
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 207/2022

O Município de Tianguá, através do Seios de Co:llpias. Colação de Preços e Cadastro de
Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados: que estará
recebendo: em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação. cotações de preços para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
PARA AS DIVERSAS SECRICTARIAS DO MUNICÍPIO DE TiANGtJÁ-CE, Tianguá CE. 12
de Setembro de 2022. Joe]san Max da Sirva Amara] Encarregado do Setor de Compras

MODELO DE PROPOSTA A SER APRE$EN:TODA

PAPEL TIMBR.4DO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir çom o papeltimbrado da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
{Rteressado: Secretaria Muaiçipa} de F'iaanças
Ao: Seeor de Compras

l '\ : '

Locação mensal de
01 veículo tipo de
caminhonete,
cabine dupla, 04
portas. movido à
diesel. 05
ocupantes,
potência mínima
do motor de 76 cv
2.6, tração 4x4, ar-
condicionado,
câmbio manual,
direção hidráulica,
coto carrQceria
aberta. $en limite
de quilomeüagem,
combustívelpor
conta do
contratante.
nêppççpçêQ! peças

MÊS 12 12

Av.Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -
CNFiJ: 07.735.178/0001«20 « CGF: 06.920.164-1

Tianguá -- Ceará -- www.tiangua.ce.gov.br
- cone/Fax: (88) 367't-2288 / 3671-2888

EMPRESA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE/E-MAIL:  
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e condutor por
conta da
contratada, com
disposição de 24
horas. modelo a
artir de 2Q14,                

e2 Locação mensal de
02 veículos tipo de
caminhonete.
cabine dupla, 04
portas, movido à
diesel. 05
ocupantes,
potência mínima
do motor de 76 cv
2.6, oração 4x4, ar-
condicionado.
câmbio manual.
direção hidráulica,
ccm carTGceria
aliena, sem limite
de quilometragem,
co mbustível e

condutor por conta
do contratante,
manutenção, peças
por conta da
contratada. com
disposição de 24
horas, modelo a
artir de 2014.

MÊS

       

}2

   
03 Locação mensal de

02 veícu ü$ tipo
MINI VÂN. com
motor mínimo 1.8.
flex. ar
condicionado. com
07 (sete) assentos,
sem limite de
quilometragem.
combustívele
condutor por conta
da contratante
manutenção e
peças por conta da
contratada can
disposição 24
horas, modelo a
artir de 2016.    

12

       
04 Locação mensalde

0] veículo tipo
VAN. com
capacidade mínima

MÊ$   ]2          
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de passageiros 16
lugares, ar
condicionado. a
diesel, de no
mínimo 03 portas,
sem limite de
quilometragem.
combustívele
condutor por conta
da contratante,
manutenção e
peças por conta da
contratada com
disposição 24
horas. modelo a
-artir de 2018.

Locação mensalde
01 veículo tipo

RODOVIÁRIO. com
capacidade mínima
de passageiros 36
lugares. ar
condicionado, a
diesel. de no
mínimo Q3 portas,
sem limite de
quilometragem.
combustíve! e
condutor por conta
da contratante,
manutenção e
peças por conta da
contratada com
disposição 24
horas, modelo a
partir de 2018.

Locação mensal de
OI Ambulância de
Transporte Tipo A
/ Simples Remoção
- 2 Macas, sem
motorista, Veículo
tipo furgão. cor
branco, equipada
como ambulância
para
transporte/simples
remoção. com as
seguintes
características: ano
de fabricação

05

1.2

06

MÊS
32
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anterior « zero km;
laudodo
INMETRO. CAT,
homologado junto
ao DETRAN-CE /
DENATRAM; motor
com 4 cilindros e
115 CV de
potência, moído a
óleo diesel de
acordo com a
legislação vigente;
cinto de segurança
de t:rês portos para
motorista; radio
cd/mp3 e alto
falantes; ar
condicionado
frontal e traseiro
direção hidráulica;
06 marchas a
frente e uma a ré;
alturado
compartimento de
carga de mínimo
1.800mm;
comprimento do
compartimento de
carga de mínimo
3-200 mm; largura
do compartimento
de carga de
mínimo 1.760 mm;
freios a disco nas 4
rodas; sisa:ema
ABS; air bag para o
motorista e
passageiro; trio
elétrico- incluindo
retrovisores;
tanquede
combustível de
mínimo 80 litros;
porta lateral
corrediça; portas
traseiras com
abertura em 270e
em 2 (duas) folhas
no compartimento
de carga; petícoia
nosvidros
conforme a lei;
demais
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equipamentos
exigidos pela
legislação de
trânsito.
Características
especificações:
Isolamento
térmico e acústico
emmanta
conforme
CONTRAN
498/2014 em todo
o compartimento
de atendimento;
Revestimento do
feto e das laterais
em ABS conforme
CONTRAN
498/2a14
permitindo fácil e
rápida
higienização; Piso
nivelado em
compensado naval
de 10mm de
espessura e
revestido em
manta vinílica
conforme
CONTRAN
498/2014;
Diüsória origina!
de fábrica em aço
cam janela de
comunicação
corrediça; janela
lateral instalada na
porta lateral
corrediça, com
vidro opaco e
deslizante no
padrão
ambulância; Vidros
padrão ambulância
nasportas
traseiras; Armário
superior, na lateral
esquerda com l
porá:as corrediças
emacríiíco
confeccionado em
compensado naval
na cor branca;

