
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 05.139.464/0001-05 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará-E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020 - CPL/PMA 

Após analisado o resultado do Pregão Presencial SRP Nº 011/2020 - CPL/PMA, o Pregoeiro, SR. FAGNER MIRANDA 

MENDES, ADJUDICA aos licitantes vencedores dos respectivos Itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da 

adjudicação.  

LOTE – 01 – VEICULOS LEVES 

Item Descrição dos Veículos 
Quant. 

Veículos 
Valor 
Diária 

V.Unit 
Mensal 

V.Total 
Mensal 

Valor 
Anual 

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 

20  140,00  4.200,00  84.000,00   1.008.000,00  

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 

15  166,17  4.985,10  74.776,50   897.318,00  

03 

VEÍCULO PICK-UP COM AR 1.4 DUAS PORTAS - cabine 
simples, motor bicombustível (flex), com potência mínima 
75 CV e cilindrada 1,40cm³, capacidade de carga mínima 
de 650litros, 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 

10  181,09  5.432,70  54.327,00   651.924,00  

04 

VEÍCULO PICK-UP COM AR 1.8 DUAS PORTAS - cabine 
estendida, motor bicombustível (flex), com potência 130,0 
(G) / 132,0 (E) a 5.250 rpm CV e cilindrada 1,747cm³, 
capacidade de carga mínima de 650litros, equipado com 
todos os equipamentos de segurança, documentação 
regular, tempo de fabricação de no máximo 5 (cinco). É de 

10  214,00  6.420,00  64.200,00   770.400,00  
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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 

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 qualquer espécie, o 
ônus correrá por conta da CONTRATADA. 

15  294,00  8.820,00  132.300,00   1.587.600,00  

06 

VEÍCULO UTILITÁRIO JEEP 4X4 COMPLETO - Veículo 
tipo utilitário, modelo Jeep ou similar, com tempo de 
fabricação de no máximo 05 anos, capacidade 5 
(cinco)lugares, 4 (quatro) portas, motor superior a 1.6 com 
potência mínima de 130cv, alimentação por injeção 
eletrônica multiponto sequencial, combustível 
gasolina/álcool, capacidade mínima de 50 litros de 
combustível, protetor de cárter, direção hidráulica 
progressiva, coluna de direção com regulagem de altura, ar 
condicionado, freios dianteiro com disco ventilado, freio 
raseiro com disco sólido, Air bag duplo, transmissão 
manual, tração 4X4, roda de liga-leve aro 16” ou superior, 
pneus aro 16” 205/60 R16 ou superior, vidros, travas e 
retrovisores elétricos, limpador e desembaçador traseiro, 
antena de teto, som com MP3com entrada para USB, 
tapetes de borracha, rack de teto, película contra raios 
solares para os vidros laterais e traseiro, engate traseiro. 
Todos os equipamentos exigidos de segurança, dentro das 
normas da lei vigente e dos órgãos competentes, 
CONTRAN EDETRAN, