SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SANEAMENTO AMBIENTAL - AMPARO - SP
RUA JOSÉ BONIFÁCIO.300 - C.P 62 AMPARO-SP CEP 13900-904
FONE:(19)3808-8400 FAX COMPRAS: (19)3807-2536
C.N.P.J.43.467.992/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL:168.131.370.116
E-MAIL COMPRAS(saaecompras@amparo.sp.gov.br)
SITE:(www.saaeamparo.com.br)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Amparo, 7 de fevereiro de 2011

Processo: 122

Modalidade: PR-PREGÃO

Favor transmitir-nos orçamento do(s) seguinte(s) item(s):
Item

Quantidade UNID. Descrição

1

1200

HR

2

1200

HR

3

1200

HR

LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM
OPERADOR HABILITADO, MANUTENÇÃO E
COMBUSTÍVEL EMBUTIDO NA HORA Capacidade
mínima da caçamba 0,7m³, concha 0,25 m³, potência
superior a 120 hp, remunerada por hora efetivamente
trabalhada com operador habilitado, manutenção e
combustível embutidos no preço da hora.
Obs.:
Quantidade de máquinas estimadas: 01
As ordens de serviço para locação serão de no
mínimo 100 horas.
Tipo de serviço: Corte de solo; Carregamentos de
caminhões com solo, insumos ou lixo; Vias de
acesso e serviços correlatos; Movimento do lixo de
local; Colocação de tubulação de gás; Carregamento
de materiais diversos (tubulação de concreto, telas
para tubulação de gás, manta de PEAD, bomba de
sucção).
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM
MOTORISTA HABILITADO, MANUTENÇÃO E
COMBUSTÍVEL EMBUTIDOS NO PREÇO DA HORA
potência superior a 130 hp, remunerada por hora
efetivamente trabalhada com motorista habilitado,
manutenção e combustível embutidos no preço da
hora.
Obs.:
Quantidades de caminhões estimadas: 01
As ordens de serviço para locação serão de no
mínimo 120 horas.
Tipo de serviço: Transporte de insumos, rachão,
pedra, cascalho e solo para cobertura de lixo.
LOCAÇÃO DE ESTEIRA, COM OPERADOR DEVIDAMENTE
HABILITADO E COM EXPERIÊNCIA EM COMPACTAÇÃO
DE LIXO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA
MÁQUINA capacidade mínima de 16 toneladas,
potência superior a 160 hp remunerada por hora
efetivamente trabalhada com operador devidamente
habilitado e com experiência em compactação de lixo,
manutenção e combustível para a máquina.
Obs.:
Quantidade de máquinas estimadas: 01
As ordens de serviço para locação serão de no
mínimo 120 horas.
Tipo de serviço: Compactação de lixo; Corte de solo;
Acerto de vias de acesso e serviços correlatos;
Retirar veículos atolados da área de operação ou
veículos que atolarem em vias de acesso.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Atenção: o não cumprimento das disposições abaixo, acarretará nulidade da proposta, independente de prévio aviso da
administração:

1. Enviar Proposta em até 2 dias após a emissão desta;
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3. Somente serão aceitas as propostas em que as empresas se enquadram no sistema de emissão de Nota
Fiscal eletrônica. (Protocolo ICMS 42, de 03 de Julho de 2009).
4. As propostas rasuradas não serão aceitas;
5. Prazo de pagamento: 15 dias da emissão NF;
6. Os pagamentos serão efetuados SOMENTE através de Depósito Bancários, preferencialmente nos
Bancos do Brasil ou Caixa Econômica Federal, não serão aceitos Boletos Bancarios e não serão mais
efetuados pagamentos em balcão;
7. Os dados bancários: Nome e nr. do Banco, numero da Agência, nr. da Conta c/digito deverão ser
informados na emissão da Nota Fiscal e deverão ser cadastrados via e-mail, para
saaecontabilidade@amparo.sp.gov.br;
8. Prazo de entrega: Caso não haja disponibilidade para entrega imediata indicar na cotação a data de
entrega.
9. O fornecedor vencedor fica cientificado de que, no caso de atraso ou não entrega dos materias cotados,poderá ser
penalizado, ficando um período de até 02(anos) sem poder vender ao SAAE de amparo/SP;
10.Validade da proposta de 20 dias da data de emissão;
11. Cotar os itens na ordem acima, colocando preço unitário e preço total, mencionando a marca dos produtos
orçados;
12. As propostas serão julgadas de acordo com a Lei 8666/93 e suas alterações. O não cumprimento de qualquer
dessas exigências implicará na desclassificação da proposta;
13. Local de Entrega dos produtos / serviços e da NF(DANFE): 6-DIVISAO DE ATERRO SANITARIO - ESTRADA
FAZENDA CAMPINEIRO - RODOVIA SP 352, S/Nº, BAIRRO BRUMADO (AMPARO/ITAPIRA) - AMPARO/SP CONTATO: LEANDRO LORENCINI (19) 3839-6038 - ENG. ANDREA (19) 3808-8400.O arquivo xml deverá ser
encaminhado de imediato para o e-mail saaecontabilidade@amparo.sp.gov.br.NÃO SERÃO REALIZADOS
PAGAMENTO SEM O ENVIO DO ARQUIVO XML.
OBRIGADO POR FAZER NEGÓCIO CONOSCO !
TAUAN TEDESCHI BUZO

Departamento de Suprimentos
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