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PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V.UNITÁRIO V. TOTAL 

1 

LOCAÇÃO DE PÁ-

CARREGADEIRA, com motor 

diesel potência mínima de 152 HP, 

com caçamba a partir de  2m³, 

maquina em excelente estado de 

operação e conservação e dotada de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigados pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município,  

HORA  2000 R$133,00   R$266.000,00 

2 

LOCAÇÃO DE MINI PÁ 

CARREGADEIRA COM PNEUS, 

potência minima 45 HP; Caçamba de 

1m³. Direção hidráulica; Cabine 

fechada climatizada; Sem operador; 

Equipada com horimetro; 

Combustível diesel; maquina em 

excelente estado de operação e 

conservação e dotada de todos os 

equipamentos de segurança obrigados 

pela legislação vigente, ano de 

fabricação igual ou superior a 2009. 

Com disponibilidade total ao 

Município. 

                  HORA  1500 R$85,33 R$127.995,00 

3 

LOCAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRA, com motor diesel, 

potência mínima de 150 HP; peso 

operacional mínimo de 12.800,00 

Kq; maquina em excelente estado de 

operação e conservação e dotados de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigatórios pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município.  

HORA  2000 R$167,33 R$334.660,00 

4 

LOCAÇÃO DE TRATOR 

AGRICOLA COM PNEUS E 

GRADE HIDRÁULICA, potência 

miníma de 75 cv; Equipado com 

grade niveladora hidráulica com 28 

discos ou grade aradora de 12 discos; 

Direção hidráulica; Cabine fechada 

climatizada; Sem operador Equipada 

com horímetro Combustivel diesel; 

HORA  1500 R$88,67 R$133.005,00 
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maquina em excelente estado de 

operação e conservação e dotada de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigados pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município. 

5 

LOCAÇÃO DE ROLO 

COMPACTADOR CORRUGADO 

VIBRATÓRIO ( PÉ DE 

CARNEIRO), com motor diesel 

com potência mínima de 110 HP, 

peso operacional mínimo 

de 10.000,00 Kq; dupla tração, no 

tambor e nas rodas traseiras; sistema 

de vibração com acionamento 

hidráulico; largura mínima de faixa 

de 

compactação de 2.100,00 mm, 

maquina em excelente estado de 

operação e conservação e dotados de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigatórios pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município.  

HORA  1500 R$100,00 R$150.000,00 

6 

LOCAÇÃO DE 

RETROESCAVADEIRA, com 

motor diesel,  potência mínima de 

100,00 HP; com tração 4 x 4; peso 

operacional mínimo de 6.500,00 Kq; 

dotado de alarme sonoro para marcha 

a ré; capacidade da caçamba frontal 

de no mínmo de 0,75 m3 (coroada); 

largura mínima da concha retro de 

700,00 mm; profundidade máxima de 

escavação da retro no mínimo de 

4.300,00 mm; capacidade da concha 

retro de no mínimo 0,22 m3.  

maquina em excelente estado de 

operação e conservação e dotada de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigados pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município. 

HORA  2000 R$111,67 R$223.340,00 



                                                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, CEP. 68.720-000 – Município de Santarém  Novo - Pará. 

Fone: (91) 3484 1285 – Email: santaremnovocpl@outlook.com  –  CNPJ:05.149.182/0001-80. 
3 

 

7 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 

TOCO, caçamba basculante com 

motor diesel potência mínima de 140 

HP, com caçamba a partir de 10m³, 

maquina em excelente estado de 

operação e conservaçãoe dotados de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigatórios pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município.   

HORA  1500 R$87,67 R$131.505,00 

8 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 

TOCO, tipo carroceria fechada, 

capacidade minima de 8ton, sem 

motorista, combustivel diesel, 

maquina em excelente estado de 

operação e conservação e dotada de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigados pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município. 

HORA  1500 R$87,97 R$131.955,00 

9 

LOCAÇÃO TIPO CAVALO COM 

PRANCHA, capacidade minima de 

10ton, sem motorista, combustivel 

diesel, em perfeito estado de 

conservação e dotados de todos os 

equipamentos de segurança 

obrigatórios pela legislação vigente;  

ano de fabricação igual ou superior a 

2009; com disponibilidade total ao 

Municipio. 

HORA  1000 R$120,00 R$120.000,00 

10 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 

TRUCADO TRAÇADO, 

capacidade basculante com motor 

diesel potência mínima de 170 HP, 

com caçamba a partir de 10m³, 

maquina em excelente estado de 

operação e conservação e dotados de 

todos os equipamentos de segurança 

obrigatórios pela legislação vigente, 

ano de fabricação igual ou superior a 

2009. Com disponibilidade total ao 

Município.   

HORA  2000 R$116,67 R$233.340,00 

VALOR TOTAL R$1.851.800,00  
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