
 

 

COTAÇÃO 

A Prefeitura de Jahu, Estado de São Paulo realiza, por meio deste, pesquisa de 

preços de mercado visando a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PROPOSTA 

DE MENOR PREÇO DE LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR 

HORAS TRABALHADAS, DE: CAMINHÕES, ROLO COMPACTADOR, PÁ 

CARREGADEIRA E ESCAVADEIRAS PARA REPAROS NAS MARGENS DO RIO 

JAHU, CONFORME DECRETO Nº 8.230/2022. 

 

1.1 - 02 Escavadeiras hidráulicas - Peso operacional de 22 

toneladas. Com capacidade da caçamba de 1,2mt³; já incluso transporte até o 

local a ser utilizada. 

1.2 - 01 Pá carregadeira - Peso operacional de 13 toneladas. Com 

capacidade da caçamba de 2,1 mt³; 

1.3 - 01 Rolo Compactador vibro - Peso operacional de 12 toneladas; 

1.4 - 04 Caminhões basculantes traçados (6 x 4) - Com capacidade de 
transporte de 12 mt³; 

1.5 - 01 Caminhão truck - Com munck de 12 toneladas.; 

1.6 Motoristas / operadores devidamente habilitados, com 

apresentação das CNHs atualizadas, alimentação, combustível, manutenção 

dos equipamentos e deslocamentos; 

1.7 Encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

acidentárias, tributárias, administrativas e civis; 

1.8 – Tabela de horas trabalhadas 

 

Equipamentos  Quantidade horas Quantidade dias 

02 escavadeiras  hidraulicas 800 hs 60 dias 

01 Pá Carregadeira 400 hs 60 dias 

01 rolo compactador vibro 200 hs 60 dias 

04 caminhões  basculante tra-
çado 6x4  

1.600 hs 60 dias 

01 caminhão truck com munck 200 hs 60 dias 

 

1 – DA RECEPÇÃO DAS COTAÇÕES 

As cotações deverão ser enviadas até o dia 09 de MARÇO de 2022 pelo e-mail 

telma.duarte@jau.sp.gov.br. 



 

 

 

A cotação deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, juntamente com indi-
cação de contato. 

2 – DA ANALISE DAS COTAÇÕES 

As cotações serão analisadas a partir das 11:00 horas do dia 10 de MARÇO de 2022, 

onde poderão ser divulgados os valores obtidos, e formalização de pedidos por meio 

de nota de empenho. 

Não serão divulgadas cotações antes do prazo final para entrega com a finalidade de 

garantir iguais condições a todos os interessados. 

Cotações enviadas após o prazo final para a recepção das cotações não serão aceitas, 

salvo se houver algum item não contemplado por nenhuma outra cotação. 

3– DA VALIDADE DAS COTAÇÕES 

A validade não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

4 – DA ENTREGA E DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado até o 15° (décimo quinto) dia do mês subsequente, conta-
dos em dias corridos, por recebimento de Nota Fiscal, com planilha em anexo constan-
do Horas trabalhadas, tipo de equipamento, local e data, avalizadas pelo gestor do con-
trato, e com os comprovantes de quitação dos impostos previdenciários dos funcioná-
rios da contratada. 

 
5 – As informações na íntegra poderão ser consultados no TERMO DE REFERÊNCIA 
disponível para download no site oficial da Prefeitura de Jahu, através do link: 
www.jau.sp.gov.br/licitacoes.  
 

Departamento de Administração Setor de Compras 

 

http://www.jau.sp.gov.br/licitacoes

