
 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº CI-002/2017 

 
 

Estabelece norma e modelo de orçamento para 
gestão da frota da EMDUR .  

 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 

TOLEDO - EMDUR, com sede na cidade de Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 77.878.023/0001-28 vem por meio deste instruir sobre a apresentação de 

orçamentos referentes ao Pregão Presencial nº 025/2017 – Manutenção preventiva e 

corretiva para as maquinas da frota da EMDUR, (Desconto Linear) – no que se refere 

a itens OBRIGATÓRIOS na apresentação dos orçamentos. 

De acordo com contrato assinado entre EMDUR e prestadora de 

serviços, e Orientação Interna nº 002/2017 do Departamento de Controle Interno fica 

convencionado que os orçamentos referentes ao referido Pregão Presencial devem 

conter: 

a - O número de frota; 

b - Marca e modelo;  

c - Relação do(s) serviço(s) a serem executados; 

d - Quantidade de horas necessárias para a execução dos serviços;  

e - Relação de peças a serem substituídas, constando o preço unitário, 

quantidade, valor total e valor total com desconto; 

f - Data da devolução da máquina, depois de consertada, prazo este 

que será avaliado e validado pelo setor de oficina; 

g - Juntamente com a relação de peças e serviços que serão aplicados, 

deverão ser apresentados os Orçamentos Referencias, sendo eles: 

h - No caso de serviços: tabela tempária de serviço do SINDIREPA 

(Sindicato das Empresas de Reparação de Veículos) ou tabela de concessionária 

autorizada pelo fabricante, para justificar o tempo gasto para a execução do(s) 

serviço(s); 

i - No caso de peças: Orçamento para justificar os valores a serem 

pagos pelas peças, e que constem ainda os códigos originais das peças; 

j - Em se tratando de peças e/ou serviços não contemplados na 

tabela tempária do SINDIREPA, ou na concessionária autorizada do fabricante, deverá 

ser apresentado para substituí-los, 03 (três) orçamentos devidamente carimbados e 

assinados, de empresas do ramo para justificar os preços das peças e/ou dos tempos 

dos serviços.  

Segue em anexo modelo sugerido para orçamento. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição. 

Toledo, 19 de Julho de 2017. 

   

Departamento de Controle Interno 



 

ORÇAMENTO                                 Data: ___/___/___ 

Dados da Contratada 

Razão social:_______________________________________________________CNPJ:_______________________ 

Endereço: __________________________________________________Nº:_____ Bairro:______________________ 

Cidade:____________________________________________________ Estado: ______CEP:___________________ 

Telefone: _______________________________ 

 

Dados da Contratante 

Razão social: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo - EMDUR___CNPJ: 77.878.023/0001-28_____ 

Endereço: Av. José João Muraro_________________________________Nº: 1944 Bairro: Jd. Porto Alegre________  

Cidade: Toledo_______________________________________________ Estado: PR___CEP: 85.906-370_________ 

Telefone: (45) 3378-8000__________________ 

 

Dados do Equipamento/Frota 

Nº da Frota: ___________________ Marca e Modelo: __________________________________________________ 

 

 

SERVIÇOS 

Item 
Qntd. 
Horas Serviço 

Valor 
Unitário 

Valor  
Bruto Desconto 

Valor  
Liquido 

       

       

Total 

Serviços  

 

PEÇAS 

Item Qntd. Código Peça 
Valor 

Unitário 
Valor  
Bruto Desconto 

Valor  
Liquido 

        

        

Total 

Peças 
 
 

Data da Devolução da Máquina: ___/___/____ 

Obs.: Anexar Orçamentos Referencia, tabela tempária (SINDIREPA) para serviços e/ou 

orçamento com valores pagos pelas peças que constem códigos originais. 


