício Hot 
Line, 12° andar, dentro do prazo referido no Anúncio do Concurso. 

  
§ único - Se o envio da proposta for feita pelo correio, o concorrente será o único responsável 
pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na 
hipótese de a entrega da proposta ocorrer após esgotado o respectivo prazo para a respectiva 
entrega. 
 
6.Reclamações 
Qualquer reclamação sobre preterição ou irregularidade das formalidades do concurso, deverá ser 
enviada para: 
   
     Direcção dos Serviços de Turismo 

Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção n°s 335-341, Edifício Hot Line, 
12° andar, Macau 

 
7.Caução Provisória 
Todos os concorrentes deverão prestar caução provisória , no valor de MOP25.600,00 (vinte e 
cinco mil e seiscentas patacas), mediante depósito bancário à ordem, em nome da Direcção dos 
Serviços de Turismo, no Banco Nacional Ultramarino ou entregue na Secção de 
Aprovisionamento e Contabilidade da Direcção dos Serviços de Turismo ou garantia bancária. 
 
- O Modelo para elaboração da Guia de Depósito em dinheiro é o constante do “Anexo III” 
deste Programa. 
 
- O Modelo para elaboração da Garantia Bancária é o constante do “Anexo IV” deste 
Programa. 
 
8.Caução definitiva 
8.1.A caução definitiva será de valor correspondente a quatro (4) por cento do preço global da 
respectiva adjudicação, podendo ser prestada pelo concorrente preferido, pela forma prescrita 
para a caução provisória, a que se refere a cláusula anterior. 
 
8.2.Se o Adjudicatário não prestar, em tempo a caução definitiva, ou não outorgar o contrato, e 
não houver sido impedido de o fazer por facto independente da sua vontade, que seja reputado 
justificação bastante, perderá o montante da caução provisória a favor da Direcção dos Serviços 
de Turismo e a adjudicação considerar-se-á, desde logo, sem efeito. 
 
9.Alterações 
Nenhuma Proposta poderá ser alterada desde que tenha sido entregue. 
 
10.Prazo de entrega 
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Os concorrentes devem indicar claramente o prazo de entrega que venham a propor, contando 
a partir da data da comunicação de adjudicação. 
 
11.Critérios de adjudicação 
A Direcção dos Serviços de Turismo, não se obriga a adjudicar ao concorrente que apresente o 
preço mais baixo, aplicando-se os seguintes critérios de selecção e factores de ponderação 
bem como a fórmula: 
 
-      Preço proposto (30%); 
       Proposta com preço mais baixo/Preço de cada Proposta x 100 x 30% = Percentagem do 

preço razoável 
 
- Critérios ecológicos ( 10 %); 

(Consumo de combustível (5%) + ruído do veículo(5%)) 

- Comodidade (10%); 
(Espaço da cabina do veículo) 

- Desempenho (20%) 
(Torque máximo (10%) + potência máxima (5%) e cilindrada (5%)) 

- Prazo de entrega (20%); 
Proposta com prazo de entrega mais curto/Prazo de entrega de cada Proposta x 100 
x  
20% = Percentagem do prazo razoável 

- Manutenção, reparação e serviços pós-venda (10%) 
Período de garantia de cada Proposta/Proposta com período de garantia mais longo 
x 100 x 10% = Percentagem do período de garantia razoável 

 

12.Validade da proposta 
Os concorrentes devem indicar o prazo de validade proposto, não devendo contudo, ser 
inferior a 90 dias. 
 
13.Proposta não considerada 
A proposta não será considerada nos seguintes casos: 
a) Por falta de dados indispensáveis na proposta, indicados no programa de concurso; 
b) Por entrega da proposta após o prazo indicado no anúncio de concurso; 
c) Se os concorrentes, cujas propostas sejam admitidas condicionalmente, não entregarem, 

dentro de 24 horas, os documentos em falta, indicados no programa de concurso; 
d) Da proposta constar cotação provisória ou não definitiva; 
e) Prestação da caução provisória após o prazo indicado no anúncio do concurso; 
f) Não conforme os previstos no n° 1.2.1.2. do Despacho do Chefe do Executivo n° 8/2006. 
g) Tratando-se de proposta condicionada, ou o seu conteúdo diferir do Caderno de Encargos. 
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14. Reserva de direito de adjudicação 
1.A Adjudicante pode, sem prejuízo do interesse público, reservar o direito de não adjudicar. 
2. A adjudicante pode, não adjudicar nos seguintes casos: 
a) Se decidir adiar a aquisição por , pelo menos, 6 meses; 
b) Se a cotação de todas, ou da proposta mais adequada for demasiado elevada; 
c) Se se verificar que existe conluio entre os concorrentes; 
d) Se nenhum concorrente conseguir satisfazer, em termos de qualidade, os requisitos mínimos 

exigidos no caderno de encargos. 
 
