
PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO ,,
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 656657OOO
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 f

Processo Administrativo n° 1401001/2021
Modalidade; Pregão Presencial n° 10/2021
Tipo: Menor Preço Por item

1',

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
veículos leves, pesados e semipesados, máquinas e equipamentos pesados,
p0i-tencentes à frota"do^Municípip,:de'São doão^dos Patos/MAv^compreendendo os
serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinharneritp è balanceamento,
estofamento,/funilaria. lánternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia,
sistema de molas, de af condicionado, caixa de câmbio, |soldas, escapamentos,
radiadores, suspensão, sistema de freios, j^bem como, retificaide motores e bomba e
outros serviços afins .necessário^. ao^TCpmpletp e perfe to .funcionamento dos
veículos.
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T. DE M. LIMA-
CNPJ 14.222.Í71/01001-70

vi/ww.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000. São J
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ITEM

Lims' ,
ENGENHARIA E MANUTENCAO I

T. D EM. LEMA-ME

CNPJ: 14.222.171/0001-70 EVSC. EST.: 123667160

ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n " 10/2021.

Prezados Senhores,

!l :
Pela presente, submetemos à apreciação de V. S a nossa proposta relativa à

licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissõesque venhama ser verificados na preparação da mesmae;declaramos aindaque,
temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e
concordamos com a totalidade das instruçõès e critérios de qualificação definidos no
edital doPregão Presencial n° 10/2021.'̂ '

/í' -
1. PROPONENTE: /* / .(

í
;

RAZAO SOCIAL: T. D EM. LIMA - ME

CNPJ: 14.222.171/0001-70

ENDEREÇO: Tv. Santo Antônio, n® 272, Triridela, Colinas - MA/ CEP: 65690-000
TELEFONE: (99) 98141-9447 E- MAÍL: tdêtnlima@hotmaiI.com

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

jíj

DESCRIÇÃO UND QUAN1\

Mecanic: Geral. HORA

ti Çb

HORA

^ H

Sistema de Arrefecimento 780

Sctvíços de Refiigeraçâo HORA 780

Elétrica Geral HORA 780

• •••

V.UNIT.

R$:i6.7,70:

I i

"Í'> ^ "i

i
iã Sí

R$ 120,67

R$ 186,70

R$138,16

'íM

Shc

'^ssenta-e^l
' lis .v.-ifáf-

.sete teais-es;

setenta 4^3*1. >;

çentavps^J^

centò^et /
J-i- . 11 u . kivmte^ reais e

sessenta é
sete j| I
centavos 1

cento,e

oitenta e
íí' •

seis reais e

setenta

centavos,

cento e

trinta e oito
• II

i^ise

V.TO

m
»$d30.806,00

R$94.122,60

R$ 145.626,00

R$ 107.764,80

FONE: (99) 98141-9447E- MAIL: tdemlima@hotmaiI.com
Tv. Santo Antônio, n°272, Trizidela, Colinas - MA/C^: 65690-000
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AL

cento e

trinta mil,
oitocentos e

seis reais

noventa e

quatro mil,
cento e vinte

e dois reais

esessenta

centavos

cento e

quarenta e
cinco mil,
seiscCTtos e

vinte e seis

reais

cento e sete

mil,
setecentos e

sessenta e.



LienSL
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO!

T. D EM. UMA "ME

El
&oU

CNPJ: 14.222.171/0001-70 INSC. EST.: 123667160
li

dezesseis

centavos

ii:' j

quatro reais
e oitenta

centavos

5
Serviços de Lantemagem e
Pintura

HORA 780 RS 86,90

li
oitenta é

. H. . '
seis rçais e

noventa

centavos
11

R$ 67.782,00

sessenta e

sete mil,
setecentos e

oitenta e

dois reais

6 Retifica Geral HORA 780 R$121,23

c^tc

vinte

reais

etrês

centa

1

e

eum

5vinte

/os

R$94.559,40

noventa e

quatiomil,
quinhentos e
cinqüenta e
nove reais e

^arenta

centavos

- 7 Alinhamento Serv
/

R$5L15

/ > \

cinqüenta e
um reais e

quinze
* II

centavos

R$20.460,00

vinte mil,
quatrocentos
e sessenta

reais

8 Balanceamento em Geral Serv^
•J ^i 250

/ "' ' '
- '' ' '

R$89.03

.

oiten

nove

três

centa

ae

reais e

:
vos

!

