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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
OBJETO: Aquisição de 5 veículos para compor a frota do Departamento Estadual de
Trânsito de Alagoas – DETRAN/AL.
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Alagoas - DETRAN/AL, Pessoa
Jurídica de Direito Público, entidade da Administração Indireta do Estado de Alagoas,
CNPJ nº 04.302.189/0001
89/0001-28, sediado na Av. Menino Marcelo,, Nº99, Cidade
Universitária,, Maceió/AL, CEP 57073-470, por intermédio da Chefia de Aquisição
vem por meio desta, solicitar a esta conceituada empresa orçamento
rçamento para a
AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL dos itens abaixo:

1.

OBJETO

O objeto deste Termo de Referência é a aquisição de veículos
automotivos para compor a frota do DETRAN AL para atendimento das atividades
administrativas.
2.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A especificação e quantitativos estão descritos na forma abaixo:

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

Veículo tipo Sedan; Cor Branca ou Prata; com capacidade para
até 5 pessoas; com 4 portas; com capacidade de carga útil igual
ou superior a 400kg; combustível flex; kit multimídia; com porta
malas com capacidade acima de 300 litros; com ar condicionado;
rodas
as de liga leve; Direção hidráulica; com Air Bag duplo;
motorização acima de 1000 cilindradas; Com alarme; Com vidros
elétricos (opcional); transmissão manual de 5 velocidades; com
jogos de tapetes; com protetor de cárter; com garantia mínima de
12 meses; Assistência Técnica no Município de Sede da
contratante; com película de acordo com a lei em vigor; ano de
fabricação/modelo do ano corrente; todos os itens de seguranças
exigidos pelas Legislação de Trânsito;

05

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL
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Descrição do objeto contratado e demais informações:
1. Esta solicitação condiz com as especificações e descrições dos itens
constantes no Termo de Referencia de Aquisição de 5 veículos para compor a
frota do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas – DETRAN/AL.,
considerando e respeitando a INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2015 –
AMGESP que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a
realização de pesquisa de preços para a aquisição e contratação de serviços
em geral,, publicada no DOE 13 de Maio de 2015 do Estado de Alagoas.
Alag
2. O orçamento deverá estar assinado e carimbado pelo responsável da inserção
dos dados; com data do dia da elaboração, contendo forma de pagamento,
garantia, bem como com os dados da empresa do CNPJ, telefones de contato
e endereço da sede da referida empresa.
3. Consta em anexo na comunicação via e-mail,
e mail, proposta modelo como
orientação para composição do orçamento.
4. O Termo de Referencia com maiores informações esta anexado ao site do
DETRAN/AL (www.detran.al.gov.br/gestao-de-compras)
(www.detran.al.gov.br/gestao

Certos do atendimento desta solicitação, esta setorial agradece antecipadamente a
atenção.
Atenciosamente,

CHEFIA DE AQUISIÇÃO - DETRAN/AL
(82) 3315-2347/
2347/3315-2304
Horário:: 08:00 as 14:00h

