
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/03/2022 às 14:36:08.
Código verificador: 234DBC

Página 1 de 2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS Nº 013-2022/PE/SRP

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: LOCAÇÃO DE 01 (UMA)VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA: modelo ano não superior a 10 anos a diesel, 4 x 4, cabine fechada

com ar condicionado, motor de no mínimo 4 cilindros, turbo alimentado, com potência liquida de no mínimo 92 hp, sistema elétrico 12V,
freios de serviço multidisco em banho de óleo, sistema hidráulico com bomba de engrenagens e direção hidrostática, transmissão de 4
velocidades a frente e ré, carregadeira frontal de capacidade mínima de 0,85m³, retroescavadeira central com capacidade mínima de
0,25m³, chasse monobloco, soldado em peça única, sistema elétrico 12v, retrovisor externo e interno, peso operacional de no mínimo
6700kg, freio de estacionamento independente do freio de serviço, kit de iluminação completo, acessórios exigidos pelo Código de
Trânsito Brasileiro – CONTRAN, sem operador.

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 18.346,67
Valor Final: 17.599,93
Valor Total: 211.199,16
Situação: Homologado em 30/03/2022 11:01:12 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: SERVIÇOS COMERCIO DE PRODUTOS DO LAR EIRELI
Modelo: b110b

Item: 0002
Descrição: LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VEICULO TIPO: CAÇAMBA - (CAPACIDADES: 29 M³): Caminhão caçamba de fabricação nacional, tração

6x2, ano/modelo não superior a 10 anos, no mínimo 255CV de potência, movido a diesel, cabine frontal basculante, cor branca, ar
condicionado, acento 01 motorista, banco a ar + 02 passageiros no mínimo 6 marchas à frente e 1 à ré, motor de 6 cilindros, direção
hidráulica freio ar comprimido a tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento, freio motor de cabeçote e
válvula tipo borboleta, direção hidráulica, eixo motriz dupla velocidade, pistão frontal, abertura traseira, para-choque traseiro e protetor
lateral, caixa de ferramentas. Contendo todos os itens e acessórios obrigatório por lei (resoluções e portarias do CONTRAN E
DENATRAN).

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 12.077,45
Valor Final: 11.799,00
Valor Total: 141.588,00
Situação: Homologado em 30/03/2022 11:01:12 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: SERVIÇOS COMERCIO DE PRODUTOS DO LAR EIRELI
Modelo: 31 330 ano 2015

Item: 0003
Descrição: LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VEICULO TIPO: CAÇAMBA - (CAPACIDADES: 6 M³): Caminhão caçamba de fabricação nacional, tração 4x2,

ano/modelo não superior a 10 anos, no mínimo 230CV de potência, movido a diesel, cabine frontal basculante, cor branca, ar
condicionado, acento 01 motorista, banco a ar + 02 passageiros no mínimo 6 marchas à frente e 1 à ré, motor de 6 cilindros, direção
hidráulica freio ar comprimido a tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento, freio motor de cabeçote e
válvula tipo borboleta, direção hidráulica, eixo motriz dupla velocidade, pistão frontal, abertura traseira, para-choque traseiro e protetor
lateral, caixa de ferramentas. Contendo todos os itens e acessórios obrigatório por lei (resoluções e portarias do CONTRAN E
DENATRAN).

Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 10.091,54
Valor Final: 9.200,00
Valor Total: 110.400,00
Situação: Homologado em 30/03/2022 11:01:12 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARAJO EIRELI
Modelo: 14-140

Item: 0004
Descrição: LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VEICULO TIPO: ÔNIBUS: com mínimo de 44 (quarenta e quatro) passageiros sentados, por quilometragem,

no máximo oito anos de fabricação, pneus novos, ar condicionado, equipamentos de segurança, seguro total incluindo para
passageiros sem custo de franquia para a Locatária, espelhos retrovisores em ambos os lados, cintos segurança retrateis, limpadores
de pára-brisa, assentos individuais, suspensão a ar ou de feixe de molas, amplos bagageiros, com todos os itens do veiculo
funcionando perfeitamente, documentação em dia e em ordem. Contendo todos os itens e acessórios obrigatório por lei (resoluções e
portarias do CONTRAN E DENATRAN).

Quantidade: 5.720
Unidade de Fornecimento: Quilômetro
Valor Referência 11,90
Valor Final: 11,89
Valor Total: 68.010,80
Situação: Homologado em 30/03/2022 11:01:12 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: SERVIÇOS COMERCIO DE PRODUTOS DO LAR EIRELI
Modelo: 17 210
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CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA

Autoridade Competente
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