Proposta de preços
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 I do Edital citado,
de acordo com o abaixo especificado, pelo valor total de R$3,SÍ5.827,80 (três milhões, quinhentos e quinze mil,
oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), conforme planilha de preços a baixo:

€

ZÃO SOCIAL: FJ. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS - ME.
PJN*: 19,608.944/0001-74,
ÍCRIÇÃO MUNICIPAL: 11005
ENDEREÇO: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, N^ 214, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS/CE.
CEP: 62200-000.
FONE: (88) 999059814
E-MAIL: trimaxx2018@gmail.cam
BANCO: do Brasil
AGÊNCIA: 1409-5
CONTA CORRENTE: 27009-1

IT

ESPECIFICAÇÃO

VEICULO

MESES

TOTAL

VALOR
UNIT.

UNIT.
EXTENSO

VALOR TOTAL

TOTAL
EXTENSO

1

Locação mensal de veículo tipo SUV, movido à diesel, 5
portas de no mínimo 7 lugares, potência mínima do motor
de 76 cv 2.6,tração 4x4,ar-condicionado,câtnbio manual
ou automático, direção hidráulica, com carroceria
fechada, sem limite de quilometragem, combustível por
conta da contratante, manutenção, peças e condutor por
conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a
partir de 2018.

FORD

12

1

R$8.500,00

oito mil e
quinhentos
reais

R$102.000,00

cento e dois mil
reais

Locação mensal de veiculo tipo caminhonete, cabine
dupla, 04 portas, movido à diesel, 05 ocupantes, potência
mínima do motor de 76 cv 2.6,0-ação 4x4,arcondicionado,câmbio manual, direção hidráulica, com
carroceria aberta ou fechada, sem limite de
*
quilometragem, combustível por conta da contratante.
manutenção, peças e condutor por conta da contratada.
com disposição de24horas, modelo a partir 2010.

FORD

12

16

R$8.040,65

oito mil e
quarenta reais
R$1.543.804,80
e sessenta e
cinco centavos

Locação mensal de veículo tipo caminhonete, cabine
dupla, 04 portas, movido à diesel,05 ocupantes, potência
mínima do motor de 76 cv2.6,tração4x4,arcondicionado, câmbio manual, direção hidráulica, com
carroceria aberta equipado com giroflex tipo asa com luz
de led da cor vermelha e sirene, sem limite de
quilometragem, combustível por conta da contratante.
manutenção, peças e condutor por conta da contratada
com disposição de 24 horas, modelo a partir 2010.

FORD

12

2

R$8.750,00

oito mil,
setecentos e
cinquenta reais

3

AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, N° 214, UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS/CE.
' LCNPJ N° 19.008.944/0001 -74 - CONTATO: + 55 (88} 999059814
E-MAIL trimaxx2018@amail.com

um milhão.
quinhentos e
quarenta e trêA
mil, oitocentos^
quatro reais e
oitenta centavos

duzentose dez
mjl reais

R$210.000,00
..

/

/y
//

Locação mensal de veículo tipo passeio, movido àgasolina,
álcool, com ar-condicionado biocombustível, OSocupantes,
sem Hm ite de quilometragem, combustível por con ta da
4 contratante, manutenção, peças e condutor por conta da
contratada com disposição de 24 horas, modelo mínimo
ano 2011.
Locação mensal de veículo típo pick-up, potência do motor
de no mínimo 1.0, movido à gasolina, álcool,
biocombustível, cabine simples para 02 ocupantes,
5
adaptado para transporte funerário sem limite de
quilometragem, combustível por conta da contratante,
manutenção, peças e condutor por conta da contratada
com disposição de 24 horas, modelo mínimo ano 201 1.

FORD

12

12

30

1

R$3.862,50

3862,5

R$1.390.500,00

R$4.162,75

quatro mil,
cento e
sessenta e dois
reais e setenta
e cinco
centavos

R$49.953,00

quarenta e nove
mil, novecentos e
cinquenta e três
reais

R$170.610,00

cento e setenta
mil, seiscentos e
dez reais

R$48.960,00

quarenta e oito
mil, novecentos e
sessenta reais

Locação mensal de veículo tipo motocicleta, movida á
gasolina, biocombustível, capacidade para condutor e
passageiro, potência do motor de no mínimo 125 cc, sem
limites de quilometragem, combustível e condutor por
conta da contratante, manutenção, peças por contada
contratada com disposição 24 horas modelo a partir 201 5.

YAMAHA

12

11

R$1.292,50

mil duzentos e
noventa e dois
reais e
cinquenta
centavos

Locação mensal de veículo tipo motocicleta, movida à
gasolina, biocombustível, capacidade para condutor e
passageiro, potência do motor de no mínimo 160 cc, sem
limites de quilometragem, combustível e condutor por
conta da contratante, manutenção, peças por conta da
contratada com disposição 24 horas modelo a partir 201 5.

YAMAHA

12

3

R$1.360,00

mil trezentos e
sessenta reais

1

7

FORD

um milhão,
trezen tos e
noventa mil e
quinhentos reais

VALOR TOTAL

4

R$3,51 5.827,80

três milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos

«

Outrossim, declaramos que:
estamos apresentando propostas para os seguintes Itens: 1,2,3,4,5,6,7.
nos preços oferecidos escritos ou ofertados verbalmente estão inclusos todas as despesas para a fiel prestação dos Serviço™
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.

Nova Russas - CE, 19 de dezembro-tte 2018
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FRANCISCO JUARI BANDEIRA DE SOUSA
Representante Legal
CPF n9 857.030.013-15
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