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  PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRONICO   41/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 

PROPONENTE: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP 

END: RUA ERNESTO GALLI 491, SALA 2  ERECHIM RS 

BAIRRO: SANTA CATARINA    CEP: 99711-348 

CNPJ: 13.745.092/0001-80   INSC: 039/0156957 

EMAIL: difermaq01@hotmaillcom        FONE : (54) 99132-7991   

EMAIL: difermaq02@hotmaillcom        FONE : (54 )98421-2204 

 VALIDADE: CONFORME EDITAL 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL 

PRAZO DE GARANTIA CONF EDITAL 

 BANCO 756  SICOOB  AG 3288    C/C 327972 

ITEM QUANT 
TOTAL 

DESCRIÇÃO MARCA/ 
MODELO 

R$ UNIT R$ TOTAL 
 

1 1 UN Extrusora de Concreto para meio fio, sarjeta: 
- Uma (01) Máquina Extrusora de Concreto, nova, com pneus; 
- Motor com potência mínima de 13 CV; 
- Peso operacional mínimo de 550 Kg; 
- Motor movido a combustível Diesel; 
- Bateria com voltagem 12 V; 
- Transmissão com redutor 1:40; 
- Sistema de Acionamento com Partida Elétrica; 
- Direção Manual; 
- Montada sobre chassi monobloco em aço reforçado nas 
dimensões mínimas 2900x720x720mm; 
- Acabamento com pintura industrial; 
- Sistema de avanço autopropelido (propulsão dotada de 
martelo/pistão extrusor); 
- A máquina deve atender aos perfis/modelos de forma de acoplação conforme- A 
Máquina deve acompanhar 01 (uma) forma metálica de cada modelo conforme 
projetado pelo Município (no total 03 formas, conforme projeto em anexo); 
- O local de entrega deve ser no endereço da Secretaria de Obras 
da Prefeitura Municipal de Campina das Missões; 
- Garantia de 12 (doze) meses da entrega da máquina e 06 (seis) meses da entrega 
das formas, contra eventuais defeitos de fabricação; 
- Garantia do Motor da Máquina de 12 (doze) meses; 
- Entrega técnica com 04 horas de treinamento solicitação constante no ANEXO IV; 

 

MAK 
MAQUINAS 

R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

 

           Declaro para os devidos fins a que se destina sob as pena da lei, na qualidade de sócio administrador da Empresa  Comercial  Difermaq  Ltda- EPP estabelecida  à Rua Ernesto Galli  nº 491 

sala 02, bairro Santa Catarina  em Erechim–RS, inscrita  no CNPJ sob nº 13.745.092/0001-80, que a empresa é beneficiaria da lei complementar 123/06 enquadrando-se como EPP. O produto 

ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo.   O preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitação. 

              Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todos as 

despesas necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisórias, benefícios, 

administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.         

 

 

                                                                            

                                                                         IVANOR BERTOLDI   CPF 90856228087                                                       Erechim 15/07/2022 
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VFS COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CNPJ: 42.072.477/0001-22. Rua Egídio violin n 23 Nova Tanabi-SP. Tel: 17 3274-

0861. E-mail: vfscomerciodemaquinas@gmail.com 
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