15.Rescisão do contrato 
A Direcção dos Serviços de Turismo poderá proceder à rescisão definitiva do contrato nos 
casos a seguir discriminados: 
1. Se o adjudicatário não cumprir o prazo de entrega do fornecimento por razão que seja 
imputável à sua vontade; 
2. Se as características do fornecimento efectuado não corresponderem ao estipulado no 
respectivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos. 
 
16.Garantia 
O adjudicatário deverá garantir durante, pelo menos 3 anos, após a assinatura do auto de visto de 
recepção do respectivo veículos, que mantém o normal funcionamento das viaturas e do 
respectivo equipamento. Todas as anomalias, incluindo os defeitos resultantes do desenho e 
produção, da embalagem defeituosa para o transporte, os defeitos do veículo e da não satisfação 
das condições de utilização normal, são consideradas funcionamento anormal. 
 
17. Legislação aplicável 
Em todo o omisso no presente concurso público, observar-se-á a legislação aplicável na 
RAEM, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 63/85/M, de 6 de Julho, e o Decreto-Lei nº 
122/84/M, de 15 de Dezembro, com a redacção que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei nº 
30/89/M, de 15 de Maio. 
 
18. Consulta do Processo e Fornecimento de Exemplares do Processo 
O Processo do Concurso encontra-se patente no Balcão de atendimento da DST, sita no 
Edifício “Hot Line”, Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção n°s 335-341, 12° andar, Macau, onde 
pode ser examinado, durante as horas normais de expediente, desde a data da publicação do 
respectivo anúncio até ao dia e hora do Acto Público do Concurso e os exemplares do 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos podem ser obtidos no mesmo sítio. 
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ANEXO I 
(Modelo da proposta) 

(A instruir a “ PROPOSTA” ) 
 

Proposta 
 
....................... (nome do signatário), na qualidade de ................... (qualidade em que assina) 
da .................... (denominação do concorrente), com sede em Macau, na ............................. 
(sede social do concorrente), após ter tomado conhecimento do anúncio do concurso público 
designado por “Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 7 pessoas 
para a Direcção dos Serviços de Turismo”, vem por este meio aceitar, sem qualquer reserva, 
todas as condições estabelecidas nos respectivos Anúncio, Programa de Concurso e Caderno 
de Encargos, bem como, em tudo neles omisso, nas leis e regulamentos em vigor aplicáveis, 
designadamente, o Decreto-Lei n° 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a redacção que lhe foi 
introduzida pelo Decreto-Lei n° 30/89/M, de 15 de Maio, e o Decreto-Lei n° 63/85/M de 6 de 
Julho, obrigando-se a executar a referida prestação do fornecimento objecto do presente 
concurso, mediante os preços indicados no anexo VI da proposta. 
 

_______de _______de 2011 
 
                         ______________________________________________________ 

(Assinatura reconhecida notarialmente na qualidade e com poderes para o efeito) 
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ANEXO II 
(Modelo da Declaração) 

(A instruir os “Documentos”) 
 

DECLARAÇÃO 
 
....................... (nome do signatário), na qualidade de ................... (qualidade em que assina) 
da .................... (denominação do concorrente), com sede em Macau, na ............................. 
(sede social do concorrente), depois de ter conhecimento do disposto no programa do 
concurso designado por  “Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 
7 pessoas para a Direcção dos Serviços de Turismo”, declara que se obriga a prestar a 
caução definitiva de 4% do valor global da adjudicação, caso o fornecimento lhe venha a ser 
adjudicado.  
 
          ________ de ________de 2011 

 
 

____________________________________________ 
(Assinatura reconhecida notarialmente na qualidade e com poderes para o efeito)  
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     ANEXO III 

(A instruir os “DOCUMENTOS”) 
 

GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO 
DE MOP 

 
Vai, .......................... (1), na qualidade de .........................(2) da .................(3), com sede 

em Macau, na ..................... (4), depositar no Banco Nacional Ultramarino e à ordem da 
Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, a quantia de MOP..................... (5), como 
caução de garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações que 
assume ....................(6), referente ao Concurso público para a “Fornecimento de oito 
veículos de passageiros com lotação para 7 pessoas para a Direcção dos Serviços de 
Turismo”. 