e
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Bancobaú
confeccionado em
compensado naval
revestido em
fórmica. com cinto
de segurança para
3 acompanhantes
homologado
conforme
CONTRAI
416/2012, NBR
14561 e NBR 6091
com assento,
encosto e apoio de
cabeça estofados
na cor cinza; 02
macas retfáteis em
alumínio. com
regulagem de
altura de cabeça,
colchonete em
espuma revestido
de meteria!
impermeável com
costura eletrânica
e confo rme
CONTRAN
498/20]4;
Iluminação intenta

[uminárías de ],ED
instaladas no teto
do compartimento
de atendimento;
Ventilador e
exaustor; Sirene de

Iré e F'aros de
embarque na porta
traseira:
Sinalizador visual e
acústico em barra
linearde
poiicarbonato
translúcido com
tratamento UV em
LED de alta
potência vermelho
e sirene eletrânica.
aprovado nas
normas SAE }57$ e
SAE JS9s;
Balaústre pega
mão em tubo

Av.Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-QQO - Tiarlguá - Ceará - www.tiangua,ce.gov.br
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encapsulado,
instalado no teta;
Suporte de soro e
plasma; Suporte
para cilindro de
oxigénio com cinta
matraca de fixação;
Cilindro de
oxigêrtio de 7L com
válvula e
marlâmetro; Régua
tíipia comp:eta
com fluxêmetro.
umidi&cador,

l máscara e
aspirador, três
tomadas 220V; 01
(uma) bateria
auxiliar de 12V.
105 Ah; No Break
com função de
Inversor de
voltagem
] ]0/220V de 800
watts; Lixeira; Ar
condicionado no
salão. Modelo a
artir de 2020.

Locação mensalde
04 veículos tipo
caminhonete.
cabine dupla, 04
portas, movido
àdíesel,OS
ocupantes,
potência mínima
do motor de 76 cv
2.6, t!'ação 4x4, ar

l câmbio manual,
direção hidrátllica
com carroceria
aberta equipado
cona giroflex tipo
asa com ]uz de led
da cor vermelha e
sirene, sem ]imite
de quilometragem,
combustívelpor
conta da
contratante.
manutenção e

eças por conta da

07

MES i2
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contratada com
disposição de 24
horas. modelo a

rtir de 2017.                
()8 Locação mensalde

02 veículos tipo
passeio, movido à
gasolina, álcool,
biocombustível. ar
condicionado. 05
ocupantes. sem
limite de
quilometragem,
combustivelpor
conta da
contratante.
manutenção e
peças por conta da
contratada com
disposição 24
horas, modelo a
partir de 2017.
Equipado com
iroflex.

MES

       

12

   
[)9 Locação mensal de

OI veículo tipo
caminhão bau.
cabine simples,
movidos a diesel.
capacidade para 03
[três) pessoas.
capacidade de
carga de até
4.000Kg, sem
limites de
quilometragem
combustívelpro
cinta da
contratante,
manutenção, peças
e condutor pro
conta contratada,
com disposição
24Hrs. Modelo a
artir de 2006

MES

     

]2

     
1() Locação mensalde

OI veículo tipo
õnibus rodoviário
movido a diesel.
com ar-
condicionado.
poltrona
reclináveis com

MES

     
12
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estofado.
capacidade mínima
para 42 pessoas,
sem limites de
quilometragem,
com combustível
por conta da
contratante com
manutenção, peças
e motorista por
conta da
contratada, com
disposição 24Hrs.
Modelo a partir de
2006.

[mporta o presente orçamento no va]or tola] de R$ por
extenso

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes. disponibilização
de softwares: seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam
incidir, bem como taxa de administração. lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da proposta: 60(sessenta) dias.

Locale data de de 2022

Assinatura

OBS: Nlais informações poderão ser obtidas alfa\és do Setor de Compras da Prefeitura
Municipal dc Tianguá pelo e-mail: çg plB$@lligpepê:çç:eg! :bt e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá CE: ]2 de Setembro de 2022

,z": .
JOELSON MAX DA SILVO AMARAL

Divisão de Cadastro de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Cotação de Preços
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