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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TE}TMO I}E RIiFEN.ÊXCIA

oBJflTO: CONTRAT,4{IÂO $ãi mVIPRESA tlAtdA I{EAÍ,tZAR SARVT{tfiS ã}ri
MÂNtlTIiN{,'Ão PRlivllN'r!vA ri c{)xantiT'ívÀ, {l$h{ tr{}t"l.Ní,:{ltMÍllN1'o t}fl l}ilÇÂs

Ii ACFlssÓRt0s, IIARA cls vri,icuL{}s Ii

M{)'rocICLuT'As, t]tltrt'tr'ENcl]ivros À
rRo'rA DIll vliícul,()s IIA llR[itrtit'í'1]]tA MUNI{tÍpAt, í}il SANTÂ tZhHíi,L, t}t}

PARÁ.

l.i

- 0 presente tenno

cle reflerôtt-.ia tem

por linaliclacie definir as especificações

clos

serviços, bem cotno as con<lições para â prestaçãL. do-\ rnesrnos. a

lim

MUNICIPÂL DE SÂNTA IZ,ABEI. I}{) P,AltÁ vetrha a contratar

pessoa juríclioa especializacl;r

cle elue a

PREFEITLIfu\

na prestação de serviço t'eÍbronte à tnanutertção pr"eventiva e corretiva cle vcículos e mrytociclurtiri

compreendendo as atividacles cle rnecânicii, eldtlica, eletrônica, ar ci:ndiciouado, retiílca ritr

motor, lantemagem, pintura parcial e geral çom revita.liz.açáa, capotzuia" sen,iços cle guinchr:"
serviç«ts cle direção e roders montagem/clesmortagem cle pneus, alirrlrarilento de ciireções e rod;l:.;"
cambagenr. castel, balanceatnentr-i, desel:npenamento

t1e

rodas e colunas, troca cle óleo

ç- {'luicio çit:

lieio. lavagens siniples e geral. lavagens de balrcos e íirrr<.i. lubrillcaçào. incluinclo t;unbúm ri
fomecitnento de peças, traterias. t'rleo. Íiuido de {r'eio e acessór"ios de reposição originais ,ru

^\

genuínos, nunoa Lrtiiizados, a serenl executados de lbilna contínua

Municipal

tos veículos da PleÍ'çitrrl1

cle Santa [zabel do Par'á.

1.2 *

Critério para escolha cla proposta será: MENCIR I'}RFI(lO {}LOB,\L- P{}H.

I,OTE

2 * D() FIJNDAMENTO Ifl"GÁ-t
A prestação clo serviçro a que ss re,Íere cstr: lçrnro de r:eÍi:rência

será Íunclarnentaelr no

Lei N." 8.666 de 2l.cle.iunho rJç l9!"i. i..*i fJ*nrpien':errtâr frr" 123,<le 14 rjc dezerilbro

clr; ),{}0ít.

pREFETTURA MUNrcrpAL bÉ snrurA EABEL oo penÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
_ESPECIITICACOIlS

As especilicações clos serviços que compõem o ob.jeto do pediclo, cleverão ser

dzr

seguinte maneira. A lista é exemplilicntiva e nào exaustiva:

3.1 - Para fins de preços cJe horer trnbalhada:
3.1.1 - Manutençãr Mecâniça;
3.1.1.1 -Motor.

3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.

-

Ar Condicionado.

- Transrnissão.
- Direção

3.1,1.5 - Suspensão Dianteira e'l'rlseira
.1.1.1

1

.6.- Irreios

3.1.1.7 - An'etbcimento
3.1.1.8 - Alimentaçâo
- [iscapamento
3.i.1.9
3.1.1.10 - f'roca de óleo: motor, caixa e diibrencial
3.1,2 - Seniços fllétricos e liletrônicos em Geral
3.I.3 - Sen'iços de Retificação de Motor:
3.1.3.1 - IJloco cle motor
3.1.3.2 - Cabeçr:te
- Flix«: do Conrarrdo
3.1 "3.3
3.1.3.4 - Bie las
3.1.3.5 - Outras l-]eEraÍi necessár:ias
3.1.4.