 
A restituição deste depósito só poderá ser solicitada nos momentos definidos no disposto 

do artigo 19° do Decreto-Lei n° 63/85/M, de 6 de Julho, ou até à prestação da caução 
definitiva.  
 
Junta-se: cheque Nº ____________ no valor de MOP......................; 
 
        ______ de _______ de 2011  
 

 
____________________ 

O Depositante 
 
 

___________________________________________________ 
(Assinatura do Representante do Banco Nacional Ultramarino de Macau) 

 
(1) Nome do signatário 
(2) Qualidade em que assina 
(3) Denominação do concorrente 
(4) Sede social da concorrente 
(5) Indicar por algarismo e por extenso 
(6) Conforme se trate de caução provisória, ou definitiva, preencher, respectivamente com os 
seguintes dizeres: “com a apresentação da proposta” ou “com a celebração do contrato de 
fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 7 pessoas”. 
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ANEXO IV 
 

(Modelo da Garantia Bancária)  

(A instruir os “DOCUMENTOS”) 
 

CAUÇÃO PROVISÓRIA 
 
 

Valor : MOP25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentas patacas) 
Garantia bancária n° _________ 
 

A pedido da ........................ (1) , com sede em ........................(2), concorrente ao 
concurso público “Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 7 
pessoas para a Direcção dos Serviços de Turismo”, vem o Banco ................ (3), com sede 
em ....................... (4), prestar a favor da Direcção dos Serviços de Turismo uma garantia 
bancária no valor de MOP25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentas patacas), com forma de 
caucionar o exacto e pontual cumprimento das obrigações que o referido concorrente assume 
com a apresentação da proposta, respondendo este Banco pela entrega da importância 
necessária para perfazer aquele valor logo que a Direcção dos Serviços de Turismo, nos 
termos legais o exija. 

 
Esta garantia bancária é válida até aos momentos definidos no disposto do artigo 19° do 

Decreto-Lei n° 63/85/M, de 6 de Julho, ou até à prestação da caução definitiva. 
 
 

____ de ___________ de 2011 
 
         ____________________________________________________________ 

(assinatura do representante do Banco, reconhecida notarialmente) 
 

 
(1) Identificação do concorrente 
(2) Sede social do concorrente 
(3) Denominação do Banco 
(4) Sede do Banco 
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ANEXO V 
 

 (Modelo da Garantia Bancária)  

CAUÇÃO DEFINITIVA 
 

Valor : MOP______________(4% do valor da proposta) 
Garantia bancária n° _________ 
 
 
A pedido da ........................ (1) , com sede em ........................(2), concorrente ao concurso 
público “Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação para 7 pessoas para a 
Direcção dos Serviços de Turismo”, vem o Banco ................ (3), com sede em ....................... 
(4), prestar a favor da Direcção dos Serviços de Turismo uma garantia bancária no valor de 
MOP........................(5), correspondente a quatro por centro (4%) do preço global da 
adjudicação, para garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigações que o referido 
concorrente assume com a celebração do contrato de fornecimento de um veículo pesado para 
transporte de passageiros, respondendo este Banco pela entrega da importância necessária 
para perfazer aquele valor logo que a Direcção dos Serviços de Turismo, nos termos legais o 
exija. 

 
Esta garantia bancária é valida pelo período correspondente à da manutenção. 

 
 

____ de ___________ de 2011. 
 
                ______________________________________________________ 

      (Assinatura do representante do Banco, reconhecida notarialmente) 
 

   __________________________________________________________________ 
 
(1) Identificação do concorrente 
(2) Sede social do concorrente 
(3) Denominação do Banco 
(4) Sede do Banco 
(5) Indicar por algarismo e por extenso 
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2 - CADERNO DE ENCARGOS 

 
CONCURSO PÚBLICO para o“Fornecimento de oito veículos de passageiros com lotação 

para 7 pessoas para a Direcção dos Serviços de Turismo” 
 

 

CONDIÇÕES JURÍDICAS E TÉCNICAS 

 
Artº 1º - Os elementos que servem de base para a elaboração das Propostas são os seguintes: 
 

1.1. Anúncio do Concurso. 
1.2. Programa de Concurso. 
1.3. Caderno de Encargos. 

  
Artº 2º  

Da proposta, redigida de acordo com o modelo do Anexo I do Programa, e instruída 
com os documentos referidos nas alineas a) , b), c), d) e e) do nº 5.2 do Programa de 
Concurso, sob pena de poder vir a não ser admitida, deve também constar o “Boletim 
das Características Técnicas de Aquisição de Viaturas” (Anexo VI), o “Programa de 
Serviços de Manutenção”(Anexo VII), e o “Catálogo do Veículo”, com indicação dos 
preços de cada uma das respectivas rúbricas, preços estes que serão unitários, e do 
preço global, expressos em patacas. 

