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COTAÇÃO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
SETOR DE COMPRAS
COTAÇÃo
UNIDADE

DESCRIÇÃO

ITL M

_
QUANT

VALOÇ UNI?

VALOR MENSAL

— VALOR'TOTAL"

R$ 8.199,gg

R$ 106.599,87

R$ 1.279.198,44

R$ 9.850,00

R$ 128.050,00

R$ 1.536.600,00

locação de veiculo tipo pick-up 4)(4, fabricação
portas, cor:
I nacional, cabine dupla, 4 (quatro)
branca, preta ou prata, ano/modelo 2017/2018,
motor movido a Óleo diesel, tração 4x4, turbo
manual/automatIco, completo (ar condicionado,
direção hidráulica, alarme, vidros elétricos e
trava), para barro rígido nas rodas dianteiras e
1

1 traseiras, estribos laterais, potência mínima no
motor 140 CV, com som quilometragem livre,
em perfeita condições de uso e de segurança,
com documentação atualizada, seguro total
para cobertura de colisão, furto, incêndio,

MS

13

prevendo em especial pagamento, de danos
contra terceiros, morte invalidez de passageiros
e terceiros, assistência técnica 24 (vinte e
quatro) horas com uso de guincho.
Marca/Modelo: Toyota Hilux

2

Locação de veiculo tipo pick-up 4x4, fabricação
nacional, cabine dupla, 4 (quatro) portas, cor:
branca, preta ou prata, ano/modelo 2020/2021,
motor movido a óleo diesel, tração 4x4, turbo
manual/automático, completo (ar condicionado,
direção hidráulica, alarme, vidros elétricos e
trava), para barro rígido nas rodas dianteiras e
traseiras, estribos laterais, potência mínima no
motor 160 CV, com som quilometragem livre,
em perfeitas condições de uso o de segurança,
com documentação atualizada, seguro total

mEs

13

para cobertura de coiisão, furto, incêndio,
prevendo em especial pagamento, de danos
contra terceiros, morte invalidez de passageiros
e terceiros, assistência técnica 24 (vinte e
quatro) horas com uso de guincho.
Marca/modelo: Toyota Hilux
TOTAL DA COTAÇÃO; DOIS MILHÕES E

R$ 2.815.798,00
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de veiculo tipo pick-up 4x4. fabricação nacional, cabine
(quatro) portas, cor: branca, preta ou prata, aiseilmodek+
017/20il, motor movido a óleo diesel tração 4x4, turbo
inanualiautorraltico. completo (ar condicionado, direção
hidráulica. alarme, sidnis
art"va e trava). para barro rígido nas
rodas dianteiras e to/sei/lis, estribos Literais, ponha:ia mu numa no
motor 140 C V com sons quiltimetrageni livre, em pederta
enranches de uso e de segurrusça, com documentação amarrada.
SCallte total para cobertura de colisão. (urro, incendie, prevendo
em especial pagamento, de danos cem ra terreiros. morte
invalidez de passageiros e terceiros, assistencia técnim. 24 (vinte
e quatro) horas com uso de guincho 1 arra/Modelo' Tosou
Intua
ação de veiculo tipo pak, up 4x4, falua-aça° nacional, cabine
phi, 4 (quatro) portas. cor branca, preta ou prata, annfrrasieki
2020:2021 motor movido a Oiro diesel, tourão 4a4, tu, bo
1 manuallautomutro, completo (ar condicionacki. direção
hidraulica, alarme, vidros elétricos e troa). para barro rígido nas
l rodas (lameiras e traseiras, estribos laterais, potincia minima no
motor 160 CV, com som quilometragem livre, em perfeitas
condições de uso o cie segurança, com dile umentação attra tirada.
seguro total para cobertura de colisão, furto, incendio prevendo
em especial ~mento, de danos contra terceiros. :norte
lida de puisagetros e terceiros, a.ssisteneia técnica 24 (vinte
tm) horas com uso de guincho, Marra'Modelo Toyma
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COTAÇÃO DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE1RINHA
SETOR DE COMPRAS
REF: COTAÇÃO DE COMPRAS

MA

Sào Luis/MA, 26 de Fevereiro de 2021
COTAÇÃO DE PR
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNO

5
QUANT

VALOR UNIT

VALOR MENSAL

13

R$7 500,00

RS97.500,00

RS8.350,00

RS108,550,00

VALOR miga

Locação de veículo tipo pick-up 4x4, fabricação nacional,
cabine dupla, 4 (quatro) portas, cor: branca, preta ou
prata, ano/modelo 2017/2018, motor movido a óleo
diesel, tração 4x4, turbo manual/automático, completo
(ar condicionado, direção hidráulica, alarme, vidros
elétricos e trava), para barro rígido nas rodas dianteiras e
traseiras, estribos laterais, potência mínima no motor 140
CV, com som quilometragem livre, em perfeita condições
de uso e de segurança, com documentação atualizada,
seguro total para cobertura de colisão, furto, incêndio,

RS1.170 000,00

prevendo em especial pagamento, de danos contra
terceiros, morte invalidez de passageiros e terceiras,
assistência técnica 24 (vinte si quatro) horas com uso de
guincho. Marca/Modelo: Toyota HPua
Locação de veiculo tipo pick-up 4x4, fabricação nacional,
bine dupla, 4 (quatro) portas, cor: branca, preta ou
ano/modelo 2020/2021, motor movido a óleo
diesel, tração 4x4, turbo mamai/automático, completo
(ar condicionado, direção hidráulica, alarme, vidros
elétricos e trava), para barro rígido nas rodas dianteiras e
traseiras, estribos laterais, potência ~ma no motor 160
CV, com som quilometragem livre, em perfeitas condições
de uso o de segurança, com documentação atualizada,

R$1.302.600,G0

seguro total para cobertura de colisão, furto, imèndic,
prevendo em especial pagamento, de danos contra
terceiros, morte invalidez de passageiros e terceiros,
assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas com uso de
guincho. Marca/Modelo: Toyota Fillux
COTAÇÃO

VALIDADE DA COTAÇÃO: 120 DIAS
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