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Total Construções e serviços Ltda. - CN PJ: 14.052.500/0001-52
a Rua Djalma Petit, NE 537 - Alto da Balança

cEPz 60851-12o - Fortaleza - ceará
CGNSTRUÇÕES E SERWÇOS Fone; (as) 324?-1BB2E-mail: wra|¢as@húrma¡l.¢om -

WAL3 -A __

PROPOSTA DE PRECO gs cvl- Ç?
‹ l  

TOTAL CONSTRUÇÕES E seu/:ços 1  _* S
RUA DJALMA PETLT, N2 537 - ALTO DA BALANÇA   La _  E

¿¡M
savofë

CEP; 50851-120 - FORTALEZA - CEARÁ
VALIDADE DA PROPOSTA: 11 MESES
CONTA CORRENTE N°z 35.79o1 BANCO: BANCO DO BRASLL AGÊNCLA N°: 3646-3

A presente proposta tem como objeto de locação de um veículo tipo popular para ficar a
disposição do Poder Legislativo Municipal de Caridade, constando dentre outros orientações
práticas tanto na fase interna quanto externa do procedimento licitatório, conforme detalhes
técnicos constantes do projeto básico, observando as condições e especificaçöes abaixo, de
acordo com as condições, constante no Edital de TOMADA DE PREÇOS n°. 004/2019-TP e
projeto básico Anexo I, parte integrante do certame licitatório.

'T . _ . . _ . -`- - ..----zí -~ -›-~ ___ - -~------- _ _ _ __ __.ITEM ESPECLHCAÇÕES QUANTIDADE l vALoB VALOR TOTAL
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MENSAL _- l. 71-- . ..._ .__ . . _ _ __ _____ __ _ _ Iii

0001 Locação de 1 (um) veícuio tipo 1,
popular. Locação de veiculo tipo Í,

il ãly l
popular, com potencia minima 1.8,

lmovido a gasolina/álcool, com
|' l
|l llcapacidade de transportar 01 (um) ,E l

motorista e 4 (quatro) passageiros, ll
com ar condicionado, 4 (quatro) 1% 01 4.710,00 51.810,00

.i z;
lrlTportas, ano não inferior a 2017, em r

9 ótimo estado de conservação e livre ,
ãi de quilometragem. A contratante fica l

I Iobrigado a fornecer combustivel,§ l
IL Ê'

if lubrificantes e motorism. A contratada T,
fica obrigado a manutenção do É
veiculo. 11.00 MÊS O

VALOR TOTAL MENSAL RS 4.710,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS)
VALOR TOTAL 11 MESES RS 51.810,00 (CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS)

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estäo inclusos todos os tributos, custos e
demais encargos que incidam sobre os serviços prestados.
Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do edital de TOAMDA
DE PREÇOS n°. 004/2019-TP e Projeto Básico Anexo l.

.FORTALEZA-CE, 29 DE MÊDE 2019.

RG: 96004012555 - CPF: ?06.370.083-91
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