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PRÉFÊITURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE OO PINDARE - MA
coMrssÃo pERMANENTE DE LrcrÍAçóES - cpl
RDc ELETRoNTco N' 001/2021
PROCESSo ADM lNlsTRAÍ ly O: O7 9 /2021

coMPRovAÇÃo DE ExEQUIBILIDADE

A CONSÍRUIORA COSTA R - LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 1 1 .749.608/0001 -92, com sede na Rodovia
8R135, s/n, Baino Centro, CEP 65.765-000, Município de Dom Pedro, Estado dê MaraÍrháo, por seu
represeniante legal que a esta sutscrêve, SL PEDRO FABR,CIO COSfÁ ROOR GUES, portâdor da
Carteira de ldenüdade n.o 1.472.32í SSPIMA e do CPF n." 418.066.703-72, vem respeitosamente na
presença de V.Sa, atendendo a convocaçáo desta nobre comissão em tempo hábll, apresentar a
exequibililade da proposta apresentada para execução do objêto licitado.

Tratâ-sê do RDC ELETRONICO 01/2021 cujo objeto licitado é a Cont ataçâo de Empresa Especializada em
Serviços Técnicos de EngenhaÍia para recupêração e manutençáo de estradas vicinais em diversos
povoados no Municipio de Alto AlegÍe do Pindâré/MA, com cíitério de julgamênto MENOR PREÇO, no
regime de emp.êitada (por preço unitário), nos termos da Lêino 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto
no 7.581 , de 'l't de outubro de 2011, da Lei Complementar n' 123, de í4 de dezembío d€ 2006, do Decreto
n' 8.538, de 06 de outubÍo de 20í5, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei no 8.6ôô, de 21
dê junho de '1993.

lniciâlmente é impoÍtante esclare@r que o instrumenlo convocalório êstâbêlece especialmentê no item 9.4
quêi

9.4. Podem ser consideladas inexequíveis as proposias com valores
globais infêriorês a 70% (sêtenta por cento) do menor dos seguintes
valoresi a) Média âritméticá dos valorês das propostas supeÍjores a
50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela
administraÉo pública, ou,
b) Valor do orçamento esiimado pêla AdministEção públicâ.
9.4.í. Na situação deste item, a adminislraÉo dêveÉ conÍerir ao
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, mediante diligências na Íorma deste Edital. 9.4.1.1. Na
hipótese acima, o licitânte deverá demonstrar que o valoÍ da proposta
é compatível com a execuçáo do objeto licitado no que se rêÍêre aos
custos dos insumos e aos coeÍicientes de produüvidade âdotados nas
composiçóes de custos unitários.
9.4.2. A análise de exequibilidade da proposta náo considerará
materiais e instalaçÕes a serem fomecidos pelo licitante em relaÉo
aos quais ele renuncie a parcêla ou à totalidade da Íemuneração,
desde quê a renúncia esteja expressa na proposta.

Neste sentindo, a identificaçáo das propostas inexequívêis é disciplinada pelo inciso lldo artigo 48o
da Lei8666/93 e também no inciso Xl da Lei 1O52OI20O2.

A forma de identificaÉo altera conÍorme o objeto dâ licitação, ou seja, uma metodologia para as
licitaçóes de obras e serviços de engenharia ê outrê pâra as demais segmêntaçóes.

Tratando-aê de licitáção de obra ê sêrviço de engenhada a lei é mais objetiva. Serão
considerados inexequíveis as propostas inÍeriores a 70% do valor orçado pela Administração ou pela média
aritmética dos valores das propostas supeíores a 50% do valoÍ orçado pela Administraçáo.
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Vejâmos as propostâs âpresentadas pela Construtora Costa R para Contratação de Empresa
Especializada em SeNiços Técnicos de Engênharia pârâ rêcupêraçáo ê mânutênçáo dê êslradas vicinâis
em diversos povoados no Municipao de Alto Alegre do Pindaré/MA:

cr-assr FrcaçÃo I.ICITANTE PROPOSTA
%DE
DESC

5 T CONSTRTJÍOM & LOCACAO DE I'4AQUINAS LTDA R$ 2.970.258,63 46,300Á

8 PRO]EPLAN SERVICOS EIRÉÚ RS 3.318.000.00 40,a70Á

9 C. F. M. OE MENEZES CONSTRUCAO E LOCACAO EIREU RS 3 380 000,00 38,89%

10 ARNO ENGENHARIA E CONSIRUCÁO LTDÀ R$ 4.105_862.93 25,77%

12 CONSTRU]ET ENGENIIARIÁ LTDÀ RS 4.290.000,00 12,440Á

13 METROPOUTAN CONSTRUCOES E LOCACOES EIREU RS 4.421.961,53 2A,O5%

14 CONSTRUPLÂN CONSTRL,ÍOR^ E TERMPLÁNÂGEM LTDÁ R§ 4.424 96ô.30 20,4oõÁ

15 AD & ]M SERVICOS E PROOUTOS LTDA RS 4 500.000,00 7A,640Á

16 A C LÁGO EltPREENDIÍVIENTOS LTOA R$ 4.856.252.33 12,20%

17 CONSTRUTORA CARDOSO ÉlRELI R$ 4.972.652.00 10,10%

18 CLN LOCÂCOEs E SEÂV1COS EIREU R$ 4 978 087.m n,ooaÁ
19 LhFENGENHARIÂEIRELI R$ 5.010.000.00 9,42%

2A HTFMENOES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI RS 5.072.670,75 a,29%

21 MAlÁ CONSTRUTORA ETREU R$ 5.100.000,00 7,AA%

22 CONSIRUTORA PIAUIENSE EIRELI RS 5.250.000,00 5,Oa%

23 ]F( CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI R$ 5.500.000.00 o,56%

24 CHÂRIES DE l'4ELO FERNANDES RS 5.531.207.8A 0,00%

RDC ELEÍRONICO TIPO MENOR PREçO VAI-OR ESTIMAOO: RS 5.531.207,8E 100%

Média das proposlas supeflores â 50% Rs 4.s44.23O,02

RS 3.180.961,01

Então, como compÍovado o prêço será inexequível paÍa seÍá igual ou menoÍ que R$ 3.í80.967,0í
(Tíês Milhões cento e oitenta mil, novecentos e sesserla e um rcais e um centavo), potlanto, sob a égide da
leifederal 8.666/93, podemos concluir que a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA COSTA
R LTDA - EPP com o desconlo dê 25,62oÁ no valor de R$ 4. í74.220,91 (Quatro Milhões, cento e quatorze
mil, duzentos e vinte rcais e noventa e um certayos) é absolutamente exequível e inquestionável peranle a
Lei e que a propostâ êpíêsêntâdâ Íoi elaborada denlro dos parâmetros legais e operacionais da empresa
dentro dos critérios estabêlêcidos.

e-moil: conslrutorocoslor.conkolos@gmoil.com
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Continuando, em atêndimênto a diligencia convocada por esta nobre comissào segue os
esclarecimentos necessários, vêjamos:

1. Na planilha_ orç€mentáÍia proposta pela empresa no trecho l, em especiíco o item 2.1
(ESCAVAÇAO, CARGA E TRANSPORTE DE N'ATERIAL DE 1â CATEGORIA
(50m<DMT<200m), COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA) apresenta em sua c.mposição
preços unitádos inferiores ao praticãdo no mêrcado ê proposto no projeto básico, sendo
assim, solicitamos que â empresa Íaça a jusüficativa de como executará tal serviço a este
preço.

Esclarêcimento:

. Caminháo basculante cpm capacidade de 14 m'- 188 kW:
Empresa disponibiliza de frota própria de caminhóes basculantes 14 mr (conforme Íotos em anexo e
disponíveis para diligencia) necessários que garanlem a pêíêita execuÉo do serviço reduzindo
consideEvelmente os custos dêntro do preço ofertado e mesmo trabalhando atrâvés dê locaçáo do
equipamênto o preço ofertado estaria bem superior ao praticado no mercado.
Levando em consideraÉo locaçáo mensal do equipâmento, preço pÍoposto com BDI seria de R$
346,99/hora totalizando R$ 83.277,ô6 mensâis, contudo caso houvêssê a necêssidade de locaÉo
do equipâmento enconttaríamos no meÍcado no valoÍ de Rg 16.500,00 mênsâis valor bêm infeÍior ao
ofêrtado conrorme cotaçáo em anexo;