 
Artº 3º - Os preços propostos deverão incluir: 
 

n Preço global; 
n Preço unitário; 

 
Artº 4º：Características técnicas： 
1.Tipo de motor Motor a gasolina sem chumbo 
2.Cilindrada do motor Cilindrada inferior a 2,300c.c. 
3.Caixa de velocidades Automática 
4.Tipo de direcção Assistida com volante à direita. 
5.Categoria do veículo Ligeiro de passageiros 
6.Lotação 7 passageiros incluindo o condutor 
7.Equipamento sonoro: Rádio AM/FM e Aparelho de CD 
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8.Cor do veículo Preto 
 
Artº 5º Os concorrentes devem apresentar os catálogos, sem os quais a sua proposta não será 
considerada. 
 
Artº 6º Os concorrentes poderão apresentar quaisquer outras publicações técnicas respeitantes 
aos veículos que se propõem fornecer. 
 
Artº 7º Os concorrentes deverão propor um serviço de manutenção pelo período mínimo de 3 
anos, incluindo a inspecção do veículo e a substituição de lubrificantes e filtros, conforme o 
conteúdo que consta do Programa de Serviço de Manutenção (vide anexo VII).  
 
Artº 8º Os concorrentes devem indicar claramente o prazo de entrega que propõem, contado a 
partir da data da notificação de adjudicação. 
 
Artº 9º Os encargos com a homologação da marca e modelo dos veículos motorizados do 
presente concurso público correrão por conta do adjudicatário. 
 
Artº 10º O adjudicante poderá proceder à rescisão definitiva do contrato nos casos a seguir 
discriminados: 
1. Por incumprimento do prazo de entrega do veículo a fornecer; 
2. Quando as características dos materiais a fornecer não sejam equivalentes à definidas no 

Caderno de Encargos. 
 
Artº 11º Caso surjam avarias na utilização normal do veículo, durante o período de 
manutenção, o adjudicatário obriga-se a proceder gratuitamente às inspecções e 
reparações(incluindo os materiais e mão- de- obra), bem como a entregar um relatório sobre a 
inspecção, dentro de 5 dias, contados a partir da recepção da notificação da DST. Ao mesmo 
tempo, tem de proceder às reparações e indicar claramente o prazo de conclusão(incluindo o 
tempo de encomenda de acessórios se necessário). 
 
Artº 12º Os concorrentes deverão prestar todos os esclarecimentos julgados necessários para 
uma correcta apreciação das propostas. 
 
Artº 13º 
1. Cada adjudicatário terá de prestar a caução definitiva correspondente a quatro (4) por cento 
do preço global da respectiva adjudicação, dentro do prazo de 8 (oito) dias, contados a partir 
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da data de notificação da adjudicação, sob pena de reverter para a Direcção dos Serviços de 
Turismo a caução provisória e a adjudicação considera-se desde logo sem efeito. 
 
2. A caução definitiva será prestada por depósito em dinheiro ou mediante garantia bancária, 
conforme modelo Anexo III ou Anexo V. 
 
3. A caução definitiva só pode ser levantada depois de findo do prazo de manutenção do 

produto e com todas as cláusulas cumpridas. 
 
4. O adjudicatário perderá a caução definitiva a favor da Direcção dos Serviços de Turismo 

quando der motivo à rescisão do contrato 
 
Artº 14º 
1. Ficam sujeitos à celebração de contrato escrito todos os bens adjudicados, nos termos da 
alínea b) do artigo 12° do Decreto-Lei n° 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a nova redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 30/89/M, de 15 de Maio. 
 