R$ 22.257,50

vinte e dois

mil,
duzentos e

cinquentae
sete reais e

cinquCTta
centavos

\ . TOTAL ; 1 .R$ 683.378,30^

. seiscentos e oitenta é três mil,, trezentos c setenta c oitò reais'c trinta ccntevos . /

.f T)3. VALOR GLOBAUDA PROPOSTA: R$ 683.378,30 (seiscentos e oitenta e três mil,
trezentos e setenta ê oito reaisjs trinta centavos)] ^ '

4, PRAZO DE
,

tADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) días coíridos"^ contar da
e-., i [ A jfcíxL J i r V' J

data de-sua-apresentaçaOj^-podèndo a^Admimstraçao sohcitar-a^pâprrogaçao do prazo de
lííifSWS Jil f% ii

#£.r-^uV;a
II •$.

5. PRAZO DE ENTREGAr^A, Contratada deverá apresentar à Divisão de Transportes^ í-yyh "u /,] "-jj /-. i íU
do Município de4,Sã60ò |̂dòsJPpps/^ '̂J^g^tuÍtamente,5jireviamen à execução do
serviço, orçamento detalhádofnb pi^o máximo énáo su^riòra ji)2 (dois) dias, contados
a partir do recebimento do veículo, com exceção dos serviços de reparo no motor
(montagem edesmontagem), fiinüaria epintura, em que oprazo jserá de, no máximo, 05
(cinco) dias, devendo conter noorçamento: (•

ri

-Relação de peças aserem utilizadas no referido serviço; ||
- Tempo a ser gasto na prestação do serviço, de ctmfonnidade com a tabela temporária
informada. j"

|l (

- Cláusula de garantia dos serviços prestados, que não poderá ser inferior a 90 (noventa)
dias, apósa entrega do mesmo em perfeito flmcionamento, conforme prevêo Código de
Defesa do Consumidor. |

FONE: (99) 98141-9447E- MAIL: tdemlima@liotoáil.com
Tv. Santo Antônio, n° 272. Trizidela, Colinas - MA/ C^: 65690-000
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Liinsi,
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 1

T.DEM. LIMA-ME j,
CNPJ: 14.222.171/0001-70 INSC.EST.: 123667160

I' '

,1
I

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por meio de
ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente
porele indicada, em moedacorrente nacional, em até30 (trinta)dias úteis,apósa entrega
do produto/serviço e após entrada no protocolo destaPrefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização;

'I
||

8. Declaramos que o objeto está de acordo com as normas estabelecidas por este Edital e
seus anexos, e que atende a todas as especificações técnicas detalhadas no termo de
referência, declaramos ainda que, a contar da vigência da possível contratação, esta
empresa se responsabilizará pelo fomecimento do objeto deste pregão em seu
estabelecimento comercial; |i

|i

9. Nos valores propostos estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto, tais como: despesas com impostos, taxas,!encargos trabalhistas e
previdenciários, fretes, previsão de lucro,^seguro e.outros neces^rios ao cumprimento
integral do objeto da contratação; / / ' \ \

f / /" ' ' v

10. Estamos de acordo com as todas as regras estabelecidas no referido Edital, bem como
com as Sanções Administrativas-conforme atòs previstos no artigo 7® da Lei Federal n.
10.520, de 17 de julho de 2002 e 8:666/1993 e alterações posteriores.

Ij

11. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRÉSA:--Telefone/ Celular: (99) 98141-9447. E-
mail; tdemlima@hotmail.com, Banco (Banco'do Brasil e n® 001), Agência (1312-9),
Conta-Coirente n" 30011-X (T. DE M. LIMA). J

12. INFç|rMAÇ^ES DO REPRESENTANTE QUE ASSI.NAIUXOCONTRíVTO
(Nomê, RG, CPF, Endereço): TIAGO^DEjMELO LI]^,l Gargó.:^iF^

_.l ., f .'\'í ) _ í. l - -•-Í -iL . L

65690.000;:

r' & D fr a $ r. n /;) rri rr- 41 # r ' 'llí f% n f.
13. ENDEREÇOÍELTELEEONE TCSantò®tônio; ri® 272; Trizídela;iGplinas - MA/
CEP: 65690-000, Telefone (99) 98141-9447. j "

Ei I í(
li

Colinas - MA, 30 de abril de 2021 ;i

T.DEMTLIMA-ME

C.N.P.J: 14.222.171/0001-70

TIAGO DE MELO LIMA

CPF: 046.648.373-21

PROPRIETÁRIO

FONE: (99) 98141-9447 E- MAIL: tdemlima@hotmaü.com
Tv. SantQ Aptônio, a°272, Trizidela, Colinas - MA/ CÈP: 65690-000
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