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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÂO DE PREÇO No 20220720016

oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos Leve, utilitário, Pesados e Máquinas pesadas, destinados a supriÍ as necess'idades
básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitua Municipal de portel,/pA.

corAÇÃo nu PREÇOS

@ooo



4t

Rub ca

ED

T-Flso(J o t
I
a
tt
a

Av. Duque de Caxias, 803-Centro, Porúel/PA,
68480-000
[97) 3784-t7 60
ascom@portel.pa.gov.br

PORTEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÂO DE PREÇO No 20220720016

oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos Leve, utilitário, pesados e Máquinas pesadas, destinados u.up.i. u, ,r"".rr'id"d",
básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de portel/pA.

E-MArL(S) ENVTADO(S) E NÃO
RESPONDTDO(S)
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÃo DE PREÇO No 20220720016

oBJETol coutratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
Veículos Leve, utilitário, Pesados e Máquinas pesadas, destinados a suprir as necessidades
básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/pA.

HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS EIRELI
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l+f Gmail SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

soLrctrAÇÃo DE corAçÃo oe pREÇos No 20220720016
SETOR COMPRAS <setorcompraspoÍtel@gmail.com>
Para: harpiacomerci02O j g@gmail.com 20 de julho de 2022 1.1:23

soucrraçÃo nr coraçÂo DE pRrÇos N.20220720016

À
Prefeitura Municipat de portel/pA
Departamento de Compras

ASSUNTO: SOLTCITAÇÃO De CoraçÃo

Prezado(a),

venho através da Prefeitura Municipal de Portel,junto ao DepaÍamento de Compras, situado naAv. Duque de caxias. n' g03-, Baino centro, porteuÉÁ, os+so-o'oo, .onriou u ..níÃ HARPIA
9^o-Y-Elçlo DE EeurpAMENTos E sERvrcos ErRELr, inscrira no cNpJ sob n.22.652.4921000r-32, com sede na Travessa Apinages, n" i360, condor, Berém/pA, cEp: 66.045_110,a participar da cotação de preços, para rocação 

-de 
veícuros reve, ut itário, pesados e máquinaspesâdas, conforme especifi cações constântes noanexo;

. - Caso seja de seu interesse participar desta Cotaçào, solicitamos enviar a mesma de acordo como modelo sugerido em anexo ou modelo quà contenha as mesmas informações;

os esclarecimentos e.as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamentode compras da Prefeitura Municipal. A apresentaçâo das propostas pressupõe coúecimento de todos osdados c informações necessárias ao seu preparo, aceitaçãodas condições estipuladas nesta solicitação deCotação de Preço.

Atenciosamente,

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Dcpartamcnto de Compras da pMp

2 anexos

9,,1 ITENSL-í.XLS
- 12K

dl MODELO-í.DOC
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coTAÇÃO DE PREÇO N" 20220720016

oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos Levg utilitário, pesados e Máquinas pesadas-, destinados , .upri, u, n.....idud".
básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de portel/pA.
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DEPARTAMENTO DE COMPRÂS

coTAÇÃO DE PREÇO No 20220720016

oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos Leve, utilitário, Pesados e Máquinas pesadas, destinados a suprir as necessidades
básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/PA.

ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
EIRELI

ejr PORTEL

@o00

PRÊFEIÍURÂ MUNICIPÂL DE



!+f Gmait SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

sor-lcreçÃo DE corAçÃo oe pREços No 2o22ot2oo16
SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>
Para: ricardolauria l 26@gmail.com

20 de iulho de 2022 10:Zj

ASSUNTO: SOr_tcrraçÃo tn coraçÃo

Prezado(a),

veúo através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento de compras, situado nany. Duque de caxias, n' 803, Bairro centro, portevpÀ, oa+go-oob, 
".ruid. 

; 
".pãrã arrruorEMPREENDIMENToS E sERvICos EIRELI inscrita no cNpJ sob n" rs.as6,sií0001-03, comsede na Rod PA 263 Km l,Rua Fgs, sÀr, euadra.2 Lote 17, Residenciar canto Do Lago, BreuBranco-PA, cEP: 68.48E-000, a paÍicipar dã cotação de preços, para rocação de veiculos reve,utilitário, pesados e máquinas pesadas, conforme especificações ôonsàntes no anexo;

- , Caso seja de seu interesse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo como modelo sugerido em anexo ou modelo que contenha as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
de compras da Prefeitura Municipal. A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos osdados e informações necessárias ao seu preparo, aceitaçãodas condições estipuladas nesta solicitação deCotaçâo de Preço.

Atenciosamente,

: soLtctTAçÃoDECOTAçÃODEPREÇOSNo20220720016
A
Prefeitura Municipal de PorteUpA
Depdrtamento de Compras

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da pMp

2 anexos

E ITENS LOCAçÃO DE VEíCULOS LEVE , UTILITÁRIO, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS.XISX12R

,-{] MODELO.l.DOC
24K

as. 5J
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Jvf Gmait SETOR COMPRAS <setoÍcomprasportel@gmail.com>

sor-lclreçÃo DE coTAçÃo DE pREços No 20220720016

RicaÍdo Lauria <Íicardolauriaí 26@gmail.com>
Para: SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

EM RESPOSTA AO EMAIL DE COTAÇÃO SEGUE EM ANEXO O DEVIDO DOCUMENTO.
Fextô das mensagens anteriores ocullol

2 de agosto dê 2022 19:02

-1 coTAçÃO Arr ASS.pdf
- 220R



ATITUDE EMPREENDTMENTOS E SERVTçOS cNpJ : í 8.486.556/000í -O

conforme solicitado. a empresa ATITUDE f,MPREENDIMENTOS E sf,RvrÇos EIRELI,CNPJ 18.486.556i0001-03, com sede na RUA Fcs e 02 LT 17, cEp os.+ss-o0olem jor meio aestuproposta apresentar seu preço, nas seguintes condições:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL/PARÁ
Departamento de compras

Especificação: Cabine simples,
motor diesel de 06 cilindros com
potência mínima de 2i0 CV, 03
cixos. carga útil 13 T, direç.ào
hidráulica, transmissão de cinco
marphas avante e umo o ré,
ueiculo emplacodo, caçumba tipo
basculanle tom capacidade de
I 2 m3, de acordo com as norma:§
de tránsito vigenle no poís, todos
os ilens de seguranÇo exigidos
pelo CONTRAN, sem conduÍor.
Cuslo m(inutenÇão, reposição de
peÇas, e manuÍenÇão corretivo e
preventiva, lubrficantes será de
responsobilidade da empresa
contratoda, combustível será de
re sponsab i I idade da contratante.
Pelo período de 12 meses (360 d
x 5 Unidade). O veiculo deverá
estar em PERFEITO ESTADO
DE CONSERVA o

