
GRUPO 

PIONEIRA 

Suzano, 30 de março de 2020 

Ilmo. Sr. 
Eduardo M. Pacheco 
DD. Diretor de Compras e Licitações da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 

!lustre Diretor 

Em atenção a Cotação de Preços encaminhada por Vossa Senhoria, para a nossa empresa, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução das seguintes 
atividades: 

Prestação de serviços de desinfecção de espaços, praças e vias públicas do município de 
Suzano, com a utilização de veículos especializados equipados com tanque para liquido e 
agente bactericida, temos a informá-lo o seguinte: 

1- A empresa se compromete a colocar a disponibilidade para o trabalho diário, dois veículos 
equipados com reservatório de água de 4.000 litros, com a adição de agente bactericida a 
base de cloro, cada unidade; 

2- Faz parte da equipe que irá operacionalizar o citado equipamento, um motorista e dois 
ajudantes, por unidade, devidamente treinados para a execução dessa importante tarefa; 

3- Trabalharão as equipes nos horários das 8:00 às 17:00 horas de segunda a sábado. 

4- 0 prazo contratual inicial será de 90 (noventa) dias, podendo ser renovado mediante termo 
adicional. 

5- 0 valor mensal por unidade e equipe será de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil 
reais). 

6- 0 valor total para o primeiro trimestre contratual será de R$ 444.000,00 (quatrocentos e 
quarenta e quatro mil reais). 

7-A presente proposta  tern  a validade de 30 (trinta) dias a partir da data da sua assinatura. 

Esperando contar com a atenção de Vossa Senhoria, aproveitamos da oportunidade para 
reiterar os protestos de singular consideração. 

PIONEIRA SANEAMENTO 

"VARREDEIRA NÃO É O NOSSO NEGÓCIO, É NOSSA ESPECIALIDADE" 

PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. 
Rua Baru& n° 1254 - CEP 08675-000 - Sítio São José -  Tel.:  pbx (0xx11) 4748-2922 - Fax: 4748-2143 - Suzano - SP  e-mail:  pioneira@pioneira.com.br  - visite o nosso  site:  httplAvww.pioneiraind.br  



Suzano/SP, 26 de Março de 2020. 
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CASAMC CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 
Av. Manoel  Casanova  ng 1435, bloco C, Meu Cantinho,  Suzan°,  SP, CEP: 08664-645 
CIVPi: 08.183.516/0001-20 - inscr.  Est.  NP 672.206.393.115 - Pabx.: (11)4745-0568  

E-mail:  comercial@acasamax.com.br  

PREFEITURA DE SUZANO 

A/C: SR. Eduardo M Pacheco 

Diretor de Compras e Licitações 

ORÇAMENTO  NQ 025/2020  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS 

ITEM SERVIÇO QUANTIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

MENSAL 
VALOR TOTAL 

1 

Prestação de serviços de desinfecção de espaços, 

praças e vias públicas do município de Suzano, 

através de agente bactericida em mistura na 

proporção indicada a água, afim de deixarmos os 

espaços, praças e vias públicas limpas e 

higienizadas. Os serviços deverão ser executados 

com 02 (dois) veículos tipo pipa ou similar, sendo 

que cada veículo deverá ser devidamente 

equipado e apropriado para a execução dos 

serviços, contendo ainda motoristas e ajudantes, 

todos uniformizados,  corn  todos EPIS para 

proteção dos profissionais. 

Os serviços serão executados única e 

exclusivamente pela contratada nos locais 

indicados pela Prefeitura de segunda a sexta-feira 

das 08:00 ás 17:00 hrs. 

Todos os equipamentos, mão de obra e materiais 

(inclusive agente químico bactericida) serão de 

responsabilidade da contratada, com exceção do 

fornecimento da água que será de 

resoonsabilidade da Prefeitura 

2 R$ 	 75.000,00 R$ 	150.000,00 

TOTAL R$ 	150.000,00 

Validade do orçamento: 30 (trinta) dias. 

Período : 90 DIAS 

Ca's-à—niSx•Ço ercial e Serviços Ltda 
Elma Cristine Rodrigues da Costa 
RG: 41.321.087-X 
Procuradora 
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ELECt,rFI 
N2 0002/2020 

A  

Prefeitura  Municipal de Suzan° 

Ref.:  Orçamento  

ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA - LTDA, com sede na Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 

'703, sala 1705, mezanino, fvlogilar, Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/fv1F sob 

n°00.884,554/0001-07,  LE  n°454.335.078.110, vem por meio desta, apresentar .c seguinte orçamento conforme vossa 

solicitação. 

Prestação de serviços de desinfecção dé espaços, prkás e 
vias públicas do municipio de Suzano, através de agente 
bactericida em mistura na proporção indicada a água, afim de 
deixarmos os espaços, praças e vias públicas limpas e 
higienizadas. Os serviços deverão ser executados com 02 
(dois) veiculos tipo pipa ou similar, sendo que cada veículo 
devera ser devidamente equipado e apropriado para a 
execução dos serviços, contendo ainda motoristas e ajudantes, 
todos uniformizados, com todos EPIS para proteção dos 
profissionais. 

Mensal. R$.177.000,00.  R$ 531.000,( 

Valor total 531.000,0 

Prazo de execução: 90 (noventa) dias. 

Prazo de pagamento: Conforme edital, 

Prazo de entrega: Conforme edital. 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da apresentação. 

Mogi das Cruzes, 25 de março de 2020.  

. 00.884.554/0.0(:)1—C.  
MArRIZ 

ELECTRA SE.R\IÇO: - 
INFRAESTRUTLR/; 

URBANA. LTDA. 
Av. Priei',eiCados Fent4raLope, 7k-i3 

Szila 1705 mezanino Vila Mogilar  
Cep  05773-490  

Magi  rfas Cruzes - SP 

Electra  Serviços  de Infraestrutura Urbana - LTDA 
CTRA SZRAÇO D
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VIAS PUBUCAS DO 

c
oNTRATAçÃO DE mEuMNPreESA PA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

Departamento de Compras e Licitações 

L MP5ES 
PIONEIFU, CASA-MAX  LLE4., i RA 

DESCRIÇÃO QUART.  UNID. Valor Unitário Valor Total Valor Unitário Valor Total 

— —_ _  

Valor Unitário Valor Total Média Unitária Media Total Menor Valor Empresa 

A PRESTAÇÃO DE DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS, PRAÇAS E 
tuZANO 3  mid  11$ 148.000,00 11$ 444.000,00 153 150.000,00 0$ 450.000,00 R$ 177.000,00 0$ 531.000,00 11$ 158.333,33 115 475.000,00 8$ 148.000,00 PIONEIRA 

TOTAL R$ 444.000,00 '  TOT-AL R$ 450.000,00 TOTAL R$ 531.000,00 
VALOR MÉDIA 

TOil1L, 
R$ 475.000,00 
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