CONSTRUTORA COSÍA R LÍDA. EPP
CNPJr I 1.7a9.808/0001-92

RODOVIA BR ]35 S/N- CENTRO
DOM PEDRO - MA ICEP:ó5.7ó5{00
+ l55l 99 9 827 2 2óó3 / 99 3ó62 t &2

e-{noil: conslrutqocostor.conhotos6gmoil com

', Escavadein hidtáulica sobrc esteias com caçamba com capacidade de 1,56 n' - t 1A kW:
Empresa disponibiliza dê equipamentos pesados próprios (conforme fotos em anexo ê disponíveis
para diligencia) necessáíios que garantem â pêíeita execuÉo do serviço reduzindo
consideravelmente os custos dentro do preço oÍertado e mesmo trabalhando através de locáção do
equipamênto o preço oÍertado estaria bêm superior ao prâticâdo no mercado.

e-moil: conslrulorocoslor.conirolos@gmoil.com
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Levando em consideraÉo locáÉo mênsal do equipamênto, preÇo proposto com BDI seria de R$
122,7253hoz totalizando R$ 29.454,072 mensais, contudo caso houvêsse a necessidade dê
locâção do equipamento encontrariamos no mercado no valorde Rg 20.OOO,OO mensais valor inÍerior
êo oÍertado conforme cotaçâo em anêxo:

2. Na planilha orçamentária proposta pelâ empresa no trecho l, em especifico o item 2.2
(coMPACrAÇÃO DE ATERROS A 100% DE PROCTOR NORMAL) apresenta em sua
composição preços unitários inÍeriores ao praticado no mercado e propo§to no projelo básico,

e-moil: conslrutorocostor.controios@gmôil,corn
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sendo assim, solicitamos que a empresa faç€
este preço.

Esclarecimento:

CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP
CNPI] l l 749 808/0001-92

RODOVIÀ BR I35 S/N- CENIRO
DOM PEDRO - MÀ ICEP:ó5.7ó5{00
+ 1551 99 9 8272 2ó63 I 99 3662 t óO2

e-moil: conírutoíocosior.controlos.dgmoil.com

a juslmcativa de como execJtará tal serviço a

Caminhào tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW:
Empresa disponibiliza de caminháo lanque próprios (coníorme Íotos em anexo e disponíveis paÍa
diligencia) necessários quê garantem a peíeita execuçáo do serviço reduzindo consideÉvelmente
os custos denlro do preço ofertâdo ê mesmo trabalhando âtravés de locaÉo do equipamento o preço
ofertado êstâria bem superior ao praticado no mercado.
Levando em consideraçáo locâÉo mensal do equipamênto, preço proposto com BDI seria de R$
'l21,O22lho.a lotalizando RS 28.805,28 mensais, contudo cáso houvesse a necessijade de locaÉo
do €quipamênto encontraríamos no mercado no valor de Rg 15.500,00 mensais valor inferior ao

Mobniveladorc - 93 kW:
Empresa disponibiliza de equipamentos pesados póprios (confoÍme fotos em anexo e disponÍveis
parâ diligencia) necessários que garantem a peíeita execuçâo do serviço reduzindo
consideravelmente os custos dentro do preço ofertâdo e mesmo lrabalhando através de locação do
equipamento o preço oÍerlado estaria bem superior ao praticâdo no mêrcâdo.
Levando em consideração locação mensal do equipamento, preço proposto com BDI seria de R$
62,4098/hora totalizando R$ 14.97E,352 mensais, contudo caso houvesse a necessidadê de locaÉo
do equipamento encontmríamos no meÍcado no valor dê R$ 14.SOO,OO mensais valor infêrioaao
ofeftado conforme cotaÉo em anexo;