Especi.ficação: Cobine .simples.
motor diesel de 06 cilindros com
potência mínima de 210 Cl/, 03
eixos, carga útil 16 T, direçào
hidráulica, transmissão de cinco
marchas ovante e uma a ré,
veículo emplacado, de acordo
com as normas de lrânsito
vigente no país, Íodos os itens de
seguranÇo exigidos pelo
CONTRÁN, sem condutor. CusÍo

Sq

DE

FIs,o
(_) o

ITE§I DESCRT( Ão I \rD.\Dt. QtIANTtn
ADE

MARCA,/i\ÍO
DtrLO

\,'AI-OR
ITNTTARIO

RS

VAI,OR TOTÂL
RS

CAMINHÔES
BASCULANTES

0s (crNco)

COM
CAPACTDADE DE I2M3.

LOCAÇ ODE

DIARIA 1800
FORD /
CARGO

2422

R$
990,00

R$
1.782.0000,0

0

2
AO DE CAMINH

BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE I6M3.

LOCAÇ o
DIARIA 160

FORD
CARGO /

2628

R$
1050,00

RS
378.000.00

COTACÃO DE PRECOS

I



ATITUDE EMPREENDTMENTOS E SERVTçOS CNpJ : í 8.1186.556/000l _03
manutenÇão, reposição de peças,
e manutenÇão correliva e
ptevenliva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
conlratada, combustível serd de
resJnnsab il idade da cont rotanle.
Pelo perktdo de 12 neses (360 d
x I Unidade). O veículo deverá
estar em PERFEITO ESTÁDO
DE CONSERVAÇÃo

Especificação: motor 06
cilindros turbinado potêncio
mínimo bruta de 17 toneladas
com a com capacidade de no
mínimo 1,0 m3), de acordo com
as normas de tránsito vigente no
país, lodos os itens de segurança
exigidos pelo CONTRAN, sem
condutor. Cuslo monutenÇào.
reposição de peÇas, e
monulenção correliva e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
controtado, combustível será de
re sponsob i I idade da contrütante.
Pelo periodo de l2 meses. (l1hr
x 21 dias) 01 Unidade. O veículo
deverá estar em PERFEITO
ESTADO DE CONSERYA o

Especificação: Sohre rodas
Pneus, motor diesel, com o
minimo de potência de l2S Hp,
lámina reguláuel com sistemo
hidráulico e largura mínima de
3,60m), de acordo com as
normas de trânsito vigente no
país, todos os itens de segurançu
exigidos pelo CONTRÁN, sem
condutor. Custo manutenÇào.
reposição de Wças, e
manutenção corretil)0 e
preventiva, lubrificanfes será de
responsubilidade da empresa
contratadq, combustível será de
responsa b i I idade da contrat onÍe.
Pelo período de 12 meses. (t1hr
x 24 dias) 01 Unidode. O ve ículo
deveró estar em pERFE|TO
ESTÁDO DE CONSERVÁÇÃO

J
LOCAÇAO
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA ESTEIRA

DE
HORA 1880 KOMATS

U / PC2OO
R$

480,00
R$

1.382.400.00

4 MOTONIVELADORA HORA 2880 CAT /
l20K

R$
450.00 r.296.000 ,00

RS

rç. 55

DF



ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SÉRVlÇOS CNPJ : 18.lE6.556/000í -03

Espe c ifi caç ão : pe so ope rac io nal
mínimo de l0 toneladas motor a
diesel 01 cilindros potência
mínima de 105 HP, de acortlo
com os normas de trânsilo
vigente no país, todos os itens de
.\eguronÇa exigidos pelo
CONTRAN, sem condutor. Custo
manutenção, reposição de peças,
e manutenção corretiva e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade do empresa
contralada, combustível será de
re sponsab i I idade do controtante.
Pelo período de l2 meses. (t1hr
x 21 dias) 0l Unidade. O veículo
deverá estar em pERFEITO
ESTÁDO DE CONSERVA ÇÃo

Especific.'ação: Com cspota
aberla ou cabinada com or
condicionado, sapato gona
simples, motor diesel, potent.ia;
mínima de 90 e máxima li| cv,
peso operacionol mínimo de I
toneladas e maximo de t 7
lonelados, de acordo com as
normas de trtinsito vigente no
país, todos os iten,s de segurança
exigidos pelo CONTRAN, sem
condutor. Custo monutençào,
reposição de peÇos, e
monutenÇão corretiva e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contraÍada, combustível será de
responsab i I idade da contrat ante.
Pelo periodo de l2 meses. (llhr
x 24 dias) 02 Unidade. O veículo
tleverá estar em pERFEITO
ESTADO DE CONSERVA o

Espec iJicação: Devera está de
acordo com as normos de
trânsito vigente no país, todos os
itens de segurança exigidos pelo
CONTRÀN, sem condutor. Cu,sto
monulençào, reposição de peças,
e manulenção corretiva e
preventiva, lubrilicantes será de

5
ROLO COMPACTOR TIPO -
PATA PE DE CARNEIRO HORA 2880 DYNAPA

C / CA25
R$

290,00
R$

835.000,00

ns. 56 S

Dê,

o
Ru rca

6
LOCAÇÃO DE TRATOR
SOBRE ESTEIRAS HORA s760 CAT / D5 R$

400,00
R$

2.304.000.00

7
CAMIONETE PICK UP 4 X 4
DIESEL CABINE DUPLA DIARIA 720

TOYOTA /
HILUX

R$
240,00

R$
I72.800,00



ATITUOE EMPREENOIMENTOS E SERVTçOS CNPJ : i 8./186.556/0001-03
responsabilidade da empresa
controtado, combustivel sera de
re sponsab i I idade dq co ntratante.
Pelo período de l2 meses. (360 d
x 02 Unidade). O veículo deverá
estar em PERFEITO ESTÁDO
DE CONSERVAÇÃO

Es pe c ifi c aç ão : Ar -c o ndi c i o nado,
Trcwas elétricas, Direção
hidráulica, Predisposição para
rádio (2 olto-Íolontes dianle iros,
2 alto-ídlantes traseiros, 2
nt)eelers e dnteno), Pneus 175/65
Rll (Baixa resistência a
rolagem), desembaçador do
vidro traseiro, Retrovisores
extemos com comando inlerno
mecânico, Vidros elétricos
dianteiros, de acordo com as
normas de trônsito vigente no
país, todos os itens de segurança
exigidos pelo CONTR N. sem
condulor- Custo mqnutençõo,
reposição de peças, e
manulenÇão correliva e
preventivo, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contraíoda, combustível seró de
re sponsab í I idade da contrut ante.
Pelo período de 12 meses. (360 d
x 02 Unidade). O veículo deverá
estor em PERFEITO ESTADO
DE CONSERVAÇÃO

VALOR TOTAI R$ R$
8.236.800,00

vALoR GLOBAL: Rs otro MILHOES DUZENTOS E TRTNTA E SEIS MIL E ol.locENTos
REAIS.

