
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    

CNPJ:

Rua Angelo Poyer, 320 

C.E.P.:

82.939.463/0001-88

89677-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Jaborá - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  40/2021 - PR

80/2021

80/2021

01/12/2021

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,  CLEVSON RODRIGO FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -     (13672)

1 Contratação de hora/máquina para caminhão basculante, trucado e
traçado com capacidade mínima de 12 m³., ano igual ou superior à
2010 para a prestação de serviços ao município para atendimento a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   com
óleo diesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,
manutenção   e   conexos, bem como as despesas de locomoção
do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno
serão  por conta da contratada bem como o deslocamento até o
local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamente
trabalhada. - Marca: VW 26280

HR 1.500,00  0,0000 150,00    225.000,00

2 Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulica mínimo
de 25 toneladas ano igual ou superior à 2018 com rompedor de
rocha acoplável de no mínimo 2.800 kg, para a prestação de
serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e
Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel, operador,
despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem
como as despesas de locomoção do equipamento de sua sede até
o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta da contratada
bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do
município. Valor da hora efetivamente trabalhada. - Marca:
HYUNDAY R260LC9S

HR 1.500,00  0,0000 599,00    898.500,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

80/2021

40/2021-PR

PREGÃO PRESENCIAL

20/01/2022
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO, 
ROMPEDOR, TRATOR DE ESTEIRAS, ROLO COMPRESSOR E RETROESCAVADEIRA DESTINADAS À 
MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE JABORÁ
- SC.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Jaborá,   20   de  Janeiro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
PREFEITO MUNICIPAL
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AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -     (13672)

3 Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulica com
concha, mínimo de 25 toneladas, ano igual ou superior à 2018 para
a prestação de serviços ao município para atendimento a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   com
óleo diesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,
manutenção   e   conexos, bem como as despesas de locomoção
do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno
serão  por conta da contratada bem como o deslocamento até o
local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamente
trabalhada. - Marca: HYUNDAY R220LC9SB

HR 1.500,00  0,0000 339,00    508.500,00

4 Contratação de hora/máquina para escavadeira hidráulica com
concha, mínimo de 22 toneladas, ano igual ou superior à 2016 para
a prestação de serviços ao município para atendimento a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As   despesas   com
óleo diesel, operador, despesas com óleos lubrificantes,
manutenção   e   conexos, bem como as despesas de locomoção
do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá  e  retorno
serão  por conta da contratada bem como o deslocamento até o
local do serviço dentro do município. Valor da hora efetivamente
trabalhada. - Marca: HYUNDAY R260LC9S

HR 1.000,00  0,0000 314,00    314.000,00

5 Contratação de hora/máquina para trator de esteira de no mínimo
14 toneladas ano igual ou superior à 2018  para a prestação de
serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e
Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel, operador,
despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem
como as despesas de locomoção do equipamento de sua sede até
o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta da contratada
bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do
município. Valor da hora efetivamente trabalhada. - Marca:
KOMATSU D51

HR 1.000,00  0,0000 319,00    319.000,00

Total do Fornecedor: 2.265.000,00

CAMATTI LOCACOES LTDA     (15118)

6 Contratação de hora/máquina para rolo compressor de no mínimo
12 toneladas e impacto de 34 toneladas dinâmico ano igual ou
superior à 2014  para a prestação de serviços ao município para
atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. As
despesas   com   óleo diesel, operador, despesas com óleos
lubrificantes, manutenção   e   conexos, bem como as despesas de
locomoção do equipamento de sua sede até o município  de  Jaborá
e  retorno  serão  por conta da contratada bem como o
deslocamento até o local do serviço dentro do município. Valor da
hora efetivamente trabalhada. - Marca: CATCS54B

HR 1.500,00  0,0000 250,00    375.000,00

Total do Fornecedor: 375.000,00

Jaborá,   20   de  Janeiro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
PREFEITO MUNICIPAL
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TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA     (14808)

7 Contratação de hora/máquina para retroescavadeira acima de 7
toneladas, ano igual ou superior à 2018 para a prestação de
serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e
Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel, operador,
despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem
como as despesas de locomoção do equipamento de sua sede até
o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta da contratada
bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do
município. Valor da hora efetivamente trabalhada. - Marca:
CATF2416

HR 500,00  0,0000 179,90    89.950,00

8 Contratação de hora/máquina para retroescavadeira acima de 5
toneladas, ano igual ou superior à 2010 para a prestação de
serviços ao município para atendimento a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e
Gestão Ambiental. As   despesas   com   óleo diesel, operador,
despesas com óleos lubrificantes,   manutenção   e   conexos, bem
como as despesas de locomoção do equipamento de sua sede até
o município  de  Jaborá  e  retorno  serão  por conta da contratada
bem como o deslocamento até o local do serviço dentro do
município. Valor da hora efetivamente trabalhada. - Marca:
CATF2416

HR 500,00  0,0000 171,90    85.950,00

Total do Fornecedor: 175.900,00

Total Geral: 2.815.900,00

Jaborá,   20   de  Janeiro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
PREFEITO MUNICIPAL


