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Ceara Diesel S.A.

Concessional io de Veiculos
Cometciais Mercedes-Benz

Fortaleza 12 de Agosto 2019

A
Central de Licitagoes do Municipio de Sohral
Ref.: PREGAO ELETRONICO N" 108/ 2019

A Ceara Diesel S/A, pessoa juridica de direito privado, sediada na Av. Agtianambi. N° 2269, Bairro de Fatima,
Fortaleza- CF, inscrita no CNPJ N° 63.388.441/0001-22, e inscrigao estadual N° 06.152.089-6, vein informal- cjiie

nossa proposta comercial encontra-se em conformidade com as informagoes previstas no editai e sens anexos.

PROPOSTA DE PRECOS READEQUADA

I dm! qni Marca / fab. Valor Totalitem Espeeitkavao Vlr. unitario

MICRO ONIBUS 1-0 ‘>16 MERCEDES BENZ,

OKM, 2014 / 2019 A DIESEL PARA O
TRANSPORT*;

CONFORME DADOS ABAIXO

R$ 874.500.00R$ 291.500,0003 MB / MB02 UM

DE PASSAGEIROS,

1
Veicnlo 0 km, tipo URBANO para utilizaÿao no transporte urbano de passageiros na sede da cidade

de Sobral. PBT (Peso Brnto Total) minimo de 8.500 Kg; Comprimento extemo total maximo de

10.200mm; Capacidade para transportar no maximo 50 passageiros no total, sendo no minimo 21

passageiros sentados incluindo espaÿo para cadeirante; Motor no dianteiro movido a oleo diesel com

potencia minima de l52Cv; Cambio com no minimo 05 (cinco) marchas a frente e uma a re,

incluindo camera de re com tela LCD de 7 polegadas no painel e quebra sol dianteiro com sanefa do

lado do motorista ; Sistema de freio com auxiiiar a ar e ABS: Traÿao Iraseira com rodado duplo;

Sistema eletrico de 24 volts; Tanque de combust!ve! com capacidade minima para 120 litros de oleo

diesel; Regislrador instantaneo e inalteravei de velocidade e tempo ou similar (Tacografo), Stop line
na traseira. Equipado com: Ar - condicionado instalado de fabrica compativel, sem perea de

eficiencia com a capacidade maxima de lota?<1o; catraca de tres pomas na dianteira apta a receber

sistema de bilhetagem eletronica, caso necessario, Caixa para troco; Sirene de acionamento manual

de parada; Poltronas individuals para os passageiros modelo urbana injetadas em polipropileno
(plastico) ou estofadas com encosto alto ou baixo; Fega mao em a?o encapsulado instalado no telo;

Janelas laterals com vidros corredigos e4 bipartidos com cortinas em material de boa qualidade e

resistente; Itinerario eletronico na parte interna dianteira do veiculo (proximo ao para-brisa);

Elevador para cadeirante instalado na porta dianteira;02(duas) portas urbanas instalados no lado

direito do veiculo (dianteira e traseira) com controle de abertura automat ico; No minimo 01 (uma)

Iixeira removtvel instaladas no interior do veiculo; Saidas de emergencia (no minimo duas laterals e

uma no teto), a instalada no teio deve permitir sua ativaÿSo atnda que a estrutura no veiculo tenha

sofrido deforma<;6es. O veiculo devera pertencer a categoria M3 e atender as normas ABNT vigentes,

em especial a NBR 1 5.570 e suas Aiteraÿoes posteriores.
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Ceara Diesel S.A.
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Comerciais Mercedes-Benz

CONOICOES GF.RAIS DA PROPOSTA ;

Valor da proposta R$ 874.500,00 ( Oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais )

A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissao.
O objeto contratual tera garantia de 12 (doze) nieses.

Declarainos que nos valores apresentados acima, estdo inclusos todos os tribu'tos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal. custos e demais despesas qoe
possam incidir sobre o fornecimento do veiculo iicitado inclusive a margem de Incro.

Nesta oportunidade, declaratnos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta
iicitaÿSo, assirn como nao possutmos nenhum fato impeditivo para participate deste certarne e que nos submetemos
a todas as clausulas e condiÿoes previstas nesle edital.

Para assinatura do contrato informamos os procuradores legais da Ceara Diesel, Jose Andre Varela, brasileiro, casado
RG 4.832.206-9 expedida por I.F.P/RJE e CPF 583.652.737-72, residente e domiciliado a Rua Nossa Seniiora de
Nazare, 800 Casa 02 -Coitc, Eusebio - CE, e Kleber Jorge Magalhaes Pereira, casado, RG 20010021596-93 SSP/CE
e CPF 317.988.963-20 residente a RuaOsvaldo Cruz 2130 apto 201 - Torre Flores, Rairro Dionisio 'Forres, Fortaleza
/CF.

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL- AGENCIA 1604-7 -CON 1 A - 6996-5

Jose Andre Varela

Diretor /
KlcteujrJoigÿf Magalhagyfereira
Diretor T
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