IT]IUDE Ássinado de roma disitar por
EMPREENDIMENTOS E ATIIUDE EMPREENDIMENTOs E

SERVICOS sEavrcos
r txrLt:t gÁ4655ó0001 0l

EIRELI:1 821865560001O Dadol:ro22 08.02 rE:58,r 3

3 {3 0o'

BREU BRANCO-PARA, 02 DE AGOSTO DE2022

ATITUDE EMPREE NDTMENTOS E SERVTÇOS EIRELI

8
LOCAÇAO DE
POPULAR

VEICULO
DIARIA 720

RENALT /
SANDER

R$
120.00

R$ 86.400.00

CNPJ:18.486.556/0001-03

VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão desta proposra.
PRAZO D_E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: tmediato
CONDIÇAO DE PAGAMENTO: NA FATURA



P§EFEI'JURÂ LlUNICIPAL DI
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

coTAÇÃo DE PREÇO No 20220720016

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
Veículos L
básicas das

eve, Utilitário, Pesados e Máquinas Pesadas, destinados a suprir as necessidades
secretarias e Fundos Municipais vinculados a prefeitura Municipal rie portel/pA.

AZUZA EDIFICAçÔTS, LOCACAO E
COMERCIO EIRELI

@o00

de



F* Gmail SETOR COMPRAS <setorcompraspoúel@gmail.com>

SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>
Para: azuza.servicos@hotmail.com

20 de julho dê 2022 '10:35

sor,rcmaçÃo »o coraçÃo DE pRrÇos N" 20220720016

À
Prefeitura Municipal de PorteVpA
D epart amen to d e C ompras

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Prezado(a),

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da pMp

2 anexos

€l ITENS LOCAçÃO DE VEICULOS LEVE, UTILITÁRIO , PESADOS E MÁQUINAS PESADAS.XISX
12K

$

Venho através da Prefeitura Municipal de Portel, junto ao Departamento de Compras, situado na
Av. Duque de Caxias, n" 803, Rairro Centro, portel/pA, 6g4g0-d00, convida a empresa AZIJZA
EDrFrcAÇoES, LocACAo E coMERCIo ETRELI, inscrita no cNpJ sob n" 2r.937.520/000r-
03, com sede na Tv Antonio Baltazar Monteiro, s/n, centro, são caetano de odivelas/pA, cEp:
68.775-000, a participar da cotação- de preços, para locação de veículos leve, utilitário, pesados e
máquinas pesadas, conforme especificações constantes no anexo;

Caso seja de seu interesse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo com
o modelo sugerido em anexo ou modelo que contenha as mesmas informações;

Os esclarecimentos e as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamento
de Compras da Prefeitura Municipal. A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os
dados e informações necessárias ao seu preparo, aceitação dai condições estipuladas nesta Solicitação de
Cotação de Preço.

Atenciosamente,

5qt ls
o

DE

(J

Ru nca

soLtclrAÇÃo DE corAçÃo DE PREÇOS N.20220720016

MODELO-1.DOC
24K



lvt Gmait SETOR COUPRAS <setorcomprasportel@gmâil.com>

solrclraçÃo DE corAÇÃo oe pREÇos No 2o220z2ooí6

azuza sarvicos <azuza.servicos@hotmail.com>
Para; SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

Sêgue cotação

Obter o Outlook paÍa iOS

De: SETOR COM PRAS <setorcomprasportel@gmail.com>
Enviado: Wednesday, )uly 20,2022 10:35:38 AM
Para: azuza.servicos@hotmâil.com <azuza.servicos@hotmail.com>
Assunto: soLtctTAçÃo DE coTAçÃo DE PREÇOS Ne 20220720076

[Íêío das mensagens antefiores ocullo]

3 cotaçáo portel.pdf
953K

í de agosto de 2022 14:29

rls. 6O



AZUZA EDTFICAÇOES, LOCAÇÃO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 2 I.937.520/0001 -03

COTACÃO DE PRECOS

-. 
CONfOTME SOIiCitAdO, A EMPTESA AZIJZA EDIFICAÇÕES, LOCAÇÀO E COMERCIO EIRELI,CNpJ:21.93J.520/0001-03, com sede na TV. ANTONIO IiALTAZAR úONrerno, yNã _ eetnnoCENTRO SÃO CAETANO DE ODIVELAS - CEp: 68.775-000.vem por ,.io a*tu propàr,u up,.r"r,u.seu preço, nas seguintes condições:

À
PREFEITURA MLTNICIPAL DE PORTEL/PARÁ
Departamento de compras

Especi/it'ação: Cabine simples,
motor diesel de 06 cilindros com
potência mínima de 2 l0 Cy. 03
eixos. carga útil 13 T. direção
hidráulica, transmissãtt de cinco
marchas oyonte e uma a ré,
ueiculo emplacado. caçamha tipo
basculante com capacidode de
12 m', de acordo com us normls
de trânsito vigente no poís, Íodos
os itens de seguranço exigidos
pelo CONTRAN, sem conduktr.
C'usto mdnutençdo, reytsição de
Wçoí e manutenÇão corretiva e
preyentiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contratada, combustível serú de
respon.sab i lidade da contr at ante.
Pelo período de 12 meses (360 d
x 5 Unifuide). O veículo deverá
estar em PERFEITO ESTÁDO
DE CONSERVA o

Espec iJicaç&t: Cabine simples,
motor diesel de 06 cilindros com
poíêncio mínima de 210 Cy, 03
eixo.s. carga útil 16 T, direÇão
hidráulica. transmissão de cinco
marchas ovante e uma a ré,
veículo emplacado, de acordo
com os normas de írânsilo
vigente no país, lodos os itens de

6t

Ru

Fls.