Ç'

e-anoil: construtorocosior.conirotos(d)gmoil.com
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, Rolo @mpactador pé de cameirc vibratóÍio autoprcpelido de 11,6 t - 82 kW:
Empresa disponibiliza de equipamêntos pesados próprios (conforme fotos em anexo e disponiveis
para diligencia) necessários que garanlem a perfeita execuÉo do serviço reduzindo
consider.avelmenie os cuslos dentro do preço ofertado e mêsmo lrabalhando através de locação do
equipamenlo o preço ofeÍtado estaria bem supêrior ao praticêdo no metcado.
Levando em consideraçáo locação mensal do equipamento, preço proposto com BDI seria de R$
85,9211/hora totializando R$ 20.62'1,064 mensais, contudo caso houvesse a necêssidadê dê locação
do equipamento encontrariamos no mercado no valoÍ de R$ í5.500,00 mensais valor inferior ao
ofertado conforme colaÇão em anexo:

e-moili construtorocoslor,controtos@grnoil.com
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Tntor agrÍcola - 77 kW + Grade de 24 discos rebocável de 24"
Empresa disponibiliza de trator agrícola com grade pesados próprios (conÍorme fotos em anexo e
disponiveis para diligencia) nec€ssários que garantem a peíeita execuçáo do seÍviço reduzindo
consideravelmente os custos dentro do preço ofêrtado ê mesmo trabalhando através de locaçáo do
equipamento o preço ofêÍtâdo estaria bem superior ao praticâdo no mercado.
Lêvando em consideraçáo locaÉo mensâl do equipamento, preÇo pÍoposlo com BDI seria de Rg
52,77641hoêlolalizando R$ '12.666,336 mensais, contudo caso houvesse a necessidade de locaÉo
do equipamênto enconlrariamos no mercado no valor de R$ 8.900,00 mensais valor inÍeÍior ao
ofertado conforme cotação em anexo;

3. Na planilha orçamentáíia proposta pelâ êmpresa no tredlo l, em específ@ o item 3.3
(CORPO DE BUEIRO BDTC í00CM) aprêsenia em sua composir;ão pÍeços unitários
inferiores ao praticsdo no mercado e proposto no projeto básico, sendo assim, solicitamos
que a empresa faça a justiÍcativa de como executaÉ tal serviço a estê pleço.

Esclarecimento:

Caminháo cataceia com guindauto com capacídade de 20 t.m - 136 kW
Empresa disponibiliza de caminhão muck pÍoprio (confoÍme folos em anêxo e disponíveis pêra
diligencia) necêssários que garantem a peÍfeita execuçáo do serviço reduzindo consideravelmentê
os custos dentÍo do preço ofertado ê mesmo ttabalhando através de locação do equipamento o preço
ofertâdo estaria bem superior ao pratic€do no mêrcado_
Levando em consideraçáo locaÉo mensal do equipamento, preço proposto com BDI seria de R$
122,66171hora totalizando R$ 29.438,808 mensais, contudo caso houvesse a necessidade de
locação do equipamento êncontraríamos no mercado no valorde Rg í5.OOO,OO mensâis valor inÍerior
ao oÍerlado conforme colâçáo em anêxo

Além do mais, contamos com estrutura própria para fabíicaÉo de pré-moldados como bueiros,
postes, mânilhas, meio-fio, aduelas etc. (conÍoíme folos em anexo e disponiveis para diligencia) o
que reduz consideravelmente o custo dos bueiros para o preço oÍertado e caso Íosse necesúrio a
aquisiÉo do CôRPO DE BUEIRO BDTC 100C1\4 encontraríamos no mercado, pasmêm, â Rg
420,000 conforme cotaçâo em anexo;

e-moil: construlorocoslor.conlrolos.lgmoil.com
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4. Na planilha orçamentária propostâ pela empresa no trecho I, em especiÍico o itêm 3.4 (BOCA
DE BUEIRO BDÍc loocM EM CONCRETO CICLÔP|CO) apresenta em sua composição
pÍeços unitários inferiores ao praticado no mercado e proposto no projelo básico, sendo
assim, solicitamos que a empresa faça a justmcativa de como execulará tal serviço a este
preç!.

