














  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UND. QNT. P.UNIT. P.TOTAL

17 Veículo tipo Ambulância
FIAT/DOBLO

MÊS 5 7.000,00R$      35.000,00R$          

35.000,00R$          

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU/PA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços relativa à Licitação em epígrafe, declarando

que:

na cor branca, potência mínima de 70 cv, Ano/ Modelo no mínimo 2011, carroceria em aço estampado (assoalho, laterais e teto), transmissão mecânica de

no mínimo 05 marchas a frente e uma ré, 02 portas dianteiras direita/esquerda, porta traseira dupla, espelhos retrovisores externos com regulagem

interna, ar condicionado,caracterizado como "ambulância" de simples remoção, contendo uma maca retrátil, colchonete, cintos e travas, banco para no

mínimo uma pessoa com cinto de segurança, armário para guardar medicamentos e equipamentos, suportes para soro e plasma, 01 suporte para cilindro

de oxigênio (mínimo 5 litros), janela corrediça instalada na lateral direita do veículo com película branca, iluminação interna, forração interna (laterais e

teto) em laminado plástico automotivo 2mm ou compensado com fórmica, piso revestido em material de alto tráfego liso, antiderrapante, divisória com

passagem para comunicação, sinalizador tipo barra de luzes com sirene, adesivos indicativos "AMBULÂNCIA" invertido na frente e em sentido normal na

traseira e nas laterais. 

VALOR TOTAL DO ITEM:R$

COTAÇÃO DE PREÇO

O valor global da proposta é de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais)

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de realização do certame.

A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de Pregão Presencial

Prazo de Entrega: 48(quarenta e oito) horas.Prazo de Entrega: 48(quarenta e oito) horas.

Procedência: Nacional



  

Dados Bancários

Banpará

Agência: 052

C/c: 320204-6

J LEMOS DE CARVALHO.  

Benevides/PA; 18 de Julho de 2019.

JOSIMAR LEMOS DE CARVALHO 

     CPF: 419.782.187-53

A empresa J LEMOS DE CARVALHO, inscrita no CNPJ: 12.294.602/0001-88, localizada na rua São João, 15 B, Murinin –

Benevides – PA, declara que nos preços da proposta do Pregão 9/2019-240601, estão incluídos todos os materiais que o

compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que indicam direta

ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta licitação; Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos

comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital.

Finalizando, declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos,

bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

*Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.

*Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital.



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL 12 

MESES

1

Caminhão Basculante, com quilometragem
livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, tração 6x2,
potência mínima de 100 CV, caçamba com
capacidade mínima de 12 M³, incluindo 
motorista.

3  Mês 23.480,00 845.280,00

2

Caminhão Basculante, com quilometragem
livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, tração 6x2,
potência mínima de 250 CV, Ano/ Modelo no
mínimo 2005, caçamba com capacidade mínima
de 12 M³, incluindo motorista.

3  Mês 27.502,00 990.072,00

3

Caminhão Baú Refrigerado, com
quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo
2011, tração 4x2, potência mínima de 140 CV, 
com capacidade mínima de 3.500 Kg, incluindo 
motorista.

1  Mês 27.512,00 330.144,00

4

Caminhão Baú, com quilometragem livre, Ano/
Modelo no mínimo 2011, tração 4x2, potência
mínima de 140 CV, com capacidade mínima de
3.500 Kg, incluindo motorista.

1  Mês 20.290,00 243.480,00

5

Caminhão Munck, com cesto aéreo,
quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo
2011, potência mínima de 100 CV, com
capacidade mínima de 3000 toneladas no Munck
e capacidade de carga mínima de 8.000
toneladas com lança de no mínimo 10 m,
incluindo motorista.

450  Diária 3.660,00 1.647.000,00

6

Caminhões carga seca, tração 4x2, com
quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo
2011, potência mínima de 180 CV, carroceria
com capacidade mínima de carga de 8.000
toneladas, incluindo motorista.

2  Mês 19.240,00 461.760,00

7

Caminhões carga seca, tração 4x2, com
quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo
2011, potência mínima de 80 CV, carroceria
com capacidade mínima de carga de 4.000
toneladas incluindo motorista.