U

D

t't l: \l Dl:s( RIÇ-.io t \ID\DE Ql A:iTtD
ADE

}IARCA,AIOD
ELO

VAI,OR
UNITARIO

R§

\,ALOR T0TAI-
Rg

BASCULANTES COM
CAPACIDADE DE I2M3.

ALOC o DE 50 C INÇ CO( )
C INM Hô SE

DIARIA r800
23220 R$ l. r00 R$

1.980,000,00

2 BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE I6M3.

LOCAÇ O DE CAM INHAO
360

vw/
26.260

R$
1.300,00

R$
468.000,00

I

DIARIA



AZUZAEDIFICAÇÔES, LOCAÇÃO E COMERCIO EIRELI
CNpJ: 21.937.520/0001 -03

seguranÇa exigidos pelo
CONTRÁN, sem condutor. Custo
manutençdo, reposição de peças,
e manutenção corretiva e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contratada, combustivel será de
re sponsa b i I idade da cont rot ante.
Pelo período de 12 meses (j60 d
x I Unidade). O veículo deverti
estar em PERFEITO ESTADO
DE CONSERYÁÇÃo

Especificação. motor 06
cilindros turbinado potêncio
mínimo bruta de 17 toneladas
com a com capacidade de no
mínimo 1,0 m3), de ocordo com
as normas de trànsito vigente no
país, todos os itens de .segurança
exigidos pelo CONTRAN, sem
condutor. Cuslo manutenÇào.
reposição de peÇos, e
manulenção correlivq e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contratada, combustível será de
re sponsab i I idade da co nt rotanle.
Pelo período de 12 meses. (t1hr
x 21 dias) 01 Unidade. O veículo
deverá estar em PERFEITO
ESTADO DE CONSERVA ÇÃo

Especificação: Sobre rodas
Pneus, motor diesel. com o
mínimo de potêncid de 125 Hp,
lámino regulável com sisÍema
hidráulico e lorgura minimo de
3,60m), de acordo com as
normas de trânsito vigente no
poís, todos os itens de segurança
exigidos pelo CONTRÁN, sen
condulor. ('u.\to manuten\'ào.
reposição de peças, e
manutenção cqrreliva e
preventiva, lubrificanÍes seró de
responsabilidade da empresa
contratada, combustível será de
responsa bi I i dade da contral ante.
Pelo período de I 2 me.ses. (l1hr
x 24 dias) 0l Unidade. O veículo

6p. 7-
o

Fls.

DE

Rub ca

LOCAÇÃO DE
ESCAVADEIRA
HIDRAI.]LICA ESTEIRA

HORA 2880 CAT I
320C

R$
550,00

R$
1.584.000.00

4 MOTONIVELADORA HOR-A CAT I
l20H

RS
480,00 1.382.400 00

R$2880



5
ROLO COMPACTOR TIPO -
PATA PE DE CARNEIRO HORA 2880 R$

260.00
RS

748.800,00

AZIJZA EDIFICAÇÔES, LOCAÇÃO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 2l .937.520/0001 _03

deveró estar em PERFEITO
ESTADO DE CONSERVÁ o

Especifcação : peso operocional
mínimo de l0 toneladas motor a
diesel 04 cilindros potência
míuimo de 105 HP, de acordo
com os normas de Írônsito
vigente no país, todos os itens de
segurdnÇa exigidos pelo
CONTR-AN, sem condutor. Cuslo
manuÍenÇão, reposição de peças,
e manutenção correÍiv(t e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contratada, comhustível será de
re sponsobi I idade do cont ral snrc.
Pelo período de l2 me,ses. (l1hr
x 24 dias) 01 Unidade. O veículo
deverá estor en PERFEITO
ESTADO DE CONSERT/A ÇÃo

Especificação Com capoto
aberto ou csbinada com ar
condicionado, sspota garua
simples, molor diesel, Potencia:
mínimo de 90 e máxima 1i0 Ly,
peso operacional mínimo de I
toneladas e míuimo de 17
loneladas, de acordo com as
normas de lransito vigente no
país, todos os itens de segurançu
exigidos pelo CONTRÁN, sem
condutor. Custo monulenÇào.
reposição de peçqs, e
monulenÇão corretiva e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade do empresa
conlratatla, combustível será de
re sponsab i I idade da contratanle.
Pelo período de 12 meses. (l1hr
x 24 dias) 02 Unidade. O veículo
deverá estar em pERFEITO
ESTADO DE CONSERT/A o

Especificaçdo: Devera e.sttj de
acordo com as normas de
ÍrânsiÍo vigente no país, todos os
itens de segurança exigidos pelo
CONTRÁN, sem conduíor. Custo
manutenÇão, repo.sição de peçus,

caR

?
J')

o

D E1

o
U

6 TRATORLOCAÇ ODE
SOBRE ESTEIRAS HORA 5760 CAT / D6

420 00
R$ R$

2.419.200.00

7
CAMIONETE PICK UP 4 X 4
DIESEL CABINE DUPLA DIARTA 720

FORD /
RANGER

R$
200,00

RS
144.000,00

CAT / 523

Fb, 6J



AZUZA EDIFICAÇOES, LOCAÇÀO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 2 1.937.520/0001 -03

e manutenção corretiva e
preventivo, lubrirtcantes será de
responsabilidade da empresa
contraíado, combuslível será de
responsabilidade da contralante.
Pelo período de 1 2 meses. (360 d
x 02 Unidade). O veículo deyerá
eslar em PERFEITO ESTADO
DE CONSERVA o

E spe c iJi c aç ão : Ar - c on d i c io nado,
Travas elétricas, Direção
hidráulica, Predisposição para
ródio (2 alto-folontes diante iros,
2 ctlto-falantes tra.\eiros, 2
tweeters e antena), Pneus 175/65
R/4 (Baixa resisÍência a
rolagem), desembaçador do
vidro troseiro, Retrovisores
externos com comando interrut
mecônico, Vidros elétricos
dianteiros, de acordo com as
normas de Írdnsilo rigente no
país, todos os itens de segurança
exigidos pelo CONTRÁN, sem
condutor. ('usto monuten(,ão,
reposição de peços, e
manutenÇão corretivo e
preventiva, lubrificantes será de
responsahilidade da empresa
contratada, combustível será de
re sponsab i I idade da contraÍante.
Pelo período de 12 meses. (360 d
x 02 Unidade). O veículo deverá
esÍor em PERFEITO ESTADO
DE CONSERVAÇÃO