Esclarecimento:

; Contamos com estrutura pÍópria pará fâbricaÉo de pré-moldados como bueiros, postês, manilhas,
mêio-rio, aduelas etc. (conÍorme fotos em anexo e disponiveis para dililencia) e câso Íossê
necessário â aquisiçâo do mesmo encontrarlamos no mercâdo, pasmem, o mesmo valor do BOCA
DE BUEIRO BDTC 100CM EM CONCRETO CICLOPICO sêria de Rg 450,000 conforme cotaÉo em
anexo;

5. Na planilha orçamentária proposla pêla empresa no treúo l, em específico o item 4_2
(TRANspoRrE coM cAMtNHÁo BASCULANTE DE .to m3, EM vlA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO) que é de grandê íêlevância pâra a execuÉo da obra,
apresênta em sua composição preÇos unitários inferiores ao praticado no mercado e proposto
no pÍojeto básico, sendo assim, solicitamos que a empresa faQa a iustmcátiva de como
executará tâl serviço a este preço.

Esclarecimentoi

, .AMINHAo BASâULANTE 10 Ms, TRUâAD9 cABtNE stMpLEs, piso BRUT1 rorAL 2s.ooo
Kc, cARcA tlTtL MÁxtMA 1s.s3s KG, DtsTANctA ENIRE E/xos 4,ao M, poTÊNctA 2so cv
tNcLU srvÉ c AÇAMBA METÁL|)A :
Empresa disponibilizâ de caminháo bascuhntê (conÍorme fotos em anexo e disponiveis para
diligencia) necessários que gârantem a peíeía execuÉo do seÍviço e o preço ofertado mesmo
trdbalhando através de locaÉo do equipamento o pÍeço oÍertado estaria bem superior ao praticado
no merc€do.
Levando em consideração locação mensal do êquipamento, preço proposto com BDI seria de RS
180.224lho@ totalizando R$ 43.253,76 mensais, entrêtanto, caso houvessê â nêcêssidade de

e-moil: coníruloíocoslor.controtosrogmoil-com



às
CONSTRUTORA COSTA R LTDA. EPP

CNPJ: I L 7.19.808/0001-92
RODOVIA BR I35 S/N. CENIRO

DOM PEDRO - MA I CEP: ó5.7ó5-000
+ l55l99 9 4272 26ó3 / 99 3ó621602

conshulorocostor.connotos@gmoil.com

locaçáo do equipamenlo encontrariamos no mêrcado no valor de R$ '14.000,00 mensâis valor inferior
ao ofertado confoÍme cotação em anexo:

Finalizando o entendimento dos esdarecimentos solicitados, a Construtora Costa R é uma emprêsa

^ inidônêâ consolidada no mêrcâdo a mais de 20 anos, conla com equipe capacitada e preservamos a
eíiciência e eÍcáciâ na prestaçáo de cãda serviço, atuando na p.estação de sêNiços para iniciativa pública
no âmbito Federal, municipal, estadual e na iniciativa píivada e como é constatado nunca deixou de cúmprir
com suas obrigações muito menos de entrêgar serviços contrâtâdos conforme atestados de cápac.idade
técnico opetacional em anexados ao processo, ademais, lemos contratos ativos em fase de conclusão
compativeis com objeto licitado (contrâtos em ânêxo) em nívelde execução igual ou até mesmo superior
inciusive com preÇos oíertâdos bem abaixo ao ofertado nesta oportunidade.

Dê já reafiÍmâmos que todas as propostas são elaboradas dêntm dos parâmelÍos legais e

operacionais de nossa empresa denlro dos cÍitéíos estabelecidos e que todas as diligenciâs solicitâdas por
esta nobre comissáo Íoaam atendidas.

Dom Pedro MA, 08 de junho de 2021.

RoDRIGUES:4180667037, ffi,ill,trii"j'#,",. l

co muotÂ cosÍa R llDA
CNPJ: I L749308/00OI-92

Pedrc Fobício Costo Rodrigues
CPF: 4I 8.0óó.703-72 I RG: 1 .472.321 SSP I MA

Só.iô ddminiçtrodôr

e-moil: conslrulorocoslor.conlroioslogmoil.com
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CUET.íTE:

EMXnE@
clpj:
mr«ATo:
VÂIIDADG DÀ PfiOPO§TA (DIIS}

mM DEsc rflÍ{acÃo
I AREIÁ LATADÂ
I C|À{ENTO S0XC ZEDU

] BUEIRO DE I MEIRO EM ('ONCRETO

I BOCÀ DE AUEIRO t METRO EM ('ONCRETO

J 
'ELTIA 

('OLONIAI 50 CM CERAMICA BÀR]iO FORTE UILHFIRO

Pãsa'nento: 30/60/90 8OúÍO

CMC.CARVAI.HO MÀT.DE COt{Í,LTDA
Trav. LaSo 8uÍnet , n' 252 Cêhtro. CEP: 6575q)m Dom Hro -{rrÂ