- §erviços de F unilaria;

3.1.4.1 - Desainassar. recupÇrar e suhrstituição de pcças danilicadas.

3.1.5.

- Serviços de llinúura:

3.1.5.1 - Parcial e Lieral.

3.f.6 - Serviços de liol*{a:
- Serviços cm geral".
3.1.6.1
3.1,7 - Serviços de Capotaria
- ll"eicxrna rlil lilc{tilor&rr:ã6, ..tut,r1os, Íi;rius tio tcto e iatarias, tautitii+ iirt
3.1.7"1
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e plsos.

bagageiro

3.1.8. - Serviços de Direção e l{odas:
3.1 .8.
- Alinhamento da Direção
1

3.1 .ÍJ.2

- Clambagem

3.1.8.3

- Claster

3.1 .8.4

- Baianceamentr; de rodns de lerro ou ligzr leve

3. i .8.5

- Desernpenamento

3.1 .8.6

- I)esenrperrarneni<t de coluna

3.1.8.7

- Montagem. rlesmontag*nt.rodíz.io e reparos clos pneus furacir:s.

3.f

.9

3.1.9.1

- Simples e gerai (corn aspilação)

3.1.9.2

- Ilanuos

3.1 . 10.

3.1 .1

3.2

-

1.

- Nos veículos cpie Íi»en: necessários.

1

Serviços de m*nutexrção hidrriuXica
l

- Nos vsículos que Íbrern nocossários

Peças e compütlentes norntairnelrte utilizaclr.rs em mânlltençâo cle veícrrlos:

LubrificanÍes
""

Direcão....
lCaixa.
I
.--.,t'..

/^\

r--i

i

l'L_

l-]L.
Íl

i

e te1{}

* Seruiços de Lubrificação:

3.1.r1

]

cm Geral (Motor"

)

I

amortecedores

Suspensão

grncleia da rrLr§l/wurou

_ ]:]..111""

...

.....

I

iI

Cuifà. tsatente
r-)(llçuLÇ ç
e \_uÃltll
Coxim (do Anioúecerlor
-urr.t.

Kit de finibreagenr

Bicos Inietores, Bomba Injetora

cj

Lârnpaclas em

(isral

i

óleo

i

N4açarietas.'lirir,.ou

e'l's

i

n4ancal" Pistão. Bronzilra c Llielas

Bornba de CornbustÍvet e
t)r"rchas da Suspeusão

Setor de

.lunta I-lomocinetiças

luntas do Motor em Celal

fJateria

rrrbrna

t.
I

rodas de fbrro ou liga leve

* Ser-viços de [,avagern:

3.1.10

i|

ele

Direçâo

Dt

tvtecanismo do Vidro
1
:......--.-..

Braço Pitmam e Auxiliar de Direçrão
l

Palhetn t'le Limpador rJe Viclrt-r
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Cubo e'l'ambr;r c'la í{"oda

Pivo

.logo Cabo cle Vela

Ponteira cle Direçâo

[]abos de I'rreit-r e elç N4ão

Cilindlo

cle

i

iireios cla Ítoda

<Je

Direção

]:*" 11'*la

de lgnição

Rolarnentos e Retenloles

ftifiror Lubrilicant. , A, e Cornbustír,el
Terrsiorrador cle Clorreia enr geral

I

-l

ustÍvel

I ubo

flàxivel

e Maug,,.iro,

Válvulas'Iernrostática
Con{.)has para lnáquirias pesa«las
I

__1

3.3

-

3.3.1

Das Propostas:

-

As propostas devetn ser apresentadas para o menorvalor da hora da rnão-riil-

D0 VALOR t'01'r\i
DÀS ptr(rÂS DEyiltr\

obra, GARAN]]NDO-S[] VAI-OR I,ARA AíJIJISIE]ÀO Dt,i PliÇAS
()I'ERTADO PELOS SERVIÇOS, rlE§4 {l()À,{(r (J FORNECIMEN',I'O
SER PELO VALOR T}O MERC]ADO LOCAL.

