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TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

 

 

AO EXMO. SR. .........: LAERCIO COSTA DE MELO  

 

 

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE RESULTADO 

 

 

  Senhores Gestores, 

 

 Venho por meio de o presente submetermos Vossas Senhorias à apreciação dos pareceres da Procuradoria 

Municipal e da Controladoria Interna do Município de Santarém Novo acostados aos autos referentes ao 

Processo Administrativo nº 9/2019-014,  na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 014/2019 – CPL, cujo 

objeto visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO 

DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

NOVO/PA.  Informamos que após análise detalhada de toda a documentação e proposta de preços 

apresentada pela empresa licitante sendo registrado apenas o último lance para cada item, conforme Mapa 

de Lances em anexo a Ata da Sessão. Por este motivo, declaro para o bem do serviço público e respeitando 

o princípio de economicidade, adjudicar e encaminhar aos Gestores Municipais para posterior 

homologação da licitante:  

Empresa: NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ N.º: 10.944.348/0001-90 Telefones/Fax: (91) 992171515 

Endereço: Rodovia Transcameta, nº sn, Bairro Zona Rural, CEP: 68.458-000 

Cidade de Tucurui, Estado do Pará. 

Representante Legal: Junior Galvan 

E-mail: gruponorteambiental@gmail.com 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
QUANT. UNID. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

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,  

2000 HORA  R$114,00 R$228.000,00 

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 

1500 HORA  R$71,00 R$106.500,00 
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fabricação igual ou superior a 2009. Com 

disponibilidade total ao Município. 

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.  

2000 HORA  R$142,90 R$285.800,00 

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; 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. 

1500 HORA  R$76,00 R$114.000,00 

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.  

1500 HORA  R$84,00 R$126.000,00 

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. 

2000 HORA  R$94,00 R$188.000,00 
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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.   

1500 HORA  R$76,90 R$115.350,00 

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. 

1500 HORA  R$76,90 R$115.350,00 

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. 

1000 HORA  R$104,40 R$104.400,00 

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.   

2000 HORA  R$100,00 R$200.000,00 

VALOR TOTAL  R$1.583.400,00  

 

     Diante do exposto, estando o procedimento licitatório dentro da mais perfeita normalidade e de acordo 

com às exigências edilícias e legais, recomendamos que seja homologado o Processo Administrativo nº 

9/2019-014, promovendo o que couber. 

 

 

 

Santarém Novo – PA, 13 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

ALDINEIA DE SOUZA E SOUZA  

Prefeitura Municipal de Santarém Novo 

Pregoeira 
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