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PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE: Vereda Comércio Distribuidor de Veículos e Máquinas LTDA. 

Com sede na: Av Padre Cicero, 3050, António Vieira, Juazeiro do Norte/CE 
CEP: 63.022-010 Fone/Fax (88) 3102-3450. 

CNPJ: 01.411.114/0001-97 ESCRIÇÃO ESTADUAL N° 06.976665-7 
Dados Bancário: Banco do Brasil AG: 0433-2 Conta: 23237-8 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°2017.10.04.1 

DATA 1911012017. 
HORA: 09:00. 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
nc> 8.666193 e Lei no 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n 2017.10.04.1. 1 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 

1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de veículo zero km, tipo pic/-up, destinado ao atendimento das necessidades da 

Secretaria de lnfraestrutura do Município de Farias Brito/CE,onforme especificações apresentadas abaixo. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TJND Quant VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 	Â1 

MARCA 
MODELO 

Veículo zero km, tipo pick-up, 01 53.110,00 53.110,00" FIAT STRADA 

ano 	fabricação 	2017, 	ano Cinquenta Cinquenta 
CS 	1.4 

modelo 2018, motor mínimo e três mil e três mil 
1.4 	cilindradas, 	cabine cento e cento e 

simples, 	cor 	sólida, 	direção dez reais dez reais 

hidráulica 	ar 	condicionado, 
airbag 	duplo, 	freios 	ABS, 

UND 

bicombustível, 	protetor 	de 

caçamba, protetor de cárter, 

itens de série e equipado com 
componentes 	de 	segurança 
obrigatórios.  

'_•_••\ 	Informamos que no valor estão computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previ denciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos 
ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos 
bens inclusive a margem de lucro. 

\,Ç) 
Garantia: de 03 (três) anos sem limite de quilometragem. 
Assistência Técnica: Em toda concessionária autorizada FIAT. 
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e contrato. 
Pagamento: conforme edital e contrato. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

/ Juazeiro do Norte/CE 16 de Outubro de 2017. 

18 OUT. 7M7/ / 
Norte - CE 

.1.1c Ge &ntod 

 

1 



Pregoeiro (a) da 

Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE. 

Ref. Pregão Presencial n° 2017.10.04.1 

A Vereda Comércio Distribuidor de Veículos e Máquinas LTDA, CNPJ: 01.411.114/0001-97. 
DECLARA sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 

especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito, 
estado do Ceará, o seguinte: 

,-..\ 

 

1. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens 

a serem ofertadps no presente certame licitatório, e que sua proposta atende 

interalmentefs requisitos constantes neste edital. 

2. Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

3. Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 

participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei V 
n. O 8.666/93. 

Pelo que, por ser a EXPRESSÃO da verdade, firma a presente declaração, sob as 
penas da Lei. 

Juazeiro do Norte/CE 16 de Outubro de 2017. 

Atenciosamente. 

Frankly Webson Maia Brito. 
y 

CPF: 020.343.293-25 

Consultor de Vendas. 	 OUl . W7  
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