3.3.2. Para o mclnlante de peças a selem trr.rcadas. a CON'I'!1AT4DI\ cleverír íirrlecet'
em seu orçatnento, a lelação cle peças, indicnn<Jo a quantidacle e os val<lres para apreciaçátt

t!,1

CON"|RA1.AN'I'H, sendo que o preço Çotadc, cleverá olrrigatoriamente o valor pr:aticado ira riala
cla aplesentaçáo rJa pr<lposta.

3,3.3 O parâmetro para aceitabilicla<Ie de preçcls

-

sem prejuízo cla cotação on line

-

e

r.r

valclr da tabela da rnontadora do respectivo veículo.

Os iterrs estão diviCirJos da seguiirlc Íbrmi.r,
corrtbrme quantic'lacles e t;rbelas a scg.uir:
í.{}TE
t1'tiM

DBSL-RIÇÂCI

VEiCUi.OS I)Ir
i

PEQT]ENO
PORT'[i

Ú

wIC--O

.. ft/í,4.t§

BESCRIÇÃ{}

U',}'E.\j

iry{'t

r"1*

prevenci\'â

ln4

ÇÃü I} E V Ii íC tir,{ }S
VAÍ,(}R
(}Ti)
AIE

ii§ltvlC{}
Sel'viçrr

e a proposta deverá ser apressrtarlu

Íí{}ílÁ

IiNI"TÁRIO
r)À Hi)ÍlA

\iAT,OR
't'oT'AL I)À
H{}RA

nuiltenç;lic

Ç ctrrrsí.ivi.,.

ceinlr,.lrn e r:b.it:to dt

t

'I'ermo c{e Reí'crrincia

i,iüt)

R$'

R$

lN,?W
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a

VF;ICI]I,OS

DF]

vtíi»to Potu íi

?000

R$

R$

2500

nti

R$

vgÍct-tr-os »lC;RANDtJ

3

POí{'I'H

VALOR l"OTAl- ESI'IMADO

4

D h. HOR

AS l)[1

íj

L,

tt

VIÇOSi

lV,

AO-D F,-OB

l{A

RS

.-»a rxscucÃo uos snnylÇl}§

Os serviços previstos e que serãcr executados na Íi'ota de veícnlos cla Preleitrrau acinri.r

relacionados, realizar-se-ão nas instalações da i-icitante Vencedora, após

o

recebinrenlo da

Ordem de Execução dos Sen,iÇos. expedida pela Secretaria solicitnnte. a quai se tibriga

a

devolvê-los em pet'1'eitas conrllções de í'uucionamento" realizanclo tais seriços conr pcsstat
qualiÍica<lo, mecliante emprego cle técnica e ler:r'ameutai adequados. observancio-se as seguirrtes
condições:

4.1 * Executar Íielment.e e clenllc rlas meihores norftIas técnioas

os serviços clLre tht:

Íbrem cou{iados. cle acorclo com as especiÍicações cle Íábrica e eventuais r:ornplernentações

CONTRÂ'I'AN:l'll. conÍirrme clocrinrentos integrantcs clo (lontrato e rigorosa observâni:iâ

ciir

i)oÍ;

demais detallres e Ordens de Serviços. enlaniidas eiou aprovadas pela CON'I'RÂ:[AN'I'F), henr
como executar tudo o que não for explicilarnqntc mencionado, nlas que seja necesi;iirio à perfbitlr
execução clos serviços;

4.2 * I\ea|i'z,ar inspeção de qiralidarJe

üàs peÇas Ír serem ft:rnecic'las e nos servir:çs a

serern executaclos;

4.3 -

Dispor seru qualquer ôuus adicional par'à 'à CONTRATAN'í'[), todçs

<;s

materiais, utensílios" ccluipamentos, forrarnenras. insiirlaç<ies. *tc. necessários pala a c<lnrpletii
rcahzaçáo clos servi ços

4.4

;