CNP.I: 10 63O.64OIüX)1-39 Fon€ 99 99121 2173

8/0617021

30

UND

\(
TND
L\D

un uÍvr
24.50

I r.9)

RS 578.00

TOTAI-:

QÍD
tl

lo
l(|

I

vlR ÍOÍAr.
lgrr.00

4. t50.ú0

5rt.00

CMC CarYàlho lúãt. De Con.t.LTDÂ
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Mri corrsrRuçÂos € LocaÇÃo ÉrRÉrlr
<arle Jt 27 .61 6.522/ool]l -70

CLIENTÊ: CONSTRUTORA COSTA R

CNPI: 11.74§.8O8/0OO1-92

ÊNDÊRÊçO: RODOVIA BR 135 5/N BAIRRO: CENTRO

CONTATO: ACACIO JUNIOR {99)9 8272 - 2663

À

CONSTRUIORA COSTA R

E-mall: construtoÍãcostâÍ.aontratos@gmâil.com

Rêf. ObTa: ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA

tone: (9919 8:1722663

/.{pnforme solicitação, informamos nossos preços para

CIDADE: DOM PEDRO/MA

Locação dos equipamentos identificados abaixo, sendo:

DESCRIçÃO QUANT fRANQUIA
MINIMÂ MTNSAI.

VAI.OR

DA HORA

VALOR

UNITÂRIO
Cominhaio bosculonte com copocidode de 14 ma Ford 2628 3 168 h R$ 98,21 Rs 16.499,28
Escavodeiío hidtóulico sobÍe esteiros, Hynddi Í220lc-9s 1 168 h Rs 119,04 R519.998,72
Caminhõo tonque com copocidode de 10.OOO l- Ford 2429 1 168 h Rs 92,26 R515.499,68
Motohiveladorc - Coteryilot 12Ok 2 168 h Rs 86,30 Rs 14.498,40
Rolo conpactodot pé de corneio vibtotótio - Dynopac CA25O 2 168 h Rs 92,26 Rs 1s.499,58
Ífotof ogrícolo com grode -Mossey Ferguson 7624 1 16a h R5 s2,s7 R9 8.8s8,s6
Cdminhõo Muck 20 tonelodos -Ford 2429 1 16a h Rs 89,28 Rs 14.999,04
Cominhão Bosculonte - Volkswagem 24.250 3 168 h Rs 83,33 R513.999,44

Condiçôes dê Fomeaimênto:

Forme de Pagemento:10 OtAs ApóS o FÉCHAMENÍo (Boteto);

^valldade 
dâ PÍopostâ: 10 diâs;

Prazo Mínimo de Locação: 180 dias.

OBRIGAçÔES DÂ LOCATARIA:

Mentêr o equipâmênto limpo e em bom êstado de conservação, caso na devolução o equipemento sejê devolvido sujo,
iremos reelizarâ limpêzâ e cobrer 1.5OO,OO em medição.

Os equipamentos que possuem ercondicionâdo deverão seroperados sempre com e porta da cebine fechada, evitando
assim a conteminãção do arcondicionêdo, caso 5ejâ inspecionêdo no decorrêr dâ locação e/ou no finaldê mesma, e se.ja
identificedo que esteja operando de maneirâ incorreta, ã LocaDORA, irá notificar a LocaTÁRtA, e êfêtuara devida
mânutenção, sendo todos os custos repassados e.obrados em medição. lsso também se ãplica pârâ ã limpeza ínterna da
cabine.

Fornecer combustívelde boa qualidadê e mantero equipãmento lubrificádo diariamênte_

Forneceí habitaÉo e alimêntâção a êquipê de apoio lócÍiico rnecanico, quando solidtado, pâra dêsconto ôm mêdiÉo da
LOCADORA.