VALOR GLOBAL: R$ Oito milhões oitocentos e cinquenra e seis milreais
vALIDADE DA PRoPosrA: mínimo 60 (sessenta) dias. contados da data da emissão desta proposta.PRAZO p-E PRESTAÇÃO DoS sERvIÇos: Imeáiato
CONDIÇAO DE PAGAMENTO: imediato

VALOR TOTAL R$ R$
8.856.000,00

SÁO CAETANO DE ODIVELAS.PAJ.A,OIIOS/2022 ,

&fur* à"J$l^
AZUZA EDIFICAÇÕES , LOCAÇAO E COMERCTO EIRELI

8
DE VEiCULOLOCAÇÀõ

POPULAR DIARIA 720
FIAT /
UNO

R$
180,00

R$
129.600,00

CNPJ : 2 I.93 7.520/000 I -03

n'. 6q

DE
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

tn

Av. Duque de Caxias, 803-Centro, Portel/pA,
68480-000
(91,) 3784-L760
ascom@portel.pa.gov.br

corAÇÃo DE PREÇO No 20220720016

oBJETo: contratação de empresa especializada na prestaçâo de serviços de locagão de
veículos Leve, utilitário, Pesados e Máquinas pesadas, destinados a suprir as necessidades
básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de portel./pA.

FACIL ENGENHARIA EIRELI

&$ PORTEL

k>)

Ru ca

DF

For) o

@o00

PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE



lrl Gmail SETOR COMPRAS <setorcomprasportol@gmail.com>

soltclreçÃo DE corAçÃo oe pREços No 20220720016

SETOR COMPRAS <sêtorcompraspoÍtel@gmail.com>
Para: facil.engenharia@yahoo.com.br 20 de julho de 2022 10:41

solrclraçÃo »r coraçÃo DE pREÇos N" 20220720016

A
Prefeitura Municipal de Portel/pd
De par tom e nto de C ompras

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Prezado(a),

LAUDICEIA MENDES CORDEIRO
Departamento de Compras da pMp

2 anexos

ffi 
'-TJ-NS 

LOCAçÃO OC VCiCULOS LEVE, UTILITÁRIO, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS.XISX'12K

€l MODELO-í.DOC
24K

(^ó

caRu

DE

o
Fls.

Venho através da Prefejtura Municipal de Portel, junto ao Departamento de Compras, situado naAv' Duque de Caxias, n' 803, Bairro càntro, porterTía, 68480-b00, *"ria" 
"- 

l,ip*sa FACILENGENHARTA EIRELI inscrita no cNpJ sob n" r3.3s6.739/000r-82, con ,"de oa A;rr 18, conj.stelio. Maroja, Quadra G, s/N, Broco r Apt 202, cidade Nova, Ananindeua/pA, cEp: 67.140-330, aparticipar da cotação de preços, para rocaçã-o de veícuros leve, ut itário, pesados á1r17qumu, pesadas,conforme especificações constantes no anexo;

- Caso seja de seu interesse participar desta Cotação, solicitamos enviar a mesma de acordo como modelo sugerido em anexo ou modelo quã contenha u, ,"rru. informações;

os esclarecimentos e-as informações necessárias à empresa serão prestados pelo Departamentode Compras da Prefeitura Municipal. A apiesentação das propostas pressupõe conhecimento de todos osdados e informações necessárias ao seu preparo, aieitação das condições estipuladas nesta Solicitagão deCotação de Preço.

Atenciosamente,



]vÍ Gmail SETOR COMPRAS <setorcomprasportel@gmail.com>

soucrreçÃo DE corAçÃo oe pREÇos No 20220720016
fÁCtl-E!OetXaRtA <facit.engenharia@yahoo.com.br>
Para: SETOR COMpRAS <setoicompraspôrtel@gmait.com>

Prezados(as),

27 de iutho de 2022 11:19

Bom dia, em resposta a solicitação, segue em anexo a cotação

Att,

losé Octávio Filho.
Fácil Engenharia
Íacil.engenharia@yahoo.com.br

lfêxb das menságens anterioÍas oculloj

-f Proposta Fácil Eng.pdf
-'161K

ns, 61o
!-) o

DE



9:"1:q soricitado, a empresa Fácir Engenharia Eireri, cNpJ: 13.356.73 gr00or-82,com sede na Av.BL 18, conj. stélio Maroja, euadra G, sN, Bloco I Apt.202 - Bairro: Cidade Nova, cEp: 67.140 - 330,vem por meio desta proposta apresentar seu preço, nas seguintes condições:

CO ACÃO DE PRECOS
A
PREFEITURA MLINICIPAL DE PORTEL/PA RÁ
Departamento de compras

Especificação: Cobine simples,
motor diesel de 06 cilindros com
potência minima de 210 CV,03
eixos. carga útil 13 T. direção
hidráulica, tronsmis.\ão de cinco
marchas ovonle e umo o ré,
ueículo emplacado. caçambo tipo
basculante com capacidacle de
12 mt, de acordo com os norttss
de trânsito vigente no poís, todos
os itens de seguronÇa exigidos
pelo CONTRAN, sem contlutor.
Cuslo manutenção, reposição de
peÇos, e manulenção corretivo e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contralado, combu.slível será tle
re sponsab i I idade da contratante.
Pelo período de 12 meses (360 d
x 5 Unidade). O veículo deverá
estor em PERFEITO ESTÁDO
DE CONSERT/A o

Especficação:
motor diesel de

Cabine simples,
06 cilindros com

potência mínima de 210 CV, 03
eiros, carga útil 16 T, direção
hidráulica, transmissõo de cinco
marchos dvante e uma a ré,
veículo emplacado, de acordo
com as normas de trdnsito
vigente no país, todos os itens de
seguranço exigidos pelo
CONTRÁN, sem condutor. Custo
manuÍenção, reposição de peças,

Av. BL r8, conj. srério MaÍoj4 euadra..#I'i,TJr:fiÍí1,?l.3lll;tjo" 
^",a- 

Ananindeua/ pa- cEp: 67.140-330e-mail: àcil.engorharia@yahoo.com.br _ Fone: (91)99326_3210

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT
IDADE

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITARIO

RS

VALOR
TOTAL R$

BASCULANTES

LOCAÇ
CAMIN

o D E
Ho SE

CAPACIDADE DE I2M3.