*- Ileparar, c<lrrigir" retnt,r,/et'1 substituir, clesÍazei' e/ou reÍirzer, prioritariantente

exclusivantente tl sLIa custa c risc()" no trÍ.al üu

L:l?1

i,&l:l.e

e

s cl,*ntro clo um pr'àzo lião maior clllÇ fi

clriginal" as peças substituídas oii s;en'lçrrs erectrtaclos com r,ícios. defc,itos" iucorreções, srrrls.

falhas, imperfeiçõe;.§

ou

recusadí]s

p,tl* C$NT'RÂ'f/tNT'l;"

ç)*çorrant;:

cle culpa

tii:

%
ry-Ét
,L-S7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MI.,'N!CIPAL DE TRANSPORTES

CONTRATADA, inclusive por einprego

<ie nrão-cle-obra. acessórios

*

u»9"

ou materiais impróplios

ou de qualidade inferior, ssm quc tal fato possa ser invocaclo parír justificar qualquer cilhrança
adicional, a qualquer título. mesmo nas acluisições e serviços rccebidos pela CON'í'llAl'ÀNT'ljl,
nras cujas in"egulalidacles venlram

4.5

lrornecer

zr

surgir c1u:rndo da aceitação e/ou dentro do prazo

à CONTI{AIíÁNTil todo o

material

cle

garantia;

e documentação

tóorica

necessária para a perÍbita arlministração e accmpanhamento do Llontrato, tads coinü cirdigos

de:

peçâs, túeler de preços. códigos e rotinas tle operaç?so. planos de rnanutenção recornencJaclos pelar

Iábricit, tabelas «le tempo de serviço e repâ1'os, nü \>razo mirximo de 5 (cinco) dias úteis

apó*,r a

soIicitaçíio Íirnnal;

4.6 -- Itesponsabilizar..se por todo e qualquer dano ou prejuízo causaclo pelir
contratada, seus empregados, representantes

ou

prepostos, direta

ou

incliretamente,

à

CONTRATANTE. ao Município ou a livre iniciatir'a, inclusive aos deçorrentes cle ser'viçor:
prestados oLr peçâs forne,cidas corn r,Ícios ou deÍbitos, durante os prazos de r.,aliclacle das
garantias. rnesmo depois do vencin:entt-r do Clontrato.

4.7

Responsalrilizar-se integralmente

pelos r,,eículos recehidos

cia

CONTRATANTE, incluinclo todos os acessórios e objetos nele contidos, obriganclo-se à
reparação total da perda

erl

casos de fuflei ou roubo, incêndios ou aoidentes. inclepenclente

r,!t:

oulpa, nito transl'erinclo tal responsabiliCacle a possíveis subcontratarlas ou terceit'os- rk:stltr o
monretrto clo recebimento do veículo piiía orçamenlo até a entregià clo bem ;i

CONTI{.{'IAN']'fl;

4.8 * Somente Lrtilizar peças" ma.teriais e acessórios originais ou genuinos"

desdc, que

atendidas as reconlendaçÕes do Íabricante do veícr:lc, não po<Íendo valer*se" em nenhurna
hipótese, de itens recondiciur:ados;

4.9 * Que a oontratada se obrigue ao lbrnecimento de ireças originais ou genuínas:
4.1{J * Para os rnontartrrs das L}{"1ç.rs Í} selelr trocadas. a CIONTRA'I'AI}À derrerár
lbrnecer em selr orçâmento, a relaçãa <ie peças com quantieiadc' e valores para apÍeciação da

CONTRATANTE. sendo quc o preço cot;rclo

dr'r,erá. obrigatoriarnente obedeoer ao

do mercaclo, lcvando-se etn coitsi<ietaçi,,o o vaior prati*aclo ua datii da apresentação

4.11 -

mellor preçu

c{a prr.rposta.

