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Relação dos Participantes por Processo / Licitação
Item

Material

Nr. do Processo: 2/2019
Fornecedor: 354
1

Descrição do Material

Marca do Produto Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preço Unitário

Preço Total

Situação

Licitação: 1/2019 - PR
Data da Homologação: 25/02/2019
- J. K. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

02-33-00002

Locação de uma máquina escavadeira de esteira

HS

255,000

0,0000

205,0000

52.275,00

Venceu

HS

255,000

0,0000

110,0000

28.050,00

Venceu

hidráulica (ano/modelo acima de 2010).
Descrição mínima:
Equipada com horímetro
Peso operacional: 22 toneladas
Capacidade da caçamba: 1,3m³
Iluminação noturna, cabine fechada, com ar
condicionado e em bom estado de conservação.
As despesas com deslocamento até o local onde será
executado o serviço, operador, combustível,
lubrificantes, peças de reposição, esteira, acessórios,
manutenção geral, encargos financeiros, impostos,
taxas, e quaisquer outras despesas decorrentes da
utilização da máquina correrão por conta da contratada.
Equipamento com seguro total, incluindo proximidade
d'água.
O operador deverá possuir habilitação/documentação
na modalidade exigida pela legislação vigente para
conduzir a máquina supracitada.
Execução de serviços no município de Formiga-MG.
O serviço será prestado de 08:00 as 17:00 com uma
hora de intervalo para almoço ou em conformidade
com as necessidades desta Autarquia.
2

02-33-00003

Locação de uma máquina retroescavadeira
(ano/modelo acima de 2010).
Descrição mínima:
Equipada com horímetro
Tração 4x4
Capacidade da caçamba: 1m³
Retro: 18"
Iluminação noturna, cabine fechada, com ar
condicionado e em bom estado de conservação.
As despesas com deslocamento até o local onde será
executado o serviço, operador, combustível,
lubrificantes, peças de reposição, acessórios,
manutenção geral, encargos financeiros, impostos,
taxas, e quaisquer outras despesas decorrentes da
utilização da máquina correrão por conta da contratada.
Equipamento com seguro total, incluindo proximidade
d'água.
O operador deverá possuir habilitação/documentação
na modalidade exigida pela legislação vigente para
conduzir a máquina supracitada.
Execução de serviços no município de Formiga-MG.
O serviço será prestado de 08:00 as 17:00 com uma
hora de intervalo para almoço ou em conformidade
com as necessidades desta Autarquia.
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Descrição do Material

Marca do Produto Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preço Unitário

Preço Total

Situação

Licitação: 1/2019 - PR
Data da Homologação: 25/02/2019
- J. K. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

02-33-00004

Locação de uma máquina pá carregadeira de rodas

HS

255,000

0,0000

140,0000

35.700,00

Venceu

HS

255,000

0,0000

70,0000

17.850,00

Venceu

(ano/modelo acima de 2010).
Descrição mínima:
Equipada com horímetro
Peso operacional: 12 toneladas
Capacidade da caçamba: 2,3m³
Iluminação noturna, cabine fechada, com ar
condicionado e em bom estado de conservação.
As despesas com deslocamento até o local onde será
executado o serviço, operador, combustível,
lubrificantes, peças de reposição, acessórios,
manutenção geral, encargos financeiros, impostos,
taxas, e quaisquer outras despesas decorrentes da
utilização da máquina correrão por conta da contratada.
Equipamento com seguro total, incluindo proximidade
d'água.
O operador deverá possuir habilitação/documentação
na modalidade exigida pela legislação vigente para
conduzir a máquina supracitada.
Execução de serviços no município de Formiga-MG.
O serviço será prestado de 08:00 as 17:00 com uma
hora de intervalo para almoço ou em conformidade
com as necessidades desta Autarquia.
4

02-33-00009

Locação de um caminhão basculante toco reduzido em
bom estado de conservação mecânica e pneus.
Capacidade da caçamba: 6m³
As despesas com deslocamento até o local onde será
executado o serviço, operador, combustível,
lubrificantes, peças de reposição, acessórios,
manutenção geral, encargos financeiros, impostos,
taxas, e quaisquer outras despesas decorrentes da
utilização do veículo correrão por conta da contratada.
Equipamento com seguro total.
O operador deverá possuir habilitação/documentação
na modalidade exigida pela legislação vigente para
conduzir o veículo.
Execução de serviços no município de Formiga-MG.
O serviço será prestado de 08:00 as 17:00 com uma
hora de intervalo para almoço ou em conformidade
com as necessidades desta Autarquia.
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Nr. do Processo: 2/2019
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5

Descrição do Material

Marca do Produto Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preço Unitário

Preço Total

90,0000

22.950,00

Situação

Licitação: 1/2019 - PR
Data da Homologação: 25/02/2019
- J. K. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

02-33-00005

Locação de um caminhão basculante trucado 6x4

HS

255,000

0,0000

reduzido (ano/modelo acima de 2010) em bom estado
de conservação mecânica e pneus.
Capacidade da caçamba: 12m³
As despesas com deslocamento até o local onde será
executado o serviço, operador, combustível,
lubrificantes, peças de reposição, acessórios,
manutenção geral, encargos financeiros, impostos,
taxas, e quaisquer outras despesas decorrentes da
utilização do veículo correrão por conta da contratada.
Equipamento com seguro total.
O operador deverá possuir habilitação/documentação
na modalidade exigida pela legislação vigente para
conduzir o veículo.
Execução de serviços no município de Formiga-MG.

Total do Fornecedor -------->

Formiga, 24 de Abril de 2019.

1.275,000

156.825,00

Venceu

