A. C. G,

TRANSPORTES ME
586.264/066110

RUA-CAP OQíiON AGUIAR (T 314 SAIA 103 / C€KTRO

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÃ-CE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.06.01 /2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DÊ TIANGUÁ

ITEM

1

2

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 05 - VEICULO TIPO VANfTIPO MICRO ÔNIBUSmPO ÔNIBUS
Locação mensal de veículo tipo Van com capacidade mínima de passageiros '6 lugares a diesel de no mínimo 03 portas, sem
imites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com
disoosicão 24 horas, modelo a partir de 2008
.ocação mensal 6e veicuto tipo Van com capacidade mínima de passageiros 09 lugares, a gasolina de no minimo 03 portas, sem
imites de quilometragem combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com
disposição 24 horas, modelo a partir de 200B.
Locação mensal de veículo 6po Õnibus Rodoviário, movido s diesel, com ar condicionado poltrona reclináveis com estotado,
capacidade mínima para 42 pessoas sem limites de quilometragem, com combustível por conta da contratante com manutenção
pecas e motorista por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a oartr de 2306
Locação mensal de veículo tipo Õnibus Urbano, movido a diesel poltronas simples sem estofado, capacidade mimma para 42
pessoas sem limites de quilometragem, com combustível por conta da contratante com manutenção, peças e motorista por conta
da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2005
Locação mensal de veiculo tipo Micro Õnibus com capacidade mínima de passageiros 31 lugares, a diesel de no minimo 03 portas
sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com
disposição 24 horas, modelo a partir de 2008.

QUANT

UNC

9

MÊS

2

MÊS

3

MÊS

1

MÊS

1

MÊS

MARCA (ANO

QUANT
MESES

VL.
UNITÁRIO

VL, UNITÁRIO (por
extenso)

VL. TOTAL
MENSAL

VL. TOTAL MENSAL
(por extenso)

VL. GLOBAL

VL. GLOBAL (por
extenso)

12

5.300,00

cinco mil e trezentos
reais

47.700,00

quarenta e sete mil e
setecentos reais

572 400,00

quinhentos e setenta
e dois mil e
quatrocentos reais

12

4.300,00

quatro mil e trezentos
reais

8.600,00

oito mil e seiscentos
reais

103200,00

cento e três mil e
duzentos reais

VW-MBENZSCANIA/2006

12

10.350,00

dez mil, trezentos e
cinquenta reais

31.050,00

trinta e um mil e
cinquenta reais

372 600.00

trezentos e setenta e
dois mil e seiscentos
reais

VW-MBENZSCANIA/2006

12

6.100,00

seis mil e cem reais

6.100,00

seis mil e cem reais

73.200,00

setenta e três mil e
duzentos reais

12

8.116,50

oito mil, cento e
dezesseis reais e
cinquenta centavos

8.116,50

dezesseis reais e
cinquenta centavos

97.398,00

noventa e sete mil
trezentos e noventa e
oito reais

RENAULT FIAT - M BENZ /
2008
RENAULT FIAT -M BENZ VW/2008

RENAULT IVECOVOLARE / 2008

VALOR TOTAL - LOTE 05
VALOR TOTAL

oito mil. cento e

1.218.798,00
1.218.798,00
um milhão, duzentos e dezoito mil, setecentos e noventa e oito reais

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA] DIAS. a partir da data de realização do certame.
PRAZO PARA INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS APÔS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS, que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro todas as despesas e custos, como por exemplo, transportes (fretes], tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou mdiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta
licitação.
DECLARAMOS, que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através deste edital.
DADOS DO PROPONENTE.
RAZÃO SOCIAL: A C G PEDROSA TRANSPORTES-ME
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ODILON AGUIAR, 314 - SALA 103 - CENTRO, NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE
CNPJ: 13.586.264/0001-10
FONE (88)999251107
TIANGUÁ-CE, 30 DE AGOSTO DE 2018.