Atender coir prior:iciacie as striicitaÇões Ca CONTRATANT'E, para e:.ectx;ão

cle serviços:

4.11.1

- hla hip(xesc i1o iittii:i,"',

Satrta lzabel do Pará, cúç:rá a C{}F{TR.rh't
após a devicla autclrizaçâo.

tu,,ir;r-rr liri'*. da circutrscrição <j.o

rtl\Tll t'c:a}i'r::àr i)rÇâmentc clo scrviço

rcaíiz* o Li:nl'ir;pori:* iic rnrsrail

al.ei:

município

Cre

clc ir,uincho

*:

a suer sede para a r'ealiz;rçfit ilcs
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serviços;

4.12 -

Caso

o veículo a sei' el'etLrado o serviço

esteia. clenlro cla cilcunscriçâo do

Município de Santa lz.,rJ:,el do Pará, o mesrno surá tlansportado. até a oÍicina;

4.13 -

Os veículos da PMSIP, paraa execução de serviços, deverâo estar em local

coberto, limpo e techaclo, scm acesso do púrblico externo, cle nrodo quc. ofereça segurilnÇa,

inclusive da CONTRATAIIA, vislt'r lratarsc de rreículos policieiis corn equipamentos

cle

radiocomunicação e sisterrras de monitorarnento enr vídeo e áudio" e de proteq:ão ao patrimônio

público, cleixando-os livles da açâo cla cl:uva, r,'ento, peieira, granizo e clemais intc,mpéries;

4.14 - limpregar, na execuçáio Cos serviços, pt:ssoal clevidamente qualilicado;
4.L5 -- N{anter ulx supervistu responsável pelo gerenciamento dos sen,iços. conr
poderes de represenkmte ou preposto para tratar com â CONTRATANTE;

4.16

Iniciar, apris

o

recebinrento da antorização"

a

execnção dos serviços

contratados, intbrmando. eÍr tempo hábil. elualquer motivo impeditivo ou que a impossibilitc

rJt:

assumir as atividades conl'orme o estabeleciclo;

4.17

Prestar to<ios

CONTRÂTANTII,

os

esclarecimeirtos

qlle lorcm solioil.aclns pclii

cujas reclamações sc obriga" prontamente, a atender;

4.18 '-

ResponcleÍ

poÍ

clanos

e

desaparecimento

inclusive nos equipameulos acessóricls, causados

pol

de bens materiais r:

seLrs empregaclos

nvarias.

ou prepo"{o (.)ü

súcontratada, náa se e.ximinclo ou lransferindo it sua responsabilidade à CONT'I{;{'I'AI{T'}i.
descle clue

Íique comprovaclâ sua resporrsa.trilirJarÍe, de acor<lo com o aft.1A. da i,ei n." 8.í156193:

4.Iq -

X4anter durante

a vigência

clc''

Contrato e suas possíveis protrogaçoes

nlesmas conclições de habilitação para contratar com

rrÍj

a Àdminisiração I'}irblica exigidas na

licitação, apresentando sempre que exigidc) oti coiltplovarÍcs de regularidade liscal;

4.20

--

CONTRAT'ADA

A

açâo ou omissão, total on parciai, da fiscalização da I'}MSII', rrâo cxirnir:á a
de total respousabiiielacle quarúo ir execuçiio dos serviços;

4.21 *

Iir.ccutatr os:;er,,i(:r:il r-lertlnr ilos lrraz,r:s r,reç"essários contados a partir d;r

autorizerção darealir.açào do seniço e suhstituriç:áão i1c

per,:ers;,

Lnecliante aprrlvação total ou pal'ciai

do orçanrento apresc'tttad.o. Apos a exccnçft:: dcl sr:rrriço, tl rrçícuio cleverá ser entregll.c. no l}Tazrt
nráximo de 24 (vinte c quatro) lroras:

421.1
igr.ral per'íoclo, metliantc

*

O prazo â rlLIí)

r:ie

reÍi:rr; r;ste iteni poilerá ser prorrogerclo unra vez. p()r

soliciti4fro fi.rnclalr*t:tzrrhr ii srr l)rotocoliiiia nü ltír PreÍbitura Municipal
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cie Santa lzabel clo Yará. anles cÍo ven.:iinenlo du prazo inicial, cabendu

à

Seuetária de

Adrnintração" nreuriÍbs1ar-se fit) prazt) tle",tL':2 |Jai:;) clias úteis eru çncanrinlri:.r', se: Íbr o oaso, parâ
airreciação r.la Secrçtiiria de Adrnirristração c Irinanças:

