
ITEM Descrição Unid. Quant.
CBS SERVIÇOS CNPJ: 

32.492.897/0001-04

G R DO CARMO EIRELI 

CNPJ: 22.309.408/0001-82

ARRIGONI CNPJ: 

096.575.718/0001-17

IMPÉRIO PAVIMENTAÇÃO 

CNPJ:34.130.173/0001-46
Valor Unitário Valor  Total

02

CAMINHONETE/PICK-UP, com 04 (quatro portas), 

com combustível a óleo diesel, potência mínima de 

120 cavalos, cilindrada mínima de 2.000 m3, com 

direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, 

trava elétrica, transmissão de 05 (cinco) velocidades 

à frente e 1 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, 

com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com 

capacidade para 05 passageiros , som com 

Rádio/CD/MP3, motorista e manutenção do veículo 

por conta da contratada. Combustível por conta da 

contratante

MENSAL 01  R$                          5.000,00  R$                          5.500,00  R$                                    5.800,00  R$               5.433,33  R$                5.433,33 

03

PÁ CARREGADEIRA, para limpeza do lixão e

aterramento de vias, motos diesel alimentado de 06

cilindros com potência mínima de 140 CV; peso

operacional aproximado de 18.000 kg; equipada com

todos os acessórios necessários para o trabalho;

buzina, luzes de serviço, faróis de serviço na

dianteira e traseira; alarme de marcha a ré e

transmissão hidráulica, motorista e manutenção do

veículo por conta da contratada. Combustível por

conta da contratante

MENSAL 01  R$                        30.000,00  R$                         16.000,00  R$                                  17.000,00  R$             21.000,00  R$              21.000,00 

01 Configuração mínima do veículo: VEICULO HATCH 

ou SEDAN, TIPO PASSEIO, no mínimo, 04 portas, 

equipado com ar condicionado, direção hidráulica, 

vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 

pessoas (incluindo o condutor), bi combustível 

(gasolina e/ou álcool), com quilometragem livre, 

motorista e manutenção do veículo por conta da 

contratada.

Combustível por conta da contratante. 

MENSAL

13  R$               4.160,00 

MAPA COMPARATIVO ALUGUEL DE VEÍCULOS

 R$                          3.880,00  R$                          3.800,00  R$                                    4.800,00  R$              54.080,00 



04

CAÇAMBA BASCULANTE TOCO 4X2, motor à diesel, 

em perfeito estado de funcionamento/conservação. 

motorista e manutenção do veículo por conta da 

contratada. Combustível por conta da contratante MENSAL 01  R$                        19.000,00  R$                           8.000,00  R$                                    8.750,00  R$             11.916,67  R$              11.916,67 

05

 CAÇAMBA, fabricação nacional, com quilometragem 

livre. O caminhão deverá ser no modelo truck, com 

chassis reforçado, contendo todas as especificações 

de sinalização exigidas pelo COTRAN, com todos os 

acessórios recomendados, itens de segurança, 

caixas de ferramentas, para-choque traseiro, socorro, 

estepe, faixas reflexivas para transito urbano. O 

veículo deverá possuir motor a diesel, com potência 

mínima de 250 cavalos, com 03 (três) eixos e peso 

bruto total de aproximadamente 26.000 kg, e 

capacidade para transporte de 2 (duas) pessoas mais 

o motorista. A caçamba para caçamba basculante 

deverá possuir capacidade de aproximadamente 5m³, 

confeccionada em chapa de aço carbono com 

espessura do assoalho em chapa de aço carbono 

com espessura do assoalho em chapa de 1/4 , chassi 

em chapa de 5/16", sistema de ação indireta 

acionado por dois pistões de 7", devendo possuir 

aproximadamente 3600 centímetros de largura e 585 

centímetros de altura. A contratada deverá entregar o 

veículo em perfeitas condições de uso e segurança, 

com documentação atualizada e regularizada junto 

ao DETRAN-PA, com seguro total para cobertura de 

colisão, furto, incêndio, prevendo em especial 

pagamento de danos contra terceiros, morte, 

invalidez de passageiros e terceiros e assistência de 

24 (vinte e quatro) horas, com uso de guincho, com 

quilometragem motorista e manutenção do veículo 

por conta da contratada. Combustível por conta da 

contratante.

MENSAL 04  R$                        16.000,00  R$                         14.000,00  R$                                    8.750,00  R$             12.916,67  R$              51.666,67 

06

LANCHA: casco de alumínio, capacidade para 12

pessoas, 7,0 metros de comprimento por 1,90 de

altura, motor 115hp, motorista e manutenção do

veículo por conta da contratada. Combustível por

conta da contratante

MENSAL 02  R$                          5.000,00  R$                           4.000,00  R$                                    4.850,00  R$               4.616,67  R$                9.233,33 

07

RETROESCAVADEIRA, motor à diesel, 4x2, volume

de caçamba 0,90 m3, em perfeito estado de

funcionamento/conservação, para no máximo 200

horas de serviços mensais

MENSAL 01  R$                        20.000,00  R$                         15.000,00  R$                                  13.500,00  R$             16.166,67  R$              16.166,67 



08

BARCO DE MADEIRA com capacidade 17,5

toneladas, com lotação para no mínimo 06 tripulantes 

e 10 passageiros com 18,4 metros de comprimento e

4 metros de largura, motorista e manutenção do

veículo por conta da contratada. Combustível por

conta da contratante.