DIARIA 1800 Ford RS r200.00 R$ 2. r60.000,00

2
O DE CAMINH

BASCULANTE
CAPACIDADE DE I6M

LOCAÇ o

J.
COM DIARIA 360 Ford R$ 1.200.00 R$ 432.000,00

Fr\ctl_

Frs.*.6&_

I

05 (crNCO)

COM



e manulenÇão corfetiya e
preventiva, lubriJicontes será de
responsabilidade da empresa
contratadc, combustível será de
re sponsab i I idade do contratante.
Pelo período de 12 meses (360 d
x I Unidade). O veículo deverá
estar em PERFEITO ESTADO
DE CONSERT/Á o

Especificação: motor 06
cilindros turbinado potància
mínimo bruta de 17 toneladas
com a com capacidade de no
mínimo 1,0 m3), de acordo com
as normas de trônsito vigente no
país, todos os itens de segurança
exigidos pelo CONTRÁN. sem
condutor. Custo mqnutenÇão,
reposição de peças, e
manutenção corretivo e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empreso
contratada, combustível será de
re sponsabi I idade da contratante.
Pelo período de 12 meses. (l1hr
x 21 dias) 01 Unidode. O veículo
deverá estar en pERFEITO
ESTADO DE CONSERVÁ o

Especificação: Sobre rodas

.,

LOCAÇÃO
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA ESTEIRA

DE
HORA 2880 Caterpillar R$ 500.00 R$ I.440.000.00

4 MOTONIVELADORA HORA 2880 Caterpillar R$ 1.440.000.00

Av. BL 18, conj. stério Marojq euadT", #§ii;l:1í!Ji,'.i3ll1;X'r"".va Ananindeua/ pa_cEp:67.140_330
e-mail: facil.engeúaria@yahoo.com.br _ Fone: (91 )99326-3210

F/\Ctl-

Pneus, motor diesel, com o
mínimo de potência de l,25 Hp,
lômina regultivel com sistema
hidráulico e largura minima de
3,60m), de acordo com us
normas de trdnsito vigente no
país, todos os itens de segurança
exigidos pelo CONTRAN, sem
condutor. Custo manutenção,
reposição de peÇds, e
manutenÇão corretiva e
prevenÍiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contratada, combustível será de
re sponsa b i I idade da contratonte.
Pelo período de 12 meses. (l1hr
x 21 dias) 01 Unidode. O veiculo
deverá estar em pERFEITO
NTÁDO DE CONSERVÁÇÃO

n'. 64

R$ s00,00



Fracll-

5
ROLO COMPACTOR TIPO _
PATA PE DE CARNEIRO HORA 2880 Caterpillar R$ 300,00 R$ 864.000.00
Especificação : peso operacionol
mínimo de l0 toneladas motor a
diesel 01 cilimlros potêncio
mínima de 105 HP, de acordo
com os normos de trônsito
vigente no país, todos o.s itens de
seguranÇa exigidos pelo
CONTL N, sem conduÍor. Custo
manutenção, reytsição de peçus,
e mqnutenÇõo corretivo e
preventiva, lubrificontes será de
responsabilidode da empresa
contrarada, combustível será de
responsab ilidade da coníatante.
Pelo período de 12 meses. (llhr
x 24 dios) 0l Unidade. O veículo
deverá estar em pERFEITO
ESTADO DE CONSER yÁ o

Especificação. Com capoto
aberta ou cabinada com sr
condicionado, sapaÍa garra
simples, motor diesel, potencia:
mínima de 90 e máxima 140 cv,
peso operacional mínimo de g
toneladas e múrimo de 17
toneladas, de acordo com as
normas de tránsito vigente no
país, todos os itens de segurança
exi§dos pelo CONTRAN, sem
condulor. Custo manulenç,ão.
reposição de peÇos, e
manutenção corretivo e
pteventiva, lubriJicantes será de
responsobilidade da empresa
controtada, combustível serti de
re sponsabi I idade da contrat anl e.
Pelo período de l2 meses. (t1hr
x 21 dias) 02 unidade. O veículo
deverá eslar
ESTADO DE C

em PERFEIT)
ONSERI/Á o

Especificação: Devera eslá tle
acordo com as normàs de
trdnsito vigente no país, todos os
itens de segurança exigidos pelo
CONTRÁN, sem cowlutor. Custo
manutenção, reposição de peças,

Av. BL r8, conj. Stélio Maroj4 euadra ",dYi,i# fi;lií.3111;1'0" **"- Ananindeua/ pa-cEp:67.140-330
e_mail: facil.engenharia@yahoo.com.br _ Fone: (91 )99326_32 I O

?o
o

Dê

FIs
9o(-)

Ru ca

6 TRATORLOCAÇÃODE
SOBRE ESTEIRAS HORA 5760 Caterpillar R$ s00,00 R$ 2.880.000,00

7
o DE 02 (DOrSj

CAMIONETES PICK UP 4 X 4
DIESEL CABINE D

LOCAÇ

UPLA
DIARIA Toyota R$ 2s0"00 R$ 180.000.00720



F,\EI-

e manutenção corretiva e
preventiva, lubrificantes será de
responsabilidade da empresa
contralada, comhustível será de
respons a bilidade da contraÍante.
Pelo período de l2 meses. (360 d
x 02 Unidade). O veículo
deverá estar em PERFEITO
ESTÁDO DE CONSERYA o

Espec ificação : Ár-co nd.ic ionado,
Travas elétricas, Direçào
hidráulica, Predisposição para
rádio (2 alto-falantes d.ionteiros,
2 alto-falantes tra.seiros, 2
fieeeters e antena), Pneus 175/65
R14 (Baixa resistência u
rolagem), desembaçador do
vidro traseiro, Retrovisores
externos com comando intern,
mecánico, Vidros elétricos
dianteiros, de acordo com as
normas de trânsito vigente no
pais, todos os ítens de segurançu
exigidos pelo CONTRAN, sem
condutor. Custo manutençào.
reposição de peÇa.s, e
manutenção corretíva e
preventiva, lubrifi.cantes será de
responsabilidade da empresa
contraÍada, combustível será de
res pons a b i I i dade da contrat an I e.
Pelo período de l2 meses. (360 d
x 02 Unidade). O veículo
deverá estar em ?ERFEITO
ESTADO DE CONSERVÁÇÃO

VALOR TOTAL RS RS 9.504.000.00

VALOR GLOBAL: R$ 9.504.000,00 (Nove Milhões euinhcntos e euatro Mil Reais)

VALIDADE DA PRoposrA: 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão desta proposta.