*

4212

Disponibílizar local aclequaclo para inspeção prér,ia e devolução de

toclas as peças substituíclas r:r:s veículos da

CONT'RÂTANT'E, Ibrnecendo relação das mesmas

qtle serãcl veriÍicadas e lecebiclas por serviclol ou Curnissão esire,cialmenle designada pelzr
auto ri dade co m

p ete

nte a
c1

C íJN lll

ltATÂN'I'

4.22 * Realizar os seriçris
veuhatn

I1l.

clbjeto clo presente corÍrato, nos veículos qLre no filturr-r

a ser incorporaclos âo patrimônio cta CON'IIIÀ'I'ANTE, ou em caso" de haver

transÍêrêncins entre as localidacles;

4.23 -

Lltiliz,ar capas próprias para proteção clos bancos, rrolantes, pzira-lama.s

4.25

Fomecer uuifotmes para

e

outros;

os fuircionát'ios e

l:icluipamerrto

cle

Ptoteçãri

Individual (EPI) a todos os enlÍrregaclos cuja ativiilade seja necessária. quanclo cla execução
sewiços nos veículos da CONTR,ATÀNTE. de acordo corn

zls

<1t:

rlormas de segurarrça clo trabaiho

em vigor, sendo clus â C{}NTRATAI},,!. não poderá repâssâr os custos de uniÍbrme e de IlPi

a

seus empregaclos;

4.26 * A contratada deverá clisponibilizar serviços de guinclio:
4.21 * Será de inteira respon:;abilidade da CON'I'RÀTADA r: acatanrento d*
orientações de terceiros estlzrnhos ao contrato., pois st'rmente

a CONTRATANTII, ou

LIUeÍTr

inclicado expressameÍitÊ por ela, é parle legítima para estatrelecer regras. esclarecer díivid;r.s,
alterar conÍiguração e determinar o local da entrega do objeto.

5 * »(} ORCAN{EN"ü E-&Lirül/ACÀO.
5.1 ^ A cada írerviÇo. a C$H'l'ItA't'AN'tE
orçameuto que cleverá ser prepiil'âclo

rJe

Íinria

srilicitará

à CON'[I{.ATAI}A

um

cletalhacla, abrangenclo noÍne, cluantidarle cle peças,

número de horas e serviços íi sereln exec',il.trdos e o prazo para rca7iz.ação dos mesntos a Írnr de
ser analisaclo parár aprova';áo rxr nâio;

5.1.1

*

Senrpre qure soiieita«lo pela CONTRATANTE a CONTRATAI)Á.

deverá {ornecer tahela de preços ilas i:eçirs litiiizadas ou subsíituídas praticados no balcão da
licitante fi.r a tabela. rle pri:ç*s

r.;u.ger'ictris

pclu Í?rbricanle rla:; peças" cu.ias tabelas servirilo ilc basç

PREFEITURA MUNICIP,qL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUhIICIPAL DE TRANSPORTES
CONTRATAN'I'E;

7.3 - O lecebimento cio vcícuio serh l'eito por §ERVIDOR designado
Secretaria Municipal de Àdministração

r

pela

F'inanças lcltado na área tio respectivo veículo o

qual deverâ realizar utn teste de direção e luncionamento do veículo cle moclo a verilicar o seu

corretir Íunoionamento. Após isso cleverá çertifrçar

o

recebinrento do selviço

e inÍnrmar i)

Secretár'ia cle Administraçãa e Fin;rnças clri PMSiIt.

8 _ PAGÀMENTOS:
8.1 ltela perÍtita e

cornpleta execução

ilo

ob.ie«l deste Contrato.

CON'II{ATAN:I'H, procederâ ac pagatrento dos serviços ou Íillnecimentos

â

el'etivamente:

realizaclos e recebidos" única e exclusivarnente através de orclem butçária depositacla em ConÍa

Corrente da C(} N'Í'RA'!]A DA:

8.2
mês;,

A CONTRATÀDÂ apresentará ri CONTRA.TANTE ate o irltimo dia irtil

clti

uota Íiscal clos serviços executados ou itens lornecidos aconrpanhacla de uma cópia

cla

--

Ordenr cle Serviço emiticla pcla CdlN"I'll,A'í',AN'I'fi e devidamente atestada quanto il reccÍ4:ão
clos itens for:necidos elon sen,iÇos realizaclos:

- A rrcta liscal/Íirtura

Í1.2.1

cie..,erir ser entlegue

e

protoc<tilizada até

o

5"

(quinto) dia iúil clo mês subsequcnte.