2  Mês 18.101,00 434.424,00

8
Caminhão compactador de lixo, com 
quilometragem livre,  no mínimo de 19 M³, Ano/ 
Modelo no mínimo 2011, incluindo motorista.

1  Mês 21.912,00 262.944,00

9

Caminhões Pipa, com quilometragem livre, 
para umectação de vias públicas com 
capacidade para no mínimo 10 mil litros de 
água, equipado com motor bomba, Ano/ Modelo 
no mínimo 201, incluindo motorista e 
ajudante.

1  Mês 27.035,00 324.420,00

10 Motoniveladora grande,  no mínimo 17 T,  
Ano/ Modelo no mínimo 2011, com operador. 100 Diária

3.848,00 384.800,00

Braz & Braz Ltda, CNPJ: 10.251.429/0001-05, Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, nº 3906 - bairro do

Guamá - CEP: 66.073-160 - Belém-Pará - Email: adelino.santana@formulazero.com.br

Braz Braz Ltda, CNPJ: 10.251.429/0001-05 - Matriz: Belém-Pa - Filiais: Paragominas-PA, Parauapebas-PA, Barcarena-PA, 

Brasilia-DF, Caucaia-CE, São Luis-MA.



11
Pá Carregadeira no mínimo 15 T, Ano/ Modelo 
no mínimo 2011, com operador. 100 Diária 3.744,00 374.400,00

12
Retroescavadeira tamanho 4 X4, Ano/ Modelo 
no mínimo 2011,com operador. 100 Diária 3.744,00 374.400,00

13
Escavadeira Hidráulica, com torque máximo 
do motor de 6700/1400 Rpm, Ano/ Modelo no 
mínimo 2011,com operador. 100 Diária

3.744,00 374.400,00

14 Rolo Compactador, liso, tamanho médio, 
Ano/ Modelo no mínimo 2011, com operador. 100 Diária

3.744,00 374.400,00

15
Rolo Compactador, pé de carneiro, tamanho 
médio, Ano/ Modelo no mínimo 2011, com 
operador. 100 Diária

3.744,00 374.400,00

16
Trator esteira no mínimo 16 T, Ano/ Modelo no 
mínimo 2011, com operador. 200 Diária 3.856,00 771.200,00

17

Veículo tipo Ambulância, na cor branca,
potência mínima de 70 cv, Ano/ Modelo no
mínimo 2011, carroceria em aço estampado
(assoalho, laterais e teto), transmissão mecânica
de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré, 02
portas dianteiras direita/esquerda, porta traseira
dupla, espelhos retrovisores externos com
regulagem interna, ar
condicionado,caracterizado como "ambulância"
de simples remoção, contendo uma maca
retrátil, colchonete, cintos e travas, banco para
no mínimo uma pessoa com cinto de segurança,
armário para guardar medicamentos e
equipamentos, suportes para soro e plasma, 01
suporte para cilindro de oxigênio (mínimo 5
litros), janela corrediça instalada na lateral
direita do veículo com película branca,
iluminação interna, forração interna (laterais e
teto) em laminado plástico automotivo 2mm ou
compensado com fórmica, piso revestido em
material de alto tráfego liso, antiderrapante,
divisória com passagem para comunicação,
sinalizador tipo barra de luzes com sirene,
adesivos indicativos "AMBULÂNCIA" invertido na
frente e em sentido normal na traseira e nas
laterais. 

5 Mês 12.095,00 725.700,00

18

Veículo tipo mini van, porte médio, com
quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo
2011, flex, potência mínima de 120 CV, com
capacidade para 7 passageiros com ar
condicionado,  incluindo o motorista.

4  Mês 9.444,00 453.312,00

19

Veículo tipo Ônibus, incluindo o motorista,
Ano/ Modelo no mínimo 2011,com capacidade
mínima para transporte de 45 passageiros,
incluindo o motorista.

