lokcif Veicule
MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 12.06.01/2018 Data de Abertura: 20 de
DEZEMBRO de 2018, às 09hOOmin
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 l do Edital citado, de
rdo com o abaixo especificado, pelo valor total de RS Valor total R$2.759,880,00(dois milhões setecentos e
juenta nove mil oitocentos e oitenta reais, conforme planilha de preços a baixo:

«

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

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,arcondícionado,câmbio
manual ou automático,
direcão 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

•
2

MESES

Locação mensal de veículo
tipo caminhonete cabine
dupla, 04 portas, movido à
diesel, 05 ocupantes, potência
mínima do motor de 76 cv
2.6,tração
4x4,arcondicionado,câmbio
manual, direcão hidráulica,
com carroceria aberta ou
fechada, sem limite de
nilili-ímotraerom
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V.UNITARIO

V.TOTAL

R$6.850,00
seis
mil
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cinquenta
reais

R$82.200,00
oitenta e dois
mil e duzentos
reais
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sete mil e
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R$1.497,600,00
um
milhão
quatrocentos e
noventa e sete
mil
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por conta da contratante,
manutenção, peças e
condutor por conta da
contratada, com disposição de
24 horas, modelo a partir
2010
3

L
4

Locação mensal de veículo
tipo caminhonete, cabine
dupla, 04 portas, movido à
diesel, 05 ocupantes, potência
mínima do motor de 76 cv
2.6,tração4x4,arcondicionado, câmbio manual,
direcão 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.

12

Locação mensal de veículo
tipo passeio, movido à
gasolina, álcool, com arcondicionado biocombustivcl,
05 ocupantes, sem limite de
quilometragem, combustível
por conta dacontratante,
manutenção, peças e
condutor por conta da
contratada com disposição de
24 horas, modelo mínimo ano
2011.
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R$7.800,00
sete mil e
oitocentos
reais

R$187.200,00
cento e oitenta
e sete mil e
duzentos reais

R$2.758,00
dois
setecentos e
cinquenta e
oito reais

R$992.880,00
novecentos e
noventa e dois
mil oitocentos
e oiterrta-neais
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Valor total R$2.759,880,00(dois milhões setecentos e cinquenta nove mil oitocentos e oitenta reais)
* VR. UNIT. TOTAL = (VR. UNIT, MENSAL POR VEICULO x QTD. DE VEÍCULOS) x QTD. MÊS .
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Outrossim, declaramos que:
a) estamos apresentando propostas para os seguintes Itens: 12,3,4
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.
&-oponente:AM PEREIRA DE SOUSA-ME
Endereço:Av.jornalísta maria ines pires de saboia n°312
CNPJ:27.226.553/0001-13
Email: maciapapalefiuas@gmail.com
Telefone(88}999451727-998663804
Validade da proposta:60 (sessenta) dias.

Independência/CE 19 de dezembro de 2018

ANTONIA MACIA PEREIRA OE SOUSA
C PF: 884.905.053-49 RG n° 99098089373

SUSA-ME
AV.

MVU-T1W

GiLVAN PACIFICO

UBERDADE • CCP

CNPJ 14.775.395/0001-09 - CNS 01781-4
INDEPENDENCIA.es [88] 9 9474 0013
VALIDO SOMENTE COM O SELO OE AUTENTICIDADE

Reconheço por Semelhança a[s] flrmafs] de:
ANTONIA MÁRCIA PEREIRA DE SOUSA.
Neilade Oliveira Lacerda Pacflico^gScreyerite
19.12.2018
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