8.3
um Relatório

- Juntamente com as notas Íiscais, â eÍlpresa CONTRATADA deverá entlegar.
c1e

Peças substituíclas" inclican<io a quantida<le e valor e a reliiçãcl

c1<is

serviçoi;

trrrestados enr çada veículo;

8.4 - A
suÍiciente

-

CONTRAT'ANTE aplicarâ

e

deduzírá,

da Nota Fiscal *" não

sendo

das subsequentes, as multas polventura existentes;

8.5 -O pagamento será elêtuaclo até o l0n (clécimo) dia útil do mês subsequente ao
da execução ticls serviços, rnediante apresentação clas Notas Fiscais/Faturas de Serviços, em 02
(duas) vias;

8.6
8.7

- Serão retidas na fonte, qr"randa clos pagamentos. os sells devidos tributos;

- () pagamento tnensa.i $ofilenÍíi sel'ri sÍbtuado, após
regularidade da CON'I'IIAT AI)Âjunro ao Íf{SS e }'{}'l S.

a

comprovação

cla

I
9.1

- () prcsentç çoutr;ifil a i:artir cia ciata cie $ua assinatura c publicação no I)iári*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Ofício N" 117

12019

-

SEMAD
Santa lzabel do ParálPA,04 de outubro de 2019.

Exmo. EVANDRO BARROS WATAMABE

Prefeito Municipal de Santa lzabel do Pará.

Assunto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETM DE VEICULOS

I

Com os meus cumprimentos, venho através deste, solicitar de vossa excelência autorizaçáo
para que esta SEMAD tome as providências cabíveis para que, na forma da lei, seja realizada
pesquisa de mercado e futuras providências administrativas com vistas a

CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

DE VEICULOS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA, paTa
atender a demanda das secretarias de AdministraçãorlOb"urr\Ag"icuttura)nducação,

\

Assistên"iu)u"io Ambiente.\a,iue )transporte.
Segue anexo o termo de referência, elaborado pela secretaria Municipal de'fransportes, a

fim atender

as secretarias supracitadas pelo período de 06 meses, ressaltando ainda a importância

da continuidade da aquisição em questão.

Atenciosamente,

?,[*"-1,.- ..

À,,,p.+.«-_ L,L)

,&,r.-.t

- Claudine Yutúi\Watanabe Sasaka
S e c r e t ár i a Mun i c ip a till n t i n i,s tr a ç ã o e Finanç
Decreto n'139/2017.

a

s

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃo T FINANÇAS

ASSUNTo: CoNTRATAÇÃO

DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA mnruUrençÂO

PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE.

,^

Venho por meio deste,

a\O!§r e encaminhar o presente processo com vistas à

realização dos procedimentos necessários, conforme legislação vigente, visando atender as

demandas das Secretarias municipais

a fim de que seja CONTRATADA

EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO pReVeNTVA E CORRETIVA DE VETCULOS DE
PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA, apos retornem a este gabinete para
autorização da contrataçã0.

do Prefeito, 07 de outubrd de 2019,

w
";'ü:4'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

.99

DESPACHO
Ao Setor de Compras,

Assunto: CoNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPEC|ALIZADA PARA MANUTENÇÃo pReveNTNA

E

CORRETIVA DE VEICULOS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE.

Êncaminhamos o presente processo para fins de realização de pesquisa de preços
(mínimo de três propostas), os quais deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa,
constando CNPJ/MF, endereço e telefone para contato e assinado pelo responsável, cujo prazo
de validade deve ser de 60 (sessenta dias). Em seguida, elaborar mapa comparativo de preços
para fins de identificação do custo estimado da compra. Segue nos autos o Termo de Referencia.