(rx (orr.úç & . Lo.^Ciô 8..Ú
(NPl.:13*.sDôel 70

@



Mrx cor{srRuçÀos Ê LocaÇÀ<) ÊrRÊLLl
c NP ) : 27,A9 6.522 /@ t -' O

Locãção será por hore, com a garantia mínima de 168 (cento e sessenta e oito horas) mês, se exceder a quantia ã Locatária

deverá pagar o montente de horas acumuladas.

Só deverâo ocorrer descontos nos equipamentos quàndo os mesmos não atingirem o mínimo da franquia, c

equipamento atinja o mínimo, não deverá ocorÍer desconto, pois o objetivo da locâção foi âtingldo.

A locaçâo terá início com â liberação do check list

Atenciosamente:

\lt vFsTÊF RoDR|(!UF! CONRADO ^yiq&,qfr.d{.rFqqsÍ
luNtôRí50792 121

SILVESÍRÉ RODRIGUES CONRADO JUNIOR
MX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

Cl: 30S4012 SSP-PI/ CPF: 050.792.963-21
Sócio Administredor

* a+q

Caso comprovãdo alguma avaria no Check List de devolução €/ou no decorrer da locâçâo, a locâtária deverá reparar o

mesmo, sem custo para a Locedora e também será Íesponsável por ressarcir custos 8eíados porfalhôs de operação,

âplicação ou incidentes.

Mânter o êquipemênto em um lúgár seguro, com vigilância, evita ndo vanda lis mo e/ou fuÊo de componentes e do próprio

eqoipemênto, o seSuÍo do êquipamento não cobre danos por incidentes êm obras subterráneas em ou embarceção

mârÍtime/fluvialê furto simples (sem a prêsença de um guarda ou viSia), caso venha a ocorrerfâto sêmelhante, a Obra será

responsável pelo rêssarcamento ou reposição do mesmo.

Câso ocorrâ ãlgum sinistroem que â LOCATÁRlA e/ou seus terceirizado der causa, a mesma será responsável pela franquia

À seSuro em caso de acionamento do mêsmo.

Até o pâgâmênto intêgreldovelordâ indenização (perda totâl)ou rêstâbêlêcimênto operacional parciala LocATÁRlA

pageÉ, ô título de indenizâção por lucros cessantes o velor eqLrivelêntê â locação mensôl mínimâ.

O contrato somente podera sêr res.indido com o aviso prévio de 30 (trintâ)dias, casoê LoCADORA tenha realizado

âquisiçõ€s êconômices para atendimento ao contratoe ocorra e re5cisão antes do prazo inicialmente solicitado, a

LOCAOORA a seu critério poderá repessar estes custos a LOCATÁRla.

Não elterer es carecterísticas originais dos equipamentos sem â prévie anuência da LOCADoRA.

Agradeaêmos a oportunidade de poder estâr enviendo êsta proposte ê colocamo-nos à disposição para qualsquêr

esclarecimentos.

08 dejunhode 2021
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Att: Acâcio geÍbosa MouÍa runior

Cliente: Construtora Costa R

Cnpi: 11.749.&)8/0001 92

Endereço: Rodoüa 9R 135 s/n CentÍo - Dom Pedío/MA

Carias, MA 08 deiunho de 2021

O(çámento porô lacaçào ê e4uipamentos pesados paÍa construçào

Tit{r: Exclr4âo de esradas vicrnais no municipio de Allo 
^legÍc 

do PindaÍe MA

QT-NATIDÂDÊ
r sQ!-!(lfê@*
,l

t:\D \.ÀLON VALOR
: I]I{T]TÂRIO TOT{I,

\tES , R§ I t().04 R5 t8 50ú.rú :

\íFS I R§92,26 iR§ rS50O.íXl
I VES I RS5297 i RS8{50m

ÍoTAt MENSAT . Rs 56.300,m

r MotÍliza$o por conta ô clrentc
r Pagrmento meDsal

I Ítoposlâ valida por .10 diâs

^DO\rZU 
t t. tx) \As( t\tE\1() s \\Tos

EQiIIPAMEI\TO

i t*i.,:"a.i.a hi*frfi", *frc e"i"if".. *rn
, \'loqniveladorô Púol com operadoÍ
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CONSTRUTORÁ COSTA R LTDA u.749.808/0001-92 1,s r. l(rl l
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