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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

Pregão Presencial SRP nº 004/2019 - CMA  

Após analisado o resultado do Pregão Presencial SRP nº 004/2019 - CMA, o pregoeiro, SR. MILTON 

ALVES BARROS, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado no quadro 

abaixo, resultado da adjudicação. 

Item Descrição dos Veículos 
Quant. 

Veículos 

Valor 

Diária 

Valor 
Mensal 

Unit. 

V.TOTAL 

01 

VEÍCULO PASSEIO COM AR – MOTOR 1.0 – 1.6. Com capacidade 
para 5 pessoas, direção hidráulica, vidro e trava elétrico, 04 portas, 
equipado com todos os equipamentos de segurança, 
documentação regular, tempo de fabricação de no máximo 5 
(cinco). É de responsabilidade da CONTRATADA efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de 
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da CONTRATADA 

02  130,00   3.900,00 
    7.800,00 

02 

VEÍCULO PASSEIO EXECUTIVO – com capacidade para 05 (cinco) 
pessoas, 04 portas, motor com no mínimo 2.0cc, com ar 
condicionado, direção hidráulica/elétrica, vidros e travas elétricas, 
rádio AM/FM e CD, air-bag, modelo top de linha, com no máximo 
02 (dois) anos de uso. Equipado com todos os componentes de 
segurança. É de responsabilidade da CONTRATADA efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de 
qualquer espécie, o ônus correrá por conta da CONTRATADA 

02  152,00   4.560,00     9.120,00 

03 

VEÍCULO PICK-UP 4X4 tipo camionete, cabine dupla, com 
quilometragem livre, com capacidade de no mínimo 05 
passageiros, tração 4x4, motor diesel/biodiesel, com ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, Rádio 
AM/FM com CD Player, 04 portas, com tempo de fabricação de no 
máximo 10 anos, equipado com todos os componentes de 
segurança. É de responsabilidade da CONTRATADA efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus. Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de 

02  253,00   7.590,00   15.180,00 
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qualquer espécie, o ônus correrá por conta da CONTRATADA. 

04 

VEÍCULO TIPO KOMBI - com capacidade para 09 ocupantes, 03 
portas, motor 4 cilindros 1.4, 80 cavalos de potência, câmbio 
manual de 4 marchas, bancos com cintos de segurança, equipado 
com todos os equipamentos de segurança, documentação regular. 
É de responsabilidade da CONTRATADA efetuar manutenções 
corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de pneus. 
Em caso de furto, roubo e/ou sinistro de qualquer espécie, o ônus 
correrá por conta da CONTRATADA 

02  230,00   6.900,00   13.800,00 

05 

MOTOCICLETA - 150 cilindradas, motor 04 tempos, câmbio 05 
marchas, partida elétrica, documentação regular, tempo de 
fabricação de no máximo 5 (cinco). É de responsabilidade da 
CONTRATADA efetuar manutenções corretivas e preventivas do 
veículo, inclusive reposição de pneus. Em caso de furto, roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie, o ônus correrá por conta da 
CONTRATADA. 

05     76,00   2.280,00   11.400,00 

06 

LANCHA VOADEIRA - Comprimento 5,60 metros, Borda 60 cm, 
Largura boca 1,60 mt, Espelho de popa 41 cm, Peso 220 kg, 
Capacidade para carga 780 kg, Lotação 07+01 pessoas, 
Motorização de 25 a 50 HP Consulte nossos preços de motores 
(zero), Espaço para colocar até dois tanque de combustível 
embaixo do banco e na parte frontal, Bancos e proa c/piso 
antiderrapante, Gancho frontal em inox, Dobradiças em inox, 
Quatro amarras na popa e proa em nylon, 7 milhas, Tapete 
marítimo, Anti mofo, Luz de navegação bombordo e boreste, Luz 
de avanço, 04 Porta Copos, 03 Compartimentos de Objetos 
(viveiro, coletes salva vidas, ancora e etc.), Casco Duplo, Flap 
(estabilizador) melhor desempenho melhor economia. 

05  150,00   4.500,00   22.500,00 

 TOTAL R$ 79.800,00 

Situação: Adjudicado em 12 de fevereiro de 2019 
Adjudico para J.FREITAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI – ME com nome 

fantasia de ZÉ DAS NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, pelos valores acima descritos. 
Valor total Adjudicado: R$ 79.800,00 

ALMEIRIM - PA, 12 de fevereiro de 2019. 

 
Milton Alves Barros 

Pregoeiro 
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