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jrefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 
:. •. 	 Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, '—. --' 

t 	 ecialmente os da Lei n° 8.666193 e Lei n°10.52O3,002, bem como às cláusulas e condições 
p.* 	 modalidade Pregão Eletrônico n° 2018.04.18.1; V 	 . 

: 	Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada 
tação. 

p 	 . 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados 

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

T ;jeto Aquisição de 01 (uma) ambulância modelo de simples remoção e 01 (um) veiculo de 
destinados ao atendimento das necessidades do Municipio de Farias Brito/CE nos 

Ides do Termo de Ajuste n° 036/2018 celébrado com o Estado do Ceara através da 
retaria da Saude, conforme espegficações apresentadas abaixo 

	

IILU 	 PROPOSTA DE PRECO READEQUADA 
LOTE 1 - VEICULO TIPO BULANCIAQÇZFRO)  KM 

ESPECIFICAÇÃO 	 LJNID QT ( MARCA 	VR UNIT 	VR TOTAL 

ULO AMBULÂNCIA O (ZERO) KM MODELO 
TANA 1 4 LS Veiculo tipo ambulancia (zero) Km ano 
ação 2018, ano modelo 2018 adaptada para 	 - 

lância simples remoção tipo / (Ambulançia de 
porte) Com os seguintes materiais e equiparnentos 
zador optico e acustico Maca com ridas Coichonete 	 H 	 R$ 
rte para soro e oxigênio medicinal, Adesiãm 	 E 	6g9O- 00 	:- 69 .990,00 
s e a palavra ambulância no capo, laterais e traseira, 	 V 	SE$SENTA E 	SESSENTA E 

UNO 01 	R 	NOVE MIL E 	NOVE MIL E das logomarcas do Governo do Estado do Ceara e do 	 NOVECENTOS  NOVECENTOS 
cipio OBSERVAÇOES Sem equipamento de rádio de 	

L 	
ENOVENTA 	ENOVENTA 

nicação haja vista que a comunicção do muniqjto 	 E 	
REPtS 	 REAIS 

a central de reguladora ocorre via telefone OUTS 	. 	 T 
IFICAÇOES TECNICAS DO VEICULO motor total flex 
potência minima 1. . 4 cilindradas A condicionado, 

ão hidraulica, vidros eletricos nas portas travas 
cas nas portas acessorios obri 	n gatoos  

AL DO LOTE i IMPORTA EM R$ 69990,00 ( SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA 

	

REAS. 	 . 	
. .. 

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma 
o 4niir nos custos, assumido total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta 
'çoposta, bem como qualquer despesas relativas a realização integral de seu objeto 

O licitante declara que, nos valores apresentadõs acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas previdenciários fiscais e comerciais taxas fretes seguros 
e,slocamentos de pessoal custos demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento 
PROPONENTE: FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA —ME  

NPJ 23 .459.83710001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

06.464.106-4 	 CNPJ 

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO N 2  1733 	23.459.837/0001 07 
NJZEIRO DO NORTE-CE 	 . 	 . 	 FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA. ME 

DOS BANCARIOS:BANCO BRADESCO 	 Av. Gov. Plácido Aderaldo Castelo, 1733 
Laia 03 Lagoa Seca - CEP: 61040-540 

C/6368- 1 

AGENCIA: 0456 	 Juazeiro do Norte - CE 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato, . . 	
- 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 	
. 

Condições Pagamento: Conforme Contrato 	tal 
o Juazeiro do Norte-CE, 3 maio de 2 
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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 ESCRÇÂO ESTADUAL N° 06.976665-7 
Dados Bancário: Banco do Brasil AG: 0433-2 Conta: 23237-8 

A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO/CE 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 

8.666193 e Lei n° 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico n° 

201 8.04.18.1. 

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 01 (uma) ambulância, modelo de simples remoção e 01 (um) veículo de apoio, 

destinados ao atendimento das necessidades do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Termo de 

Ajuste n° 03612018, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde, conforme 

especificações apresentadas abaixo. 

Item Especificação Unid Quant Valor unitário Valor total Marca 
modelo 

01 Veículo O (zero) km, tipo passeio, Unid 01 R$ 39.100,00 R$39.100,00 FIATMOBI 

ano fabricação 2018, ano modelo 

2018, motor potência mínima 1.0 
Trinta e nove Trinta e nove 

mil e cem mil e cem 
cilindradas, 	fiex 	(álcool 	e/ou reais reais 

gasolina), transmissão manual com 

06 marchas, sendo 05 a frente e 01 

a ré, 04 portas, ar condicionado, 

direção hidráulica, vidros elétricos 

pelo menos nas portas dianteiras, 

travas 	elétrica 	pelo 	menos 	nas 

portas dianteiras, airbag duplo e 

acessório obrigatórios  

5776365  

O G.200034o7699 
de Vendas 

Av Padre Cicero, nQ 3050, António Vieira, CEP: 63.022-010, Juazeiro do Norte - CE 



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias ou conforme edital. 

Prazo de Entrega: conforme edital e contrato. 

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta esta 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 

encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento 

licitado, inclusive a margem de lucro. 

Garantia: de 03 (três) anos sem limite de quilometragem. 
Assistência Técnica: Em toda concessionária autorizada FIAT. 

Juazeiro do Norte/CE 03 de Maio de 2018. 

Atenciosamente. 

CPF: 031.157.763-65. 
RG: 2003034076919 SSP/CE. 
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Av Padre Cicero, n9  3050, António Vieira, CEP: 63.022-010, Juazeiro do Norte - CE 


