flSocial

Entretenimento
CNP]: 27.105.515-02
PREGÃO PRESENCIAL Ns 1012,01/2018
Alcântaras-Ce, 20 de Deze
PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
REF. PREGÃO PRESENCIAL N^ 12.06.01/2018
Data de Abertura: 20/12/18
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TIANGUÁ-CE
Senhora Pregoeira,
Tendo examinado o Edital de Pregão presencial supracitado, apresentamos a presente proposta
para prestação dos serviços mencionados no objeto acima, conforme especificações do Termo de
Referencia anexo l do Edital citado, de acordo com o abaixo especificado, pelo valor total de R$
661.491,00 (seiscentos e sessenta e um mil e quatrocentos e noventa e um reais), conforme
planilha de preços a baixo:
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ITEL
LOT
E
017

DESC.

meses

total

veiculo

V.UNIT

MENSAL R$

Locação mensal de veículo tipo

12

03

CAMINHÃO MERCEDES

8.349,75
oito mil e trezentos e

caminhão basculante simples.
tamanho de 6mt3 com eixo
simples na carroceria, ou seja, um
eixo frontal e outro traseiro, com
capacidade de até 6 toneladas.

quarenta e nove reais e
setenta e cinco

300.591,00
Trezentos mil e
quinhentos e
noventa e um
reais

centavos

com peso bruto máximo de 16
toneladas e comprimento máximo

P

8

de 14 metros, com cabine simples, á
diesel e capacidade de 03 pessoas.
combustível por conta da
contratante, manutenção, peças-c
condutor por conta da contratada.
modelo a partir 2003.
Locação mensal de veículo tipo
caminhão basculante pesado, com
eixo duplo na carroceria.
ou seja, dois eixos juntos, com
capacidade de 10 a 14 toneladas.

12

CAMINHÃO MERCEDES

10.025,00

360.900,00
Trezentos e
sessenta mil e

Dez mil e vinte
e cinco reais

novecentos
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com peso bruto máximo de 23
toneladas e comprimento máximo
de 14 metros, com cabine simples, á
diesel e capacidade de 03 pessoas.

combustível por conta da
contratante, manutenção, peças e
condutor por conta da contratada.
modelo a partir 2003.
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661.491,00 (seiscentos e sessenta e um mil e quaífcocentos e noventa e um

reais)
VALOR GLOBAL R$ 661.491,00 (seiscentos e sessenta e um mil e quatrocentos e noventa e um
reais)

ENDEREÇO COMERCIAL PRINCIPAL
RUA NOSSA SENHORA DAS GRACASN? S/N
TEL: (88) 9483-0486

BAIRRO: BELA VISTA CEP: 62120-OOO
Cl DADE: ALCÂNTARAS-CE
(88) 3640-1192
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Outrossim, declaramos que:

a) estamos apresentando propostas para os seguintes Itens:
17 e 18
b] nos preços oferecidos escritos ou ofertados verbalmente estão inclusos todas as
despesas para a Fiel prestação dos Serviços Concordamos em manter a validade desta proposta por
um período de 60 (sessenta)
dias, contados a partir desta data.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
O. DOS REIS BRANDÃO EIREU - ME
CNPJ:27.105.515/0001-02
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/N BELA VISTA
ALCANTARAS-CE
CEP: 62.120-000
TEL: (88) 99483-0486
CPF: 761.773.193-00
BANCO: BRASIL AG:0085-X CONTA: 79.14

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de
lucro.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato
no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.(a). OSMAR DOS
REIS BRANDÃO, Carteira de Identidade n°. 95031010128 expedida em 05/10/1995, Órgão
Expedidor SSP-CE e CPF n° 761.773.193-00, como representante legal desta empresa.
Finalizando, afirmamos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da
licitação e seus anexos.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Atenciosamente,

Alcântaras-Ce, 20 de novembro de 2018.
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