
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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Nº Processo: 76 - 44 / 2020 Modalidade:Pregão Presencial Tipo Licitação: Menor Preço Balizamento: Por Item

MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Razão Social/Nome:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Endereço:

CNPJ/CPF:

Dados Bancários:  Banco:

Representante Legal:

Agência: Conta: Telefone:

CPF:

............................................................................................................................................................... ...............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................... ..................................... ..................................... (..............).....................................

............................................................................................................................................................. .........................................................................................................

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Unit. Preço Total

SERVIÇO 30,0000

Serviço de borracharia/pneus  lonas utilizados em máquinas patrol,  pá
carregadeira,  lonas utilizado na máquina retro escavadeira (dianteiro) e utilizado no
trator traçado (dianteiro) com ou sem câmara de ar, conserto com utilização de
manchão (não importando o Nº, nem tamanho utilizado) Conserto Simples

250741

SERVIÇO 100,0000
Serviço de borracharia/pneus ,utilizados em veículos pesados com ou sem câmara
de ar, conserto simples, apenas com remendo.

242142

SERVIÇO 30,0000
Serviço de borracharia/pneus 18x4x30 utilizado no trator traçado (traseiro - com
capa) com ou sem câmara de ar, conserto simples, apenas com remendo.

242473

SERVIÇO 25,0000
Serviço de borracharia/pneus utilizado no trator traçado (traseiro - com capa) com
ou sem câmara de ar, conserto com utilização de manchão (não importando o Nº,
nem tamanho utilizado) Conserto Simples

242484

SERVIÇO 25,0000
Serviço de borracharia/pneus utilizados em máquinas motoniveladora com ou sem
câmara de ar, conserto com utilização de manchão (não importando o Nº, nem
tamanho utilizado) Conserto Simples

242185

SERVIÇO 50,0000
Serviço de borracharia/pneus, utilizados em máquinas motoniveladoras com ou sem
câmara de ar, conserto simples, apenas com remendo.

242176

SERVIÇO 30,0000
Serviço de borracharia/pneus, utilizados em máquinas patrol,  pá carregadeira,
lonas utilizado na máquina retro escavadeira (dianteiro) e  utilizado no trator traçado
(dianteiro) com ou sem câmara de ar, conserto simples, apenas com remendo.

250757

SERVIÇO 30,0000
Serviço de borracharia/pneus, utilizados em máquinas patrol, retro escavadeira
(traseiro) e pá carregadeira com ou sem câmara de ar, conserto com utilização de
manchão (não importando o Nº, nem tamanho utilizado) Conserto Simples

250768

SERVIÇO 20,0000
Serviço de borracharia/pneus, utilizados em máquinas patrol, retro escavadeira
(traseiro) e pá carregadeira com ou sem câmara de ar, conserto simples, apenas
com remendo.

250779

SERVIÇO 100,0000
Serviço de borracharia/pneus, utilizados em veículos pesados com ou sem câmara
de ar, conserto com utilização de manchão (não importando o Nº, nem tamanho2421510
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utilizado) Conserto Simples

SERVIÇO 30,0000
Serviço de montagem/substituição pneus  lonas utilizados em máquinas patrol,
mine pá carregadeira, lonas utilizado na máquina retro escavadeira (dianteiro) e
utilizado no trator traçado (dianteiro) com ou sem câmara de ar.Montagem Simples.

2507811

SERVIÇO 20,0000
Serviço de montagem/substituição pneus  utilizado no trator traçado (traseiro - com
capa) com ou sem câmara de ar.Montagem Simples.

2425012

SERVIÇO 100,0000
Serviço de montagem/substituição pneus , utilizado em veículos pesados com ou
sem câmara de ar.Montagem Simples.

2421613

SERVIÇO 20,0000
Serviço de montagem/substituição pneus, utilizado em máquinas motoniveladora
com ou sem câmara de ar.Montagem Simples.

2421914

SERVIÇO 30,0000
Serviço de montagem/substituição pneus, utilizados em máquinas patrol, retro
escavadeira (traseiro) e pá carregadeira com ou sem câmara de ar.Montagem
Simples.

2507915

Subtotal:

Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).

Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: ..................................................................................................................................................

                                                                                           __________________________________________
                                                                                                          Assinatura e carimbo do Licitante


