PRODUÇOE

E.C. PRODUÇÕES LIDA-ME
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS.MUN.:250146
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PROPOSTA DE PREÇO
Reriutaba, 19 de dezembro de 2018
À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ/CE.
PROCESSO N": 12.06.01/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
DATA DE ABERTURA: 20/12/2018.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09hOOm.

Prezados Senhores, apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, referente ao PREGÃO
PRESENCIAL N° 12.06.01/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TIANGUA- CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímosyv
nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que estamos de acordo com os ditames da Lei 8.666/93, e suas
posteriores, bem como todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM

01

02

DESCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES
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,tração4x4,ar-condicionado,câmbío 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
Locação mensal de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, 04 portas, movido à diesel, 05

MESES

12

12

QUANT

>rfíÍÉO
j- S J^

&

/^
•"TOYOTA/HILUX

\6

TOYOTA/HILUX

VALO«UNIT

RS

«
8.000,00
{oito mil reais)

R$
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VALOR
TOTAL R$
RS

96.000,00
(noventa e seis
mil reais)
R$
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ocupantes, potência mínima do motor de 76 cv 2.6,tração 4x4,ar-condicionado,câmbio manual,

7.800,00

1.497.600,00

direção hidráulica, com carroceria aberta ou fechada, sem limite de quilometragem, combustível

(sete mil e
oitocentos reais)

(um milhão
quatrocentos e

por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com
disposição de 24 horas, modelo a partir 2010

noventa e sete
mil e seiscentos

-r ;

reais)

1

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, ar-condicionado, câmbio manual,
03

RS

direção hidráulica, com carroceria aberta equipado com giroflextipo asa com luz de led da cor

02

TOYOTA/HILUX

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

8.500,00

RS
204.000,00

(oito mil e

(duzentos e

quinhentos reais)

quatro mil reais)

partir 2010

Locação mensal de veículo tipo passeio, movido à gasolina, álcool, com ar-condicionado
04

biocombustível, 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da

12

30

WOLKSVAGENS/

contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas,

GOL

05

álcool, biocombustível, cabine simples para 02 ocupantes, adaptado para transporte funerário

12

01

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 2011

06

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 conta da contratada
com disposição 24 horas modelo a partir 2015

12

11
_-—^^

R$
1.360.800,00
(um milhão
trezentos e
sessenta mil e
oitocentos reais)

/
~'"*- \
RS
/ i
R<
48.000,00
/WOUKSVAGENS/ .
'
\
4 000,00
CONCEPTf—<^
(quarenta e oito
I
Ç.^ç^j&quatro mil reais)
mil reais)

\2

Locação mensal de veículo tipo motocicleta, movida à gasolina, biocombustível, capacidade para

(três mil
setecentos e
.
oitenta reais)

modelo mínimo ano 2011

Locação mensal de veículo tipo pick-up, potência do motor de no mínimo 1.0, movido à gasolina,

R$
3.780,00

JN.

HONDA/CG F AN
j

LÍOO,00
(mil e cem reais)

^ \2

Rua Francisco Veras, 92 Bairro Nova Betânia - Reriutaba - CEP: 62.260-0001 Email: e.c7JMucoes@hotmail.com - (88) 99676.8604199904.9638199669.5090

RS
145.000,00
(cento e quarenta
e cinco mil reais)

E.C. PRODUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS.MUN.:250146

R$

Locação mensal de veículo tipo motocicleta, movida à gasolina, biocombustível, capacidade para
07

condutor e passageiro, potência do motor de no mínimo 160 cc, sem limites de quilometragem,

03

12

combustível e condutor por conta da contratante, manutenção, peças por conta da contratada

08

09

(trinta e nove mil

(mil e cem reais)

e seiscentos

HONDA/CG FAN

com disposição 24 horas modelo a partir 2015

39 600 00

R$
1.100,00

reais)

Locação mensal de veiculo tipo MiniVan com motor mínirnol.8, fíex, ar-condicíonado, com 07

R$

(sete) assentos, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante,

4.500,00

01

12

F l AT/DO B LO

R$
54.000,00

(quatro mil e

(cinqueta e

de 2010

quinhentos reais)

quatro mil reais)

Locação mensal de veiculo tipo MiniVan com 09 (nove) assentos, ar-condicionado, sem limites de

R$
5.000,00

manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir

0?

quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta

MERCEDESBENZ/SPRINTER

da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir de 2008

(cinco mil reais)

R$
120.000,00
(cento e vinte mil
reais)

R$
842.400,00

Locação mensal de veiculo tipo Van com capacidade mínima de passageiros 16 lugares.
10

ar-condicionado, a diesel de no mínimo 03 portas, sem limites de quilometragem, combustível por

R$
\pf

12

conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24

/

/

/

/^

S oitocentos reais)
/

/

Locação mensal de veículo tipo caminhão baú, cabine simples, movido a diesel, capacidade para 3
pessoas, capacidade de carga de até S.OQOkg, sem limites de quilometragem, combustível por

12

MERCEDES-

\2

conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada, com disposição 24

BENZ/1620

horas, modelo a partir 2003
Locação mensal de veículo tipo caminhão baú, cabine simples, movido a diesel.

12

capacidade para 3 pessoas, capacidade de carga de até 4.000kg, sem limites de quilometragem,
combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada,
.AÍ

(sete mil e

BENZ/SPRINTER

horas, modelo a partir 2008

11

7.800,00

s1X MERCEDES-

1?

m

MERCEDESBENZ/1620

U.