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: IMEdiAtO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À vista.

FAC'L ENGENHARTA 
^,,in 

od.6*do,.rp-Anmindeua 
(Pa)' 27 de julho de 2022'

ETRELH 33s673eooo [ffij,l,i!i#]âiâ,"
182 o.ôr ã»2.07.2' I r 16to {].@

FACIL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 13.356.73910001-E2

Av. BL r 8, conj. stério Maroja, euadr: 
", 

,,::ti.Xrl1;ãiJi,'#[1;1'r" r"va - Ananindeua./ pa - cEp: 6?. r40-330
e_mail: facil.engeúaria@yahoo.com.br _ Fone: (91)99326_3210

8
(DOrS)LOCAÇÃODE02

VEÍCULOS POPULAR DIARIA 720 Fiat R$ 150.00 R$ t08.000.00

Fls, 1l

nÊ



PREFEITURA MUNICIPAL DE

PORTEL
t httn://www.instaeram.com/prefeituraportel

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

O Av. Duque de Caxias. E0l-Cenrro. Ponel/PA.

àÍrt*,tt;3frru.
ll ascom@portel.pa-gov.br

! htto: //www.portel.pa.gov.brl

coTAÇÃo DE PREÇO No 20220720016

oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos Leve, utilitário, Pesados e Máquinas pesadas, destinados u rupú u. ,"""r.'idud".
básicas das Seeretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de portel/pA.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

@o00

à,",í,



ei, P()RTEL
I http://wwrv.instagram.com/prefeituranoftel

Q Av. Duque de Caxias, n. 803 - Centro, portel/pA 68480-000

I lsrl tta+-noo
: ascom(r, portcl. pa.gov.br

I http://www.portel.pa.gov.brl

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVE. UTILIT ARIO.PESADOS E MÁQUINAS PESADAS. DESTINA DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAISVINCUI,ADOS A PRIIFEITTJRA MUNICIPAI, t)E PORTEL/PA

EspeciJicação: Cabine sinples,
notor diesel de 06 cilindros com
potênciu ,nínimq de 210 Cy, 0j
t,i.r'os. curgu útil 13 T, direção
hi,lrúuli*r. t rt u,\ t n i.\ltio de cinco
Dtat'cllus atant? e una a ré, veículo
e npl<tc udo, caÇanbo t ipo basc ulante
tr»n copocidada de l2 u3, de ucordo
tom as uor»tas <le lt.dnsilo vigenle no
país, todcts os ilens de seguranÇe
cxigirlos palo CON? Rq'r,. .)e,
Lrtttdukr ('u.\tt, tttutttttr,rtçàu.

ITEM UNII)ADE

ATITUDE
EMPREENDIME

NTOS E
SERVICOS

EIRELI . CNPJ
sob n'

18.486.55ó/000r-03

AZUZA
f,DIT'tCAÇÔES,
LOCACAO tr
COMERCIO

EIRELI - CNPJ
sob no

21.937.520/0001-
03

VALOR
UNITÁ
RIO RS

VALOR
TOTÂL

RS

VALO
R

UNITÁ
Rro
RS

VALOR
TOTAL

RS

FACIL
ENGENHARIA
EIRELI - CNPJ

sob no
13,356.739/0001-

82 PRE O MÉDIO

QUANT.

VALO
R

UNITÁ
RIO
RS

VALOR
TOTAL

RS

VALO
R

UNITÁ
RIO
R$

VALOR
TOTAL RS

T,OCAÇ
CAMIN H

o t)E 05 (CINCO)
OES BASCULANTE§

COM CAPACIDADE DE I2M3.
DIAR IA 1800

RS
990,00

RS
1.782.00

0,00

R$
l. t 00,0

0

RS
1.980.00

0,00

R$
1.200,0

0

R$
2. r60.00

0,00

RS
1.096,6

7

R$ 1.974.006.00

c

o

7)c

((

PREFÊITURÁ MI.-'NICIPAL DE

FONTES DE PESQUISAS

DESCRIÇÃO

I



PORTEL
3 http: //www.instagram.com/nrefeituraportel

Q Av. Duque de Caxias, n' 803 - Centro, Portel/PA 68480-000

f lsrl zte+voo
I ascomfônortel.pa.gov.br

a httr://wwwportel.na,gov.br/

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
reposição de peças, e manutenÇAo
corretivq e preventiva, lubrif;cantes
será de responsabilidade da empresa
conlratqda, combustível será de
responsabilidade da contratante.
Pelo período de 12 meses (360 d x 5
Unidades). O veículo deverá estar
em PERFEITO ESTADO DE
(,ONSERIU o

lispccific'ução; ('uhine símples,
ruttor tliesel de 0ó cilindros com
p()ftnci.t mínima de 210 CV, A3
t'ixos, corgu titil 16 T, direção
hitlrúulica, transmíssão de cinco
nerchus uy'antc e una a ré, t'eícukt
anploL'ado, de ucordo con as
nr»rnus dc trânsito vigente no país,
to.los os it?ns de segurunça exigídos
peb CONTRAN, sent condutor.
('.lrkt munutenção, relu»içào de
ltaç'es, e mafiate»ção cortelíva e
prave liya, lubrlficantes será de
rcspr»rsabilídade da empresa
conlrL dda. conúuslível será de
rt,spt»tsahiliclude da c.rnlrolontc.
Pelo período de I2 nases (360 d x ]
thtidade). O veíctkt deye'rá estm em
PERFEIT) EST.4 Do DE
(oNSERI/A o

RS
1.584.00

0,00

3

,)
LOCAÇÁO DE
BASCULANTE

C'AMNHÃO
COM

CAPACIDADE DE I6M3.
DIARIA 360

R$
r.050,00

R$
378.000,

00

R$
1.300.0

0

RS

468.000.
00

RS
1.200,0

0

RS
432.000,

00

R$
t.l8l,3

3

R$ 425.998.80

LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA ESTEIRA HORA 2880

R$
480.00

rr$
r.382.40

0,00

R$
550,00

RS
s00,00

RS
1.440.00

0,00
RS r.468.800.00

((

eÊr)
PREFEITURA MUNICIPAL DE

#

F
o
,.D

R$
5 10.00
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
EspeciJicação: motor 06 cilindros
lurbinado potência mínino bruta de
l7 toneladas com q com capacidade
de no mínimo 1,0 m3), de acordo com
as normas de lrônsito yigenle no
país, todos os itens de segurança
exiEiidos pelo CONTRAN, sem
cortdutot. ('usto manutenção,
n'posiçàu de pcçat, e manúençào
corretiyq e preyentiva, lubriseank§
será de r esponsabilidade dq emprcsa
conÍratada, combust[vel seró dé
responsabilidade da contlatante.
Palo periodo de I 2 meses. (lhhr x 24
dias) 0l Unidade. O veícrio dêteni
etur en PERFETT() ESTADO DE
CONSERYA 'Ao

