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VITRAN - VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA—ME 
Rua Francisco Pereira de Azevedo, 115 Centro - Horizonte - CE 

CNPJ 04154972/0001-91 CGF 06304350-5 
Tel (85) 3336-1145 - CEP 62880-075 
Se. PMH 552260 DETRAN-CE 379 

vitranonibus@yahoo.com.br  

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A empresa VITRAN VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME, 
cadastrada no CNPJ sob o ri0  04.154.972/0001-91, por seu representante legal  
abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a 
Lei n° 8666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA 
PUBLICA N°2017.07.07.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de 
participar deste processo licitatório: 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a 
execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as 
exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus 
Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Contratação de serviços de empresa especializada na execução de serviço 
de transporte intermunicipal de usuários do Sistema único de saúde - SUS para a 
realização de consultas e procedimentos médicos referenciados em outros municípios, 
conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação de Serviço Unid Quilometragem Valor (R$) 1  Valor 
estimada/ano Km/rodado total R$ 

   

1. Locação de veículo tipo micro 
ônibus rodoviário, capacidade de 24 
passageiros, equipado com ar 
condicionado, poltronas reclináveis, 
para uso no transporte de pacientes 
do SUS que necessitam de 
tratamento 	de 	hemodiábse, 
quimioterapia, dentre outros, com 
frequência de uso diário, trechos 
intermunicipais, inclusive finais de 
semana*  
0 veiculo deverá ter no máximo 10 

anos de uso, ser conduzido por 
motorista 	habilitado, 	possuir 
cadastro e habilitação junto ao 
DETRAN-CE.  

2. Locação de veículo tipo micro 
ónibus rodoviário, capacidade de 31 
passageiros, equipado com ar 
condicionado, poltronas reclináveis, 
para uso no transporte de pacientes 
do SUS em trechos interniunicipais, 
com frequência de uso diário, de 2 
a 60  feiras 
0 veiculo deverá ter no máximo 10 

anos de uso, ser conduzido por 
motorista 	habilitado, 	possuir 
cadastro e habilitação junto ao 
DETRAN-CE. 

Km 

Km  

48.000 

72.000 

3,95 
	

189.600,00 

3,95 
	

284.400,00 

VALOR GLOBAL R$ 474.000,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil reais) 
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VITRAN - VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LIDA—ME 
Rua Francisco Pereira de Azevedo, 115 Centro - Horizonte —(2 

CNPJ 04154972/0001-91 CGF 06304350-5 
Tel (85) 3336-1145 - CEP 62880-075 
Insc. PMH 552260 DETRAN-CE 379 

vitranonibus@yahoo.com.br  

Razão social: VITRAN - VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LiDA-ME. 
CNPJ: 04.154.972/0001-91 
Endereço-  Rua Francisco Pereira de Azevedo, 115, Centro. 
CidadelUF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-075- 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas 
as obrigações comidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência do edital. 
• Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que no valor 
proposto estão induídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, 
inclusive as relacionadas com: 
• Combustível, manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com 
motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, 
multas, e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da 
natureza da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos 
causados à Contratante elou a terceiro, gerada direta ou indiretamente pela execução 
dos serviços. 

Horizonte! ,-9 de agosto de 2017. 

Lima t-ilho 
RG 98097202232 SSP/CE 

CPF 081.081.023-91 
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