MENSAL 05  R$                        10.000,00  R$                           6.000,00  R$                                    6.000,00  R$               7.333,33  R$              36.666,67 

09

TRATOR - , motor à diesel, em perfeito estado de 

funcionamento/conservação, para no máximo 200 

horas de serviços mensais. motorista e manutenção 

do veículo por conta da contratada. Combustível por 

conta da contratante

MENSAL 01  R$                          9.000,00  R$                           8.500,00  R$                                    6.700,00  R$               8.066,67  R$                8.066,67 

10

ÔNIBUS COMUM DE 52 LUGARES (no mínimo),

motorista e manutenção do veículo por conta da

contratada. Combustível por conta da contratante.

Garantindo um translado mínimo de 50 km. Os

ônibus deverão possuir todos os equipamentos de

segurança exigidos pelo COTRAN, devendo arcar

com todos os ônus decorrentes da contratação de

pessoal.

DIÁRIA 02  R$                             800,00  R$                           1.200,00  R$                                    1.570,00  R$               1.190,00  R$                2.380,00 

11

ÔNIBUS COMUM DE 30 LUGARES (no mínimo),

motorista e manutenção do veículo por conta da

contratada. Combustível por conta da contratante,

garantindo translado mínimo de 50km. Os ônibus

deverão possuir todos os equipamentos de

segurança exigidos pelo COTRAN, devendo arcar

com todos os ônus decorrentes da contratação.

DIÁRIA 02  R$                             550,00  R$                           1.000,00  R$                                    1.200,00  R$                  916,67  R$                1.833,33 



12

Veículo utilitário tipo VAN, motorista e manutenção 

do veículo por conta da contratada. Combustível por 

conta da contratante, fabricação nacional, para 16 

lugares a diesel, motos 2.3 com potência de 127 

cavalos, na cor branca, com as especificações: ar 

condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, 

trava elétrica, com retrovisores elétrico, banco com 

motorista com regulagem de altura, apoio de cabeça 

nos banco dianteiros, banco do passageiro bi posto, 

brake light, cinto de segurança dianteiros laterais 

retrateis com regulagem de altura, conta-giros, 

cambio no painel, desembaçador com ar quente, 

direção hidráulica, faixa nas colunas, faróis com 

regulagem elétrica de altura, filtro com 2ª geração, 

filtro com pré aquecimento, freio a disco nas 4 rodas, 

janela corrediça 2ª fila, kit preparo do motor, mola 

traseira bilamina e motorização 2.3, som com 

Rádio/CDMP3 e demais equipamentos obrigatórios 

exigidos pelo COTRAN.

DIÁRIA 01  R$                             480,00  R$                              420,00  R$                                       800,00  R$                  566,67  R$                   566,67 

13

MOTOCICLETAS, para uso em terrenos urbanos,

rurais e estrada, com motor de 1 cilindro, 4 tempos,

arrefecido a ar, com no mínimo 125 cilindradas e

potência mínima de 11 cavalos, combustível

gasolina, partida elétrica mínima de 11 cavalos,

combustível gasolina, partida elétrica e demais

equipamentos obrigatórios exigidos pelo COTRAN,

motorista e manutenção do veículo por conta da

contratada. Combustível por conta da contratante

DIÁRIA 05  R$                             150,00  R$                                55,00  R$                                         65,00  R$                    90,00  R$                   450,00 

14

LANCHA DE ALUMINIOS, com capacidade para 10

pessoas, 6 metros de comprimento por 1,80 metros

de largura com motor de 90 HP, motorista e

manutenção do veículo por conta da contratada.

Combustível por conta da contratante

DIÁRIA 05  R$                             200,00  R$                              130,00  R$                                       165,00  R$                  165,00  R$                   825,00 

15

BARCO DE MADEIRA com capacidade 17,5 

toneladas, com lotação para no mínimo 06 tripulantes 

e 10 passageiros com 18,4 metros de comprimento e 

4 metros de largura, motorista e manutenção do 

veículo por conta da contratada. Combustível por 

conta da contratante

DIÁRIA 03  R$                             350,00  R$                              120,00  R$                                       250,00  R$                  240,00  R$                   720,00 



16

PÁ CARREGADEIRA, para limpeza de lixão e 

aterramento de vias, motor diesel alimentado de 06 

cilindros com potência mínima de 140 CV; peso 

operacional aproximado de 18.000 kg; equipada com 

todos os acessórios necessários para o trabalho; 

buzina; luzes de serviço; faróis de serviço na 

dianteira e traseira; alarme de marcha a ré e 

transmissão hidráulica. Motorista e manutenção do 

veículo por conta da contratada. Combustível por 

conta da contratante

DIÁRIA 01  R$                          2.000,00  R$                              800,00  R$                                       550,00  R$               1.116,67  R$                1.116,67 

17

TRATOR - , motor à diesel, em perfeito estado de

funcionamento/conservação, para no máximo 200

horas de serviços mensais. motorista e manutenção

do veículo por conta da contratada. Combustível por

conta da contratante

DIÁRIA 02  R$                             350,00  R$                              290,00  R$                                       225,00  R$                  288,33  R$                   576,67 

222.698,33R$                   VALOR GLOBAL
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