3 Mês 18.367,00 661.212,00

Braz Braz Ltda, CNPJ: 10.251.429/0001-05 - Matriz: Belém-Pa - Filiais: Paragominas-PA, Parauapebas-PA, Barcarena-PA, 

Brasilia-DF, Caucaia-CE, São Luis-MA.



20

Veículo tipo Ônibus, incluindo o motorista,
Ano/ Modelo no mínimo 2011, com capacidade
mínima para transporte de 45 passageiros,
incluindo o motorista.

300 Diária 2.687,00 806.100,00

21

Veículo tipo passeio, com quilometragem
livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, com ar
condicionado, com capacidade para 5
passageiros, potência mínima de 70 CV,
incluindo o motorista.

15  Mês 7.480,00 1.346.400,00

22

Veículo tipo passeio, com quilometragem
livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, com ar
condicionado, com capacidade para 5
passageiros, potência mínima de 70 CV,
incluindo o motorista.

800  Diária 673,00 538.400,00

23

Veículo tipo van, com quilometragem livre,
diesel, Ano/ Modelo no mínimo 2011, incluindo 
o motorista, potência mínima de 140 CV, com
ar condicionado, com capacidade para 16
passageiros .

3 Mês 14.480,00 521.280,00

24

Veículo tipo van, com quilometragem livre,
Ano/ Modelo no mínimo 2011, diesel,
incluindo o motorista, potência mínima de
140 CV, com ar condicionado, com capacidade
para 16 passageiros .

100 Diária 1.261,00 126.100,00

25

Veículo tipo van, com quilometragem livre,
Ano/ Modelo no mínimo 2011, diesel,
incluindo o motorista, potência mínima de
140 CV, com ar condicionado, com capacidade
para 16 passageiros .

25.000 Km 4,83 120.750,00

26

Veículo tipo Pick-up, com quilometragem 
livre, cabine dupla, tração 4x4, 4 portas, Ano/ 
Modelo no mínimo 2011, Motor diesel/biodiesel, 
capacidade para 05 passageiros, direção 
hidráulica, ar condicionado, vidros e travas 
elétricas. SEM MOTORISTA

1 Mês 6.400,00 76.800,00

13.943.578,00

Belém(PA), 23 de julho de 2019

------------------------------------------------------------
BRAZ & BRAZ LTDA

Adelino Santana de Oliveira
CPF/MF: 082.179.712-34

Procurador Legal

Valor Total 12 Meses:

Braz Braz Ltda, CNPJ: 10.251.429/0001-05 - Matriz: Belém-Pa - Filiais: Paragominas-PA, Parauapebas-PA, Barcarena-PA, 

Brasilia-DF, Caucaia-CE, São Luis-MA.



 

 

 

 

 

PROPOSTA  

 

 INOVA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI                                                     

CNPJ: 18.351.674/0001-04 

Endereço: Rua Xavier Pacheco S/N° Bairro: Centro- Santa Maria do Pará 

Telefone: 34421737  e 981144677 E-MAIL inovaconstrucao@yahoo.com 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
Valor 
und 

VALOR 
TOTAL  

1 

Caminhão 
Basculante, com 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, tração 6x2, 
potência mínima de 
100 CV, caçamba com 
capacidade mínima de 
12 M³, incluindo 
motorista. 

3  Mês  
R$ 

11.000 
         R$ 

33.000 

2 

Caminhão 
Basculante, com 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, tração 6x2, 
potência mínima de 
250 CV, Ano/ Modelo 
no mínimo 2005, 
caçamba com 
capacidade mínima de 
12 M³, incluindo 
motorista. 

3  Mês  
R$ 

12.500 

R$  
37.500 

 

3 

Caminhão Baú 
Refrigerado, com 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, tração 4x2, 
potência mínima de 
140 CV, com 
capacidade mínima de 

1  Mês  
R$ 

10.000 
  R$ 

10.000 

mailto:inovaconstrucao@yahoo.com


3.500 Kg, incluindo 
motorista. 

4 

Caminhão Baú, com 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, tração 4x2, 
potência mínima de 
140 CV, com 
capacidade mínima de 
3.500 Kg, incluindo 
motorista. 

