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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

PROPOSTA DE PREÇO 

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°2018.08.16.1. 
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 serviços a serem prestados na locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete/cabine 
dupla, destinado ao atendimento das necessidades das equipes de endemias e vigilância sanitária do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

Item 1 	 Especificação Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 Locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete cabine 

dupla, carroceria coberta, destinado ao atendimento 
Mês 12 'O9 co,00 das 	necessidades 	das 	equipes 	de 	endemias 

vigilância 	 Município 	Farias _sanitária_do_ 	_de_ 	_Brito/CE  

Total:  

Valor Total da Proposta R$ ........ 	 ( . L?6 

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

Proponente: ......................... 

Endereço: ........................................... 

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

Data da Abertura: . . 	 ........ 

Horário 	 / 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

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

Farias Brito/CE, 	 12018. 

Assinatura do Proponente 

CNIP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



FARIAS BRITO 

ÜOo•053 

PROPOSTA DE PREÇO 

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°2018.08.16.1. 
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. 

Obleto: Contratação de serviços a serem prestados na locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete/cabine 
dupla, destinado ao atendimento das necessidades das equipes de endemias e vigilância sanitária do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

iiii Especificação Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 Locação de 01 	(um) veículo, tipo caminhonete, 

cabine dupla, 	carroceria coberta, 	destinado ao 
12  atendimento das necessidades das equipes de Mês 

endemias e vigilância sanitária do Município di. 
Farias Brito/CE  

Total: (211 	Goo1  

Valor Total da Proposta R$ .... — 	 P.0 ( 	 .... 
.......................................................................................................................... 

Proponente: ........ QL .... 	 .. .... 	 ............. . .............. . ................. 
Endereço 	 ~ 	 .. 	. 

...... 	 ... 
CNPJ/CPF ..........3.:..3.:.°.... i.4 
Data da Abertura:  
Horário: ........ 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Farias Brito/CE, .3. .... /.....<2 8 /2018. 

Assinatura do do Proponente 

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

IM 



FARIAS BRITO 

GOGO S4 

PROPOSTA DE PREÇO 

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°2018.08.16.1. 
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. 

Obleto: Contratação de serviços a serem prestados na locação de 01 (um) veículo, tipo caminhonete/cabine 
dupla, destinado ao atendimento das necessidades das equipes de endemias e vigilância sanitária do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas a seguir. 

ini Especificação Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
0001 Locação de 01 	(um) veículo, tipo caminhonete, 

cabine dupla, 	carroceria coberta, 	destinado ao 
atendimento das necessidades das equipes de Mês 12 
endemias e vigilância sanitária do Município de 
Farias Brito/CE L DÜO L-Oü1 O 

Total:  

Valor TQtal da Proposta 	..í7..?QP.....Q. ..................... ( .... TJ-Q~ ...... 	 ........... . ...... 

Proponente: . i.. 
Endereço: .. . iO.......).hO 	J./)- 	(.T) 

CNPJ/CPF 	 O3 , 

Data da Abertura 3D 10 £ 'ELO 	
ti AUTL?j?.4DE 02 

Horário: 	.0 	Q................ .............  ... 
ZT 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Farias Brito/CE, 	 /2018. 
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Assinatura do Proponente 

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