Espec'ilicaç.tict; Sobre rodas Pneus.
ntotor diasel, cotn o mínimo de
p,tt)ntit de 125 HP. lámina
rcgulável cozt sísterna hidráulía e
lurgu'u nhrima de 3,60m), de ucordo
cun as normas de bdnsito vigente no
país. todos os ilens de segurumçs
exigitlor lrlo CONTRÁN, sen
co,tdubt'. Custo msnatenção,
reprtsiç'tio dt 1teç,cts, e monutenção
correliyu e prcwntiyl. luhrificantcs
serú de respr»tsahili<lade da e»tpre«t
cuttrotqdq, combustível serri de
responsubilidadc da contrdtunle.
Palo pcriodo da I I mt'ses. ll1hr t 2l
dits1 t)l (tniJadt,. () r'citulo Jeterú

4 MOTONIVELADORA HORA 2880 R$
450,00

R$
I .296.00

0,00

R$
480,00

R$
L182.40

0,00

RS
500,00

RS
I .440.00

0,00

R$
476,67

RS 1.372.809.60
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESIAT EM PERFEITO ESTADO DE
C'ONSERVA o

Especilicação: pesc.t <tperucionul
nirti»n de I0 trneladas nolor u
diescl 04 cilindnts polência mínimu
de I05 HP, de ac't»tlo com as normus
de trônsito vigente no puís. lodos os
iÍcn.s de sagurunça exigídos pelo
('ONI R-{N, sern c.ctndutor. Custo
»tattutançdt, reposiçrlo de peças, e
nanuletlÇAo cor't'cliva e pteventiva,
ltbrilicattcs seró de
respt»r.sabilidade da empresa
«»tlrulodq, co»tbtclíyel será de
rcsponsabilicladc du conlratanle.
Pelrt período de l2 neses. (l1ltrx 24
diqs) 01 (htidadc. O veículo dever<1
estar am PERFEITO ESTÁDO DE
CONSERVA o

Espccificação: Cou capota aberta
ott cuhirruda com ar condicionado,
];upllu ga lt ,tirryies, noÍor diesel,
PoÍenc'itt; níninu cle 90 e mtbima
110 cv, peso operacional míníuo de
8 toneladas e ntuino de 17
toneludas, de acortlo «)m as nonnus
de h'ainsito vigentc no pais. lodos os
itens de scgurança exigidos pekt
('ONTR4N. sen ccttrdutor. (lusto
nanulenção, reposição de peças, e

ROLO COMPACTOR TIPO
PATA PÉ DE CARNEIRO TIORA 2 880

R$
290,00

R$
835.200,

00

R$
260,00

R$
748.800,

00

RS
300,00

R$
864.000,

00

RS
283,33

I-OCAÇÀO DE TRATOR SOBRE
ESTEIRAS HORA 5760

R$
400,00

RS
2.304.00

0,00

R$
420,00

R$
2.419.20

0,00

RS
500.00

R$
2.880.00

0.00

R$
440,00
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5 Rs 815.990.40

6 R$ 2.534.400.00
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
nanulenção correÍiva e preyentiya,
lubriJicantes seró de
responsabilidade da empresa
contratada, combuslíyel será de
responsabilidade da coníratante.
Peloperíodode 12 neses. (l1hrx 2l
dias) 02 Unidades. O veicukt deverá
estar em PERFEITO â§TADO DE
CONSERVA o

8

E.spaci'/icuçào; Dcyera está de
ocr»do cott .ls nernuts de tninsiío
tiger e tto país. todos os itens de
scNut tlnça exigidos pelo CONTRAN,
se co,ldutor. C'usto nanulenção,
reposição de peç,as, e ma ulerqdo
L orre I iru e prcrent ir.t. lUbr(icculet
será de responsabilidade da empresa
«t,llratada, co»rbustível será de
responsabilidude da contaÍdnte.
Pelo período de 12 meses. (360 d x
02 llnidades). Oyeíçula deverá cstar
lrt ?ERFÊIfA ES?ADO DE
C'ONS

Especificação: Ar-conáWi
Travas elétricas, Direção hidráuticà
Predisposição para rá'dio (2 alto-
falantes dianteiros, 2 aho-ídlantes
traseiros, 2 tu,eeters e anlena), Pneus
175/65 Rll (Baixa resistê,tcia a
rolagem), dese mbaçador do vidro

co,r,a
7J
Co o

m

7

LocAÇAo DE 02 (DOIS)
CAMIONEI'ES PICK UP 4 X 4
DIESEL CABINE DUPI,A

DIARIA 720 R$
240,00

R$
t72.800,

00

R$
200,00

RS
144.000,

00

R$
2s0,00

R$
230,00

R$ t65.600.00

r_o('AÇÁo DE 02
VI]ICULOS POPULAR

(DOrS)
DIARIA 720 R$

120,00

RS
86.400,0

0

RS
r 80,00

RS
r29.600,

00

R$
150,00

R$
I08.000,

00

RS
150.00

R$ r 08.000,00

((

&*,

RS
r 80.000,

00
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
lraseiro, Retrot'isorcs cxlernos com
cornando intet n{) necunic,o, Ilidros
elétricos dianteiros, de acotdo ct»n
os nornas de tránsito yigente no
país, todos os iíots de segurunÇe
exigidos pelo CONTYIN. sen
cL»ululot. ('tt|slo marttt'uçà(r,
tep»i1.,it t dt' pL,\'Lt\. e motutt'ttç,i-u)
corre tiyu e prtycnt ird, lubrificantes
será de re:sponsubiliduLla du empresa
cotltrqtada, co»tbustíyel será de
responsubilidade da conlratarrte.
Pelo período ele 12 meses. (360 d x
02 Unidodes). O yeículo deyerd estar
em PERFEITO ESTADO DE
coNSERrÁÇ'ÀO

RS
8.8-56.00

0,00

CO

o

tl

F

a
C

o

VALOR TOTAL RS:
RS

9.504.00
0.00

R$ 8.865.604.80
0

R$
8.236.80

(
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