Santa Izabel do Pará

(/rt.,..'1,"'-':
-

-

PA, 07 de outubro de 2019.

t/ç,,Qo",

-

L./u)

.jir*-^O

CLAUDINE YUQÕêRI WATANABE SASAKA
Secretária Municipã de Administração e Finanças

Santa lzabel do Pará, 08/tO/2019,

DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

À EupResn: LUtz DtREçÃo HtonÁultcn

- AUTo cENTER

CarÍssimo (a) Senhor (a):

Vimos por meio deste, solicitar desta honrada empresa a cotação de preços de CONTRATAÇÃO

n

DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEíCULOS DE

PEQUENO. MEDIO

E

GRANDE PORTE PARA ATENDER

A

DEMANDA DAS

SECRETARIAS

MUNICIPAIS, conforme termo de referência que segue anexo,

Outrossim, solicito ainda que

a

proposta venha devidamente assinada para

a validação

da

mesma e com a maior brevidade possível, tendo em vista a urgência da demanda.
Finalmente, solicito que a cotação nos seja enviada em papel timbrado, informando:
Nome do responsável pela cotação:
CNPJ:

Fone para contato:
Validade da proposta não inferior a 30 dias
Frete: CIF
Forma de pagamento:
Data de entrega:

Atenciosa mente,

{/*--.v

üBl0r de Cnm,

A,tat,,cir"'i

Setor de Compras: Av. Barão do Rio Branco, 1060 - Centro - CEP: 68.790-000 - Santa lzabel do
Pará/PA - Fone: (9t) 3744-1245/983532061, e-mail: comprassantaizabel@smail.com

trtài.

i

.i

I Iil.l l

i

r1l ',1r,\ r,ll',,

...
Santa lzabel do Pará, 08/1.01201,9.

DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

À eupnesR: GRAN pEçAs
Caríssimo (a) Senhor (a):

Vimos por meio deste, solicitar desta honrada empresa a cotação de preços de CONTRATACÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEíCULOS DE

PEQUENO, MEDIO

E

GRANDE PORTE PARA ATENDER

A

DEMANDA DAS

SECRETARIAS

MUNICIPAIS, conforme termo de referência que segue anexo,

outrossim, solicito ainda que a proposta venha devidamente assinada para a validação da
mesma e com a maior brevidade possível, tendo em vista a urgência da demanda.
Finalmente, solicito que a cotação nos seja enviada em papel timbrado, inÍormando:
Nome do responsável pela cotação:
nNtD t.
Fone para contato:
Validade da proposta não inferior a 30 dias
Frete: CIF
Forma de pagamento:
Data de entrega:

Atenciosa mente,

JV<=rc.i
Setor de

Matncula

'
oú .l/r

o8l/

Setor de Compras: Av, Barão do Rio Branco, 1060 - Centro - CEP: 68.790-000 - Santa lzabel do
ParálPA- Fone: (gll3744-12451983532061 e-mall: compra:la11!aLtahel@smail.corn

o I t0

Santa lzabel do pará, OB/tO/201_9.

DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

À eupnesa: Jp pNEUs
Caríssimo (a) Senhor (a):

Vimos por meio deste, solicitar clesta honracla empresa

^

a

cotação de preços dE CONTRATACÃO DE

MUNICIPAIS. conforme termo de referência que segue anexo,

outrossim, solicito ainda que a proposta venha clevidamente
assinacla para a valiclação
mesma e corr a maior brevidade possÍvel, tendo em vista a r_irgência
cla demancla.
Finalmente, solicito que a cotação nos seja enviada em papel
timbrado, informando:
Nome do responsável pela cotação:
CNPJ:

Fone para contato:
Validade da proposta não inferior a 30 dias
Frete: CIF
Forma de pagamento.
Data de entrega:

Atenciosamente,

IVerci
Setor de

Âliltncula

SetordeCompras:Av.BarãocloRioBranco,1060_Cô
Pará/PA- Fone: (9!) 3744-1,2451983532061 e-mail: conrpras,§aqla!7abe!eg11ail.com

cia

