
FARIAS BRITO 

DE? 

FL 

PROPOSTA CONSOLIDADA 

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 n°2018.04.19.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso sejamos 
vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Contratação de empresa/pessoa física para prestaçãõ de serviços na locação de veículos 
destinados ao atendimento das necessidades administrativas das Secretarias de lnfraestrutura e Saúde do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Item  Especificação Un id . Qtde . Valor Unitário Valor Total 
0001 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima 

de 04 (quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade 
mínima de 1.0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferia 
a 2011, 04 (quatro) 	laterais e uma (01) no bagageiro, e equipado portas 

o2. 00, ,90  
Mês 12 

com todos os componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, 
destinado ao atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF dc 
Distrito de Nova Betânia (Sítios Riacho da Roça, São João e Várzea), po 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. _________  

Total: /'f. 	22,9C' 

Valor Total da Proposta .......................... 

........................................................................................................................................................ 

Proponente:  

Endereço: ............... 

CNPJ/CPF: ...j,6 

Datada Abertura: . 

Horário: ........   
Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Farias Brito/CE. ....  2..4' / ...... ............... /2018. 

q'~~ ..... ....... . ihr 
Assin tura do Proponente 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 
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PROPOSTA CONSOLIDADA 

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 n°2018.04.19.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso sejamos 
vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Contratação de empresa/pessoa física para prestação de serviços na locação de veículos 
destinados ao atendimento das necessidades administrativas das Secretarias de lnfraestrutura e Saúde do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Item  Especificação ihiiE Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima  

de 04 (quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade 
mínima de 1.0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior -  
a 2011, 04 (quatro) portas laterais e uma (01) no bagageiro, e equipado 

Mês 12 4 io co 160 00 
com todos os componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, ' 

destinado ao atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF, do 
Distrito 	de 	Cariutaba 	(Sítios 	Caiçara, 	cajueiro 	e 	Carnaúbas), 	por  
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.  

- 	 Total:  

Valor Total da Proposta R$ ..... 	QPQO.............................. 

...............................................................................................................................................) 

Proponente: ........ 

Endereço -' 

_ 
CNPJ/CPF: 	 ..... ç?.3 .. 

Data da Abertura: 	 ....... 

Horário . ........ 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

f 

Farias Brito/CE 	 . 	12018. 

Assinatura do Proponente 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

PROPOSTA CONSOLIDADA 

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 no 2018.04.19.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso sejamos 
vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Contratação de empresa/pessoa física para prestação de serviços na locação de veículos 
destinados ao atendimento das necessidades administrativas das Secretarias de lnfraestrutura e Saúde do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Especificação iiid Valor Unitário Valor Total 
0001 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima 

de 04 (quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade 
mínima de 1.0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferio r  
a 2011, 04 (quatro) portas laterais e uma (01) no bagageiro, e equipado 
com todos os componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, Mês 12 r-cp 00 . cCO iTX 
destinado ao atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF da Vil 
Lamaju (Sítios Extrema, Lagoa de Dentro, Sousa, Cardoso, Taquari, 
Grajau, canabrava, São Vicente, Riacho Verde, Cachoeira dos Bezerras 
e Patarábia), por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.  

0002 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima 
de 04 (quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade 
mínima de 1.0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior  
a 2011, 04 (quatro) portas laterais e uma (01) no bagageiro, e equipadc 
com todos os componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, Mês 12 
destinado ao ao atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF da Vil 
Barreiro do Jorge (Vila Lagoa Seca e Sítios Areias, Sizudo, Timbaúba, 
Umburana, Tabuleiro, Coberto, Extrema e Frexeira), por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde.  

Total:  

Valor Total da Proposta R$ 	 ..................... 

.............................................................................................................. 

Proponente: ..72LO 

Endereço: 	 Q~.J........ 

... 

CNPJ/CPF: 	 ....................................................................... 

Datada Abertura: 	 -?.... 
Horário: L.9 	 / 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Farias Brito/CE 	/.......?. 5............/2018. 

- 	 4 
Assinatura do Proponente 

CNP) N° 07595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (813) 3544 1223 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

PROPOSTA CONSOLIDADA 

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 n° 2018.04.19.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso sejamos 
vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Contratação de empresa/pessoa física para prestação de serviços na locação de veículos 
destinados ao atendimento das necessidades administrativas das Secretarias de lnfraestrutura e Saúde do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Especificação uiId. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima 

de 04 (quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade 
mínima de 1.0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior  
a 2011, 04 (quatro) portas laterais e uma (01) no bagageiro, e equipado 

Mês 12 
com todos os componentes de segurança exigidos pelo c0NTRÂN, 
destinado ao atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF da Vila 
Carás (Sítios Queimadas, Baraúnas, Catingueira, Cajazeiras e Oitis), po 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.  

Total:  

Valor Total da Proposta R$. 

Proponente: . ., 	4Mki / . ................................................ 

Endereço: .. 

CNPJ/CPF 	 -91 
Data da Abertura: 	 .. 

Horário:....Q.õ 	 - 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Farias Brito/CE, 	1. 	....... 018.  

.W42...LI 
Assina 	do Prop6he 

e7iJf)- 	 .7L  

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro — CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 