(oitocentos e
quarenta e dois

mil e
quatrocentos
reais)

5>(£g))
*"*" 8.000,00
xT
(oito mil reais)

R$
192.000,00
(cento e noventa
e dois mil reais)

R$

R$

7.200,00

86.400,00

(sete mil e

(oitenta e seis mil
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.. .

com disposição 24 horas, modelo a partir de 2003

duzentos reais)

e quatrocentos
reais)

Locação mensal de veículo tipo Ônibus Rodoviário, movido a diesel, com ar condicionado,
13

poltrona reclináveis com estofado, capacidade mínima para 42 pessoas, sem limites de

12

03

quilometragem, com combustível por conta da contratante corn manutenção, peças e motorista

SCANIA/

R$
15.500,00

MARCOPOLO

(quinze mil e

por conta da contratada, com disposição de 24 horas, modelo a partir 2010

quinhentos reais)

Locação mensal de veiculo tipo Micro Ônibus com capacidade mínima de passageiros 31 lugares,
14

ar-condicionado, a diesel de no mínimo 03 portas, sem limites de quilometragem, combustível por

12

01

conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24

SCANIA/
MARCOPOLO

horas, modelo a partir 2008
Locação mensal de veículo tipo caminhão de médio porte, com cabine simples, á diesel,
15

capacidade de 03 pessoas, com carroceria aberta, capacidade de carga de até 4.000kg, sem limite

12

01

de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por

MERCEDESBENZ/1620

conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a partir 2003
Locaçio mensal de veículo tipo caminhão- carro pipa, com capacidade mínima de S.OOOIt,
16

capacidade de 03 pessoas, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante,

12

02

manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição de 24 horas, modelo a

FORD/CARGO

Locação mensal de veículo tipo 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, com peso bruto máximo de 16 toneladas e comprimento máximo de 14 metros, com

(dez mil reais)

R$
7.000,00
(sete mil reais)

R$
8.000,00
(oito mil reais)

partir 2003

17

R$
10.000,00

12

03

FORO/CASCO

cabine simples, á diesel e capacidade de 03 pessoas, combustível por conta da contratante,

(quinhentos e
cinquenta e oito
mil reais)
RS
120.000,00
(cento e vinte mil
reais)
R$
84.000,00
(oitenta e quatro
mil reais)
R$
192.000,00
(cento e noventa
e dois mil reais)
R$
291.600,00

R$
8.100,00

(duzentos e

(oito mil e cem

noventa e um mil

V-sis>—-.
Sr* vHT^

manutenção, peças e condutor por conta da contratada, modelo a partir 2003

R$
558.000,00

^J
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e seiscentos
reais)

PRODUÇÕE
^tA-tí-jA-nd»

»

E.C. PRODUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 17.746.954/0001-40

Infinita

CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.:2S0146

Locação mensal de veículo tipo caminhão basculante pesado, com eixo duplo na carroceria, ou

RS

seja, dois eixos juntos, com capacidade de 10 a 14 toneladas, com peso bruto máximo de 23

18

toneladas e comprimento máximo de 14 metros, com cabine simples, á diese! e capacidade de 03

12

03

FORD/CARGO

pessoas, combustível por conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da
contratada, modelo a partir 2003

9.500,00
(nove mil e
quinhentos reais)

Locação mensal de veiculo tipo Van com capacidade mínima de passageiros 19 lugares, ar-

19

condicíonado, a diesel de no mínimo 03 portas, sem limites de quilometragem, combustível por

12

01

conta da contratante, manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24

RS
342.000,00
(trezentos e
quarenta e dois
mil reais)

MERCEDES-

RS
9.500,00

BENZ/SPRINTER

(nove mil e

RS
114.000,00
(centoequatorze

quinhentos reais)

mil reais)

RS

RS
150.000,00

horas, modelo a partir 2015
Veiculo tipo furgão, adaptado em ambulância tipo UTI, veiculo na cor branca, adesivado,
caracterizado como ambulância, Motor combustível Diesel Potência mínima de 146cv, Direção
hidráulica, Conjunto sinalizador eletrônico acústicos visual, cintos de segurança; Suporte para
soro. Instalação de rede de oxigénio com cilindro de 16 litros, régua tripla completa com : válvula,
20

manómetro em local fácil visualização (a-alimentação do respirador; bfluxometro e umidificador

12

01

de oxigénio, aspirador tipo Venturi); f/uxometro, umidificador com mascara e chicote para
oxigenação; aspirador tipo Venturi com frasco; ponto de O2 na lateral direita para a segunda

FIAT/DUCATO

12.500,00
(doze mil e
quinhentos reais)

vítima, ar condicionado, sem limites de quilometragem, combustível por conta da contratante,

(cento e
cinquenta mil
reais)

manutenção, peças e condutor por conta da contratada com disposição 24 horas, modelo a partir
2017

POR EXTENSO: (seis milhões quinhentos e trinta e sete mil e quatrocentos ceais)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 6.537.400,00 (seis milhões quinhentos e trinta e sete mil e quatrocentos reais);

Outrossim, declaramos que:
a) estamos apresentando propostas para os seguintes Itens: 01 a 02 (todos)
b) nos preços oferecidos escritos ou ofertados verbalmente estão inclusos todas as despesas para aJfiel prestação dos\5erviços
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6.537.400,00
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Declaramos 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.

VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME
PROPONENTE: E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO VERAS, N? 92, BAIRRO NOVA BETÂNIA, RERIUTABA-CE
CNPJ: 17.746.954/0001-40

CGF: 06.509.586-3

CONTA CORRENTE: 16.938-2

AGENCIA: 2521-6

BANCO: BANCO DO BRASIL

FAVORECIDO: E.C. PRODUÇÕES

INS. MUN.: 250146

limar^mpos
SÓCIO-ADMINtSjÍRADOI
E C. PRODUÇÕES
CPF: 053.132.192^1.
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