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A empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI com endereço na Avenida maestro Joao 
-355 ,inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.538.150/0001-19 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, 
portador da cédula de identidade nº 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF nº 016.603.643-96, vem 
apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissõesque tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma. 

 
Propomos o Valor Total de R$ 274.000,00( duzentos e setenta e quatro mil reais)., para o 
fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativoabaixo: 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE 
PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11083/2022 

 
SESSÃO PÚBLICA: 13/04/2022, ÀS 09H00MIN (NOVE) HORAS. 
 LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS/MA 

 
OBJETO: 

Contratação de empresa para a aquisição de veículos para 
atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito de Balsas MA – DMT/Balsas. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
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M 

DESCRIÇ
ÃO 

QUAN
T. 

Valor 
Unitário 

Valor total Cotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Veículo tipo SUV - ar condicionado, apoio para o braço, 
banco do motorista com regulagem, cor 
predominantemente branca, 3° apoio de cabeça para 
traseiro rebaixado, alerta de limite de velocidade e 
manutenção programada, alça de segurança traseira, apoia 
pé para motorista, banco traseiro rebatível com 02 
posições para o encosto, bancos com assento anti- 
submarining, barra de proteção nas portas, bolsa porta 
objeto nas portas dianteira e traseira, bolsa porta-revista 
no encosto dos bancos dianteiro, brake light, calotas 
integrais, capô retrátil com dobradiça de segurança, chave 
canivete com telecomando para abertura das portas vidros 
e porta-malas, cinto de segurança dianteiro retráteis de 3 
pontos com regulagem de altura, cinto de segurança 
laterais traseiros de 3 pontos e central fixo de 02 pontos, 
comando interno de abertura da tampa de combustível, 
computador de bordo distância consumo médio, consumo 
instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de 
percurso, computador de bordo, console   central   com  
porta-objeto   e   portas-copo   (2 
dianteiros e 1 traseiro), conta giros, desembaçador do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 137.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 274.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampla 
Concorrênci
a 
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 vidro traseiro temporizado, detalhes internos na cor prata 
fosco (maçaneta aros das saídas de ar), direção hidráulica, 
drive by wire (controle eletrônico da aceleração), 
embalagem com acionamento hidráulico, espelho no para-
sol lados motorista e passageiro, faixa horizontal no painel 
com tecnologia insert molding, faróis parábola, faróis de 
neblina, ganchos de fixação de carga no porta – malas, 
hsd(high safety drive) airbag duplo( motorista e 
passageiro) e abs com ebd, hidrômetro digital ( total e 
parcial), iluminação do porta-malas, indicador grandual de 
temperatura de água, indicador grandual do nível de 
combustível, lane change (função auxiliar para 
acionamento das setas indicando troca de faixa). limpador 
e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com 
intermitência, limpador traseiro com acionamento 
automático à ré, logo push (sistema de abertura elétrica do 
porta malas,luzes de leitura dianteira com dimmer 
(redução aumento gradual de intensidade), para- brisas 
degrade, para-choque maçanetas externas e retrovisores na 
cor do veículo, porta-luvas inferior com iluminação, porta 
óculos, relógio digital, retrovisores externos com 
comando interno mecânico, revestimento externo na 
coluna central das portas, revestimento porta-malas 
completo, motor 1.6, flex., potencia de 120cv (etanol) e 
118 cv (gasolina) 16,5 kgfm (etanol e gasolina), 
transmissão manual de 05 marchas, suspensão: dianteira: 
mcpherson, roda tipo independente e molas helicordial, 
traseira: eixo de torsão e traseira com barra estabilizadora, 
cidade (km/l): 7,7 (etanol) e 11,2 (gasolina). estrada 
(km/l): 7,8 (etanol) e 11,2 (gasolina), freios ABS, peso 
1.225kg, altura (mm): 1.693 x largura(mm): 1.832 x 
comprimento (mm): 4.376 x entre- eixos (mm): 2.673, 
tanque (l)/; 50 /porta-malas (l): 475. 
2.2 (e), com giroflex e cirene. MARCA : Renault Duster 
Zen MT 

    

VALOR 
TOTAL 

R$ 274.000,00 
 

TOTAL POR EXTENSO: duzentos e setenta e quatro mil reais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome completo do responsável LUCIANO SAUTO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 04/03/1983, 
portador da Carteira de Identidade/R. G. nº 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF nº 016.603.643- 
96,sócio administrador 
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Banco BrasilAg:4863-1 
Cc:29484-5 Ls 
Empreendimentos 
 
Contatos: contato@lsempreendimentos.com 98981810101; 

A EMPRESA: LS EMPREENDIMENTOS DECLARA QUE: 
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, 
TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E 
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM 
EMBALAGENS ADEQUADAS. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O 
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BALSAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. 

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS 
ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA 
CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): TODOS OS 
EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO 
ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ 
QUALIDADE. 

 
 

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Pregão Eletrônico. 
 
 

Barreirinhas 13 DE abril DE 2022 

 
 
 
 
 
 

LUCIANO SAUTO COSTA, 
CPF nº 016.603.643-96 

sócio administrador 
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