1  Mês  8.000 
  R$ 

8.000 

5 

Caminhão Munck, 
com cesto aéreo, 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, potência mínima 
de 100 CV, com 
capacidade mínima de 
3000 toneladas no 
Munck e capacidade de 
carga mínima de 8.000 
toneladas com lança de 
no mínimo 10 m, 
incluindo motorista. 

450  Diária  600.00 
R$ 

270.000  

6 

Caminhões carga 
seca, tração 4x2, com 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, potência mínima 
de 180 CV, carroceria 
com capacidade 
mínima de carga de 
8.000 toneladas, 
incluindo motorista. 

2  Mês  9.000 
  R$ 

18.000 

7 

Caminhões carga 
seca, tração 4x2, com 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, potência mínima 
de 80 CV, carroceria 
com capacidade 
mínima de carga de 
4.000 toneladas 

2  Mês  9.000 
R$ 

18.000  



incluindo motorista. 

8 

Caminhão 
compactador de lixo, 
com quilometragem 
livre,  no mínimo de 19 
M³, Ano/ Modelo no 
mínimo 2011, incluindo 
motorista. 

1  Mês  13.000 
R$ 

13.000  

9 

Caminhões Pipa, com 
quilometragem livre, 
para umectação de 
vias públicas com 
capacidade para no 
mínimo 10 mil litros de 
água, equipado com 
motor bomba, Ano/ 
Modelo no mínimo 201, 
incluindo motorista e 
ajudante. 

1  Mês  10.000 
  R$ 

10.000 

10 

Motoniveladora 
grande,  no mínimo 17 
T,  Ano/ Modelo no 
mínimo 2011, com 
operador. 100 Diária 

2.000 
  R$ 

200.000 

11 

Pá Carregadeira no 
mínimo 15 T, Ano/ 
Modelo no mínimo 
2011, com operador. 100 Diária 

1.800 
  R$ 

180.000 

12 

Retroescavadeira 
tamanho 4 X4, Ano/ 
Modelo no mínimo 
2011,com operador. 100 Diária 

1.800 
  R$ 

180.000 

13 

Escavadeira 
Hidráulica, com torque 
máximo do motor de 
6700/1400 Rpm, Ano/ 
Modelo no mínimo 
2011,com operador. 100 Diária 

2.500 
R$ 

250.000  

14 
Rolo Compactador, 
liso, tamanho médio, 
Ano/ Modelo no mínimo 100 Diária 

1.100 
R$ 

110.000  



2011, com operador. 

15 

Rolo Compactador, 
pé de carneiro, 
tamanho médio, Ano/ 
Modelo no mínimo 
2011, com operador. 100 Diária 

1.200 
  R$ 

120.000 

16 

Trator esteira no 
mínimo 16 T, Ano/ 
Modelo no mínimo 
2011, com operador. 200 Diária 

2.500 
  R$ 

500.000 

17 

Veículo tipo 
Ambulância, na cor 
branca, potência 
mínima de 70 cv, Ano/ 
Modelo no mínimo 
2011, carroceria em 
aço estampado 
(assoalho, laterais e 
teto), transmissão 
mecânica de no 
mínimo 05 marchas a 
frente e uma ré, 02 
portas dianteiras 
direita/esquerda, porta 
traseira dupla, 
espelhos retrovisores 
externos com 
regulagem interna, ar 
condicionado,caracteriz
ado como "ambulância" 
de simples remoção, 
contendo uma maca 
retrátil, colchonete, 
cintos e travas, banco 
para no mínimo uma 
pessoa com cinto de 
segurança, armário 
para guardar 
medicamentos e 
equipamentos, 
suportes para soro e 
plasma, 01 suporte 
para cilindro de 

5 Mês 7.000 
R$ 

35.000  



oxigênio (mínimo 5 
litros), janela corrediça 
instalada na lateral 
direita do veículo com 
película branca, 
iluminação interna, 
forração interna 
(laterais e teto) em 
laminado plástico 
automotivo 2mm ou 
compensado com 
fórmica, piso revestido 
em material de alto 
tráfego liso, 
antiderrapante, 
divisória com 
passagem para 
comunicação, 
sinalizador tipo barra 
de luzes com sirene, 
adesivos indicativos 
"AMBULÂNCIA" 
invertido na frente e em 
sentido normal na 
traseira e nas laterais.  

