
 

 

 

CONSULTA DE PREÇOS 018/2023 

 

Fornecedor Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Contato telefônico/celular: 

App de mensagem: 

E-mail: 

 

Solicitamos o orçamento para os serviços abaixo relacionados. 

A respectiva proposta de preços somente será recebida, por e-mail contratacaodiretaibitinga@gmail.com , sendo 

desconsideradas propostas entregues fora do prazo de 3 dias úteis.  

 

OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

Contratação de serviço especializado na limpeza total do leito do Córrego Saltinho localizado na área urbana do 

Município no prolongamento de toda sua extensão canalizada que se inicia na Avenida Eng. Ivanil Francischini, 

margeado nos lados pela Avenida Carolina Gereto Dal’Acqua até o deságue no Córrego São Joaquim. Deste trecho 

retira-se aproximadamente 500 metros que está acontecendo manutenção nos gabiões ficando assim sem a necessidade 

da limpeza. O segundo trecho se dá com início na Av. Victor Maida até deságue do Córrego Saltinho. O total a ser 

realizado os serviços é de aproximadamente 1,6 km (um quilômetro e seiscentos metros). 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

Os serviços deverão ser realizados por empresa utilizando-se de pessoal, ferramentas, maquinários motorizados, ou, 

quaisquer outros meios hábeis necessários para realizar a limpeza. 

O serviço compreenderá: retirada de toda e qualquer vegetação dos gabiões e do leito do córrego, remoção de lixo, 

entulhos (se houver) etc. A empresa será a responsável por dar a correta destinação final seguindo a orientação dada 

pela Administração Municipal. 

Não despiciendo mencionar o cuidado que o contratado deverá ter com os colaboradores que irão executar o serviço, 

fornecendo a eles os equipamentos de segurança individual necessários para preservar a vida e o bom desempenho da 

atividade. 

 

VISTORIA OBRIGATÓRIA 

A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser agendada pelo telefone (16) 3342-5818 ou (16) 99721-1878 com o Sr. Luís 

Antônio Guedes, Secretário de Serviços Públicos. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa a ser contratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica que compreenda no mínimo 500 metros 

lineares ou quadrados de limpeza urbana. 

 

PAGAMENTO 

Informamos que o pagamento será realizado em 30 dias após a entrega e/ou execução do serviço com o devido atestado 

de execução dado pelo Secretário responsável pela pasta. 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ _______________________ 

 

Ibitinga/SP, 17 de fevereiro de 2023. 

 

_____________________________________ 

RAFAEL JACOB CAMARGO 

ANALISTA DE COMPRAS 

_____________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO 
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