2. Todas as despesas inerentes aos contratos, incluindo selos e emolumentos, são da 
responsabilidade do adjudicatário. 
 
Artº 15º 
1.O fornecimento de produtos, objecto do contrato a celebrar, fora do prazo estipulado no 
contrato, sem que o adjudicatário tenha sido impedido de o fazer por motivo de força maior e 
tal facto possa ser imputado a qualquer acto ou omissão do adjudicatário, leva a que o 
adjudicatário fique sujeito à aplicação de um multa até cumprir as obrigações definidas no 
contrato.  
a) por cada dia de atraso e até 10 (dez) dias, a quantia de uma multa diária de 0.1 % sobre o 

valor global do fornecimento; 
b) Findo o prazo acima referido, a percentagem da multa será agravada em 0.05%  por cada 

10 dias do prazo fixado no contrato até atingir o limite máximo de 0.5%; 
 
2.Findo o prazo acima referido, a DST poderá rescindir o contrato e executar a caução 
definitiva, assim, como exigir ao adjudicatário a liquidação de todas as despesas efectuadas 
com terceiros para o fornecimento dos produtos definidos no contrato, devido à falta de 
fornecimento de mercadoria por parte do adjudicatário. Além disso, pode também interpor 
acção por prejuízos e danos causados. 
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(A instruir a “proposta”):                         Anexo VI 
 
             Boletim das Características Técnicas de Aquisição de Viaturas 

 
CARACTERÍSTICAS 
MARCA DO VEÍCULO  
MODELO  
POSIÇÃO DO VOLANTE VOLANTE À ESQUERDA  □ VOLANTE À DIREITA  □ 
ANO DE FABRICO   
ANO DO MODELO  
PAÍS DE FABRICO  
NÚMERO DE BOCAS DE 
SAÍDA DE AR-
CONDICIONADO 

 
FRENTE____ 

 
ATRÁS____ 

LOTAÇÃO  
CÔR ORIGINAL  
NÚMERO DE PORTAS  
DIMENSÕES E PESOS  

VEÍCULO 
COMPRIMENTO DA 

CABINA  
_______mm 

LARGURA DA 
CABINA 
_______mm 

ALTURA DA 
CABINA 
_______mm 

PESOS 
TARA ______KGS CARGA ÚTIL 

______KGS 
CARGA MÁXIMA 
_____KGS 

MOTOR E TRANSMISSÃO 
TIPO   
CILINDRADA (c.c.)  
POTÊNCIA MÁXIMA (PS/rpm)  
TONQUE MÁXIMO (Kg-m/rpm)  
CONSUMO DE GASOLINA  
RUÍDOS (DB)   

MOTOR 

COMBUSTÍVEL - GASÓLEO □ COMBUSTÍVEL - 
GASOLINA □ 

OUTROS 

TRANSMISSÃO TRAÇÃO DIANTEIRA   □ TRAÇÃO TRASEIRA □ 
TRAÇÃO ÀS 4 
RODAS □ 

CAIXA DE 
VELOCIDADES 

MANUAL □ (No. 
VELOCIDADES ___ ) 

AUTOMÁTICA  □ OUTROS 

EXTRAS 
EQUIPAMENTO AUDIO  SIM  □ NÃO □ 
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(MARCA/MODELO__________________ 
) 

SISTEMA DE SENSORS 
TRASEIRO PARA 
ESTACIONAMENTO 

SIM  □  NÃO □ 

VALIDADE DA PROPOSTA ___________ DIAS 
PERÍODO DE MANUTENÇÃO ___________ ANO 
PRAZO DE ENTREGA ___________ DIAS 
PREÇO UNITÁRIO (SEM 
IMPOSTO) 

MOP                (POR EXTENSO:                                         ) 

PREÇO TOTAL (SEM 
IMPOSTO) 

MOP                (POR EXTENSO:                                         ) 

OBSERVAÇÕES  
 

   
________________________ 
 
Assinatura e Carimbo 

                                                               
___ de __________ de 2011 
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 (A instruir a “ proposta”):    
 

Anexo VII 

Programa de Serviço de Manutenção 

(Prestação de serviços de manutenção por um período mínimo de 3 anos)  
 

 
Designação Conteúdo 
 
Serviços a prestar 

Substituição de óleos lubrificantes, filtros e 
nota a) 

Periodicidade De acordo com as indicações do fabricante 
Materiais a fornecer pelo fornecedor Lubrificantes, filtros e demais peças 

substituiveis de desgaste 
 
a): 
  Manutenção e inspecção de acordo com as indicações do fabricante. 
 
 
 

____ de ___________ de 2011. 
    
                                                                                                   ________________________ 
                                                                                                          

Assinatura 
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