18 

Veículo tipo mini van, 
porte médio, com 
quilometragem livre, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, flex, potência 
mínima de 120 CV, 
com capacidade para 7 
passageiros com ar 
condicionado,  
incluindo o motorista. 

4  Mês  6.000 
  R$ 

24.000 

19 

Veículo tipo Ônibus,  
incluindo o motorista, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011,com capacidade 
mínima para transporte 
de 45 passageiros, 
incluindo o motorista. 

3 Mês 8.000 
  R$ 

24.000 



20 

Veículo tipo Ônibus,  
incluindo o motorista, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, com capacidade 
mínima para transporte 
de 45 passageiros, 
incluindo o motorista. 

300 Diária 600 
  R$ 

180.000 

21 

Veículo tipo passeio, 
com quilometragem 
livre, Ano/ Modelo no 
mínimo 2011, com ar 
condicionado, com 
capacidade para 5 
passageiros, potência 
mínima de 70 CV,  
incluindo o motorista. 

15  Mês  4.000 
  R$ 

60.000 

22 

Veículo tipo passeio, 
com quilometragem 
livre, Ano/ Modelo no 
mínimo 2011, com ar 
condicionado, com 
capacidade para 5 
passageiros, potência 
mínima de 70 CV,  
incluindo o motorista. 

800  Diária  350.00 
  R$ 

280.000 

23 

Veículo tipo van, com 
quilometragem livre,  
diesel, Ano/ Modelo no 
mínimo 2011,  
incluindo o motorista, 
potência mínima de 
140 CV, com ar 
condicionado, com 
capacidade para 16 
passageiros . 

3 Mês 7.000 
  R$ 

21.000 

24 

Veículo tipo van, com 
quilometragem livre,  
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, diesel,   
incluindo o motorista, 
potência mínima de 
140 CV, com ar 
condicionado, com 

100 Diária 550.00 
  R$ 

55.000 



 

 

 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas, nossa proposta de preços relativa à Licitação 

em epígrafe, declarando que: 

 

           a) O valor global da proposta é de R$ 2.769,50 ( DOIS MILHÕES E SETECENTOS 3 SESSENTA E NOVE  

REAIS E CINQUENTA CENTAVOS  ) 

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de realização do certame. 

c) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições  

d) Dados Bancários para pagamento: Banco: BANPARÁ Agência: 065  Conta corrente: 439167-5  Favorecido:  

INOVA C P ASFALTICA 

           e) O Prazo de entrega/execução do objeto é de 15 dias  

Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto, o representante legal para assinatura do Contrato ou qualquer  

outro documento será: 

 

 

 

 

capacidade para 16 
passageiros . 

25 

Veículo tipo van, com 
quilometragem livre,  
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, diesel,   
incluindo o motorista, 
potência mínima de 
140 CV, com ar 
condicionado, com 
capacidade para 16 
passageiros . 

25.000 Km 5.oo 
  R$ 

125.000 

26 

Veículo tipo Pick-up, 
com quilometragem 
livre, cabine dupla, 
tração 4x4, 4 portas, 
Ano/ Modelo no mínimo 
2011, Motor 
diesel/biodiesel, 
capacidade para 05 
passageiros, direção 
hidráulica, ar 
condicionado, vidros e 
travas elétricas. 

1 Mês 8.000 
  R$ 

8.000 



 

 

 

 

 

                    INOVA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  EIRELI  

                                                      CNPJ: 18.351.674/0001-04                                                     
 

 

 

 

 

 

 

NOME: Paulo Augusto Batista Alencar 

ESTADO CIVIL: Solteiro, PROFISSÃO: Representante Comercial CARTEIRA DE IDENTIDADE: 5439545. 

CIC/MF N
o
: 974.946.662-49CARGO: Representante Comercial 

ENDEREÇO: Rua Santa Lucia – n°05, Bairro Centro- Santa Maria do Pará. 

 

Santa Maria 18 de Julho de 2019 
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