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BRASIL CARD 	 & / 
BRASILCARO ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

Rua Roso;no Fe,reia GutnM3n. 639. Co~ Rio Vetd./GO. CEP 75ÇO1-2$0 CNPJ: 03.811702l000t-60: inscnktknct 9405 
sce www txas4c.rø cun - Fone: (84) 21014500 FAX: (64) 2101-5512 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N°2019.06.11.1 —SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 
empresa especializada, tendo como finalidade promover a implantação e operação de sistema informatizado 
via internei e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos 
credenciados para a manutenção preventiva e conetiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, 
serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, 

1) 
 alinhamento de direção, balanceamento, reparos dos pneus, lavagem e aspiração geral cios veiculos, revisão 

geral. e outros serviços para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE. 
conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Unidade gestora Peças Serviços Total unidade 
gestora 

Secretaria de Educação R$ 450.000,00 R$ 400.000,00 R$ 850.000,00 

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de 
Saúde 

R$ 200.000,00 R$ 150.000.00 Ri 350.000,00 

Secretaria de Assistência Social Ri 30.000.00 R$ 20.000,00 Ri 50.000,00 

Fundo Municipal de de Assistência Social Ri 40.000.00 Ri 40.000.00 Ri 80.000.00 

Secretaria de Segurança Cidadania. 
Transito e Transporte 

Ri 180.000.00 Ri 100.000,00 Ri 280.000.00 

Secretaria de Inftaestrtura. Urbanismo. 
Meio ambiente e agropecuária 

Ri 350.000.00 Ri 300.000,00 Ri 650.000,00 

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e 
Juventude 

Ri 30.000,00 Ri 30.0000 Ri 60.000.00 

Total geral RS 2320.000J00 

Valor total estimado com taxa de ad miei ist ração: U,00 % (zero por cento) RS 2.320.000,00 (Dois 
milhões, trezentos e vinte mil reais) 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação. 

Declaro de que nos preços ofertados estão incluídas todas as £fespcsas incidentes sobre a execução dos serviços 
referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaro. para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa Cana 
Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Implantar no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, o serviço de gereneiamcnto da 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Contratante. envolvendo o fornecimento e 
operação de um sistema informatizado e de cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo 
adicional para a Contratante, que habilitará os motoristas, condutores e gestores da frota para a aquisição de 
produtos e serviços junto a rede credenciada. 
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BRASILCARO ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 
Rua Rosuhr,o Fw,I:a Guwnarãn. 839. Centro. Rio Verde/CO. CEP 75901-260: CNPJ: 03.617.70210001-50; Inscoção iãiiiiõpai: 9405. 

840: www brasítcar.3Q!fl. Fone: (34) 2101-5500 FAX: (64) 2101-5512 

DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO: O prazo de inicio para execução dos serviços será de 05 (cinco) 
dias, a contar da data do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, no local definido pelo órgão solicitante. 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda corrente, através de Ordem Bancária e se dará no prazo 

de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente conferida(s) e 

atestada(s): 

BRASILCARI) ADMINISTRADORA 1W CARTÕES LTDA  
(.NPJ 03.817.70210001-50 
Endereço: Rua Rosulino Ferreira Guimarães no. 839, Centro, Rio Verde - GO. CEP: 75.901-260. 

Telefones/fax para contatos: (64) 2101-5500. e-mail: licitacocs@brasilcard.com.  

DADOS BANCÁRIOS 

 

Conta Corrente: 33.640-8 Agência: 3290-5 	 Banco: 237 - Bradesco 

DADOS DOS RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
Nome: Dário da Costa Barbosa Júnior. 
CPF/MF: 236.941.001-34 -RG n°.: 750.371 SSPIGO; 
Cargo/Função ocupada: Diretor Administrativo. 

Rio Verde/GO, 01 de julho de 2019. 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N,°2019.06.I1.1 - SRP 

 

ANEXOU 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 2019.06.11.1 - SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
contratações de empresa especializada, tendo como finalidade promover a implantação e 
operação de sistema informatizado via Internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão 
magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para a manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, 
pintura, eletricidade, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção, 
balanceamento, reparos dos pneus, Lavagem e aspiração geral dos veículos, revisão geral, e 
outros serviços para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência. 
Lote Único: 01 

Valor Global: R$ 2.320.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte mil, reais) 

Prazo de Entrega/Execução: conforme termos do edital. 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a 
execução dos serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 
execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (edital). 

Data: 28/06/2019. 
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CARTA PROPOSTA 

NUMERO 00 PREGÃO 201906 11 1 SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 
empresa especializada, tendo como finalidade promover a implantação e operação de sistema informatizado 

via Internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos 
credenciados para a manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, 

serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, 
alinhamento de direção, balanceamento, reparos dos pneus, lavagem e aspiração geral dos veículos, revisão 

geral, e outros serviços para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência 

LOTE ÚNICO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00% 

VALOR GLOBAL; AS 2.320.000,00 

PRAZO DE ENTREGA! implantar no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato 

PRAZO DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaração de que nos preços ofertados estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que 
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatória (edital) 
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA COM O 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 

ORIGINAIS E/OU GENUINOS, 

NOVOS DE PRIMEIR USO, 

NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO 

DA FROTA DO MUNICÍPIO DE 

HORIZONTE 

0,00% R$2.320.000,00 R$2.320,000 
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ANEXO II 

RAZÃO SOCIAL: TICKET SOLUÇÕES HDFGT 5/A 

CNPJ: 03.506.307/0001-57 

CAMPO SOM - RS, 01 DE JULHO DE 2019. 

TIcKet LoïStsoIuçoeTjHDFGT  S/A 
Ciam iÃ}uieIa Albino Soares 

Analista de Licitações 
Mercado Público 

Fone: (51)3920.2200 Ramal 8273 
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licke1I09.com.br  


