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EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2017-
DC/PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2017-DC/PMC. Processo
Administrativo nº 053/2017–PMC. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carolina, CNPJ nº
12.081.691/0001-84. CONTRATADA: BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ nº 10.452.765/0001-16. OBJETO: A contratação de empresa especializada na Locação de
Caminhões e Máquinas Pesadas. VALOR TOTAL: R$ 1.633.940,00 (um milhão seiscentos e trinta e três mil
novecentos e quarenta reais).

Item Descrição Quantidade
de veículos

02 Locação de caminhão basculante "toco" combustível a diesel sem motorista,
com capacidade de carga mínima de 5 (toneladas), com potência mínima de
130 cv (cento e minta e quatro cavalos), em perfeito estado de conservação
para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulhos e demais materiais,
dotado de todos os equipamentos exigidos por lei, quilometragem livre e
manutenção inclusa.

3

03 Locação de caminhonete ii: Carga, combustível a diesel em perfeito estado de
conservação, capacidade mínima de 1,2 t (legalizado para transitar       em
rodovias estaduais e federais, quilometragem livre e manutenção inclusa.

2

04 Locação de caminhão combustível a diesel, "trucado" basculante, acima 'de
170 cv, com capacidade acima de 10 toneladas.

3

05 Locação de caminhão combustível a diesel, equipado com prancha, para
transporte de maquinas pesadas, acima de 120 cv "trucado" quilometragem
livre, e manutenção inclusa.

1

06 Locação de caminhão diesel com carroceria, "toco" com capacidade de 6
toneladas, e acima de 120 cv. Quilometragem livre e manutenção inclusa.

1

07 Locação de trator      de pneus, potência mínima do motor acima de 75hp, em
perfeito estado de conservação para o trabalho, e manutenção inclusa.

1

08 Locação de microtrator a diesel tdt110 10,0 hp com carreta 1300 mm
descrição: o microtrator a diesel tdt110 é pro�ssional, vem com dois faróis
frontais e carreta máquina fort de 1300 mm, de fácil utilização e que
possibilita um trabalho produtivo e seguro e manutenção inclusa.

1
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Item Descrição Quantidade
de veículos

09 Locação de pa-carregadeira, em perfeito estado de conservação para o
trabalho. Com as seguintes especi�cações mínimas: tração 4×4 com peso
operacional mínimo de 1000 kg, capacidade da caçamba 1/5 mts, e potência
líquida mínima de 120cv, dotada de concha com largura no mínimo 1,3 mts e
manutenção inclusa.

1

10 Locação de moto niveladora "patrol" diesel, com peso acima de 12 toneladas
articulada, acima de 120 cv e manutenção inclusa.

1

11 Locação de trator de esteira diesel, com peso mínimo de 8 toneladas, em
perfeito estado de conservação para o trabalho e  manutenção inclusa.

1

12 Locação de retro – escavadeira diesel, acima de 75 cv e manutenção inclusa. 1
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Jurídica
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Carolina/MA, 13 de dezembro de 2017.
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