António Cartas Guimarães Pedrosa
CPF'120.283713-15

Titular

A. C. G.

TRANSPORTES ME
: 1 3.586, 264/800110

míArCAP GOftON ÔGUÍA8 tf 314 SALA 103 l CENTRO

AO
PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N" 08.06.01/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

ITEM

1

2

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO

LOTE 05 - VEICULO TIPO VAN/TiPO MICRO ÔNIBUSfTIPO ÔNIBUS
Locação mensal de veiculo tipo Van com capacidade mínima de passageiros 16 lugares, a diesel de no mínimo 03 portas, sem
limites de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com
disposição 24 horas, modelo a partir de 2008.
Locação mensal de veiculo tipo Van com capacidade mínima de passageiros 09 lugares, a gasolina de no mínimo 03 portas, sem
limites de quilometragem, combustível por conta da contratante manutenção, peças e condutor por conta da contratada com
disoosicão 24 horas, modelo a oartir de 2008
Locação mensal de veiculo tipo Onibus Rodoviário, movido a diesel. com ar condicionado, poltrona reclináveis com estofado,
capacidade mínima para 42 pessoas sem limites de quilometragem, com combustível por conta da contratante com manutenção,
pecas e motorista por conta Qa contratada, com disposição de 24 horas modelo a partir de 2006
Locação mensal de veiculo tipo Onibus Urbano, movido a diesel poltronas simptes sem estofado, capacidade mínima para 42
pessoas, sem limites de quilometragem, com combustível por conta da contratante com manutenção peças e motorista por conta
da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir de 2005
Locação mensal de veiculo tipo Micro Onibus com capacidade mínima de passageiros 31 lugares, a diesel òe no minimo 03 portas
sem limites de quilometragem combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com
disposição 24 horas, modelo a partir de 2003.

QUANT
MESES

VL.
UNITÁRIO

VL UNITÁRIO (por
extenso)

VL. TOTAL
MENSAL

VL. TOTAL MENSAL
(por extenso)

VL. GLOBAL

VL. GLOBAL (por
extenso)

QUANT

UND

MARCA ' A N O

9

MÊS

FIAT - M BENZ /
2008
RENAULT -

12

5.300,00

cinco mil e trezentos
reais

47700,00

quarenta e sete mil e
setecentos reais

572.400,00

quinhentos e setenta
e dois mil e
Quatrocentos reais

2

MÊS

FIAT - M BENZ VW/2008

12

4 300,00

quatro mil e trezentos
reais

8.600,00

oito mil e seiscentos
reais

103.200,00

cento e três mil e
duzentos reais

3

MÊS

12

10.350,00

dez mil, trezentos e
cinquenta reais

31 050,00

trinta e um mil e
cinquenta reais

372.600,00

trezentos e setenta e
dois mil e seiscentos
reais

1

MÊS

12

6.100,00

seis mil e cem reais

5.100,00

seis mil e cem reais

73.200.00

setenta e três mil e
duzentos reais

1

MÊS

12

8.116,50

oito mil, cento e
dezesseis reais e
cinquenta centavos

8.116,50

oito mil cento e
dezesseis reais e
cinquenta centavos

noventa e sete mil.
97 398,00 trezentos e noventa e
oito reais

RENAULT -

VW - M BENZ SCANIA / 2006
VW-MBENZSCANIA/2006
RENAULT IVECO VOLARE / 2008

VALOR TOTAL -LOTE 05
VALOR TOTAL

1.218.798,00
1.218.798,00
um milhão, duzentos e dezoito mil, setecentos e noventa e oito reais

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. a partir da data de realização do certame.
PRAZO PARA INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS APÔS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS.
DECLARAMOS, que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, direlas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta
licitação.
DECLARAMOS, que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através deste edital.
DADOS DO PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: A C G PEDROSA TRANSPORTES-ME
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ODILON AGUIAR, 314 - SALA 103 - CENTRO, NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE
CNPJ: 13.586.264/0001-10
FONE (88)999251107
TIANGUÁ-CE, 30 DE AGOSTO DE 2016.

António Caríos Guimarães Pedrosa
CPF: 120.283.713-15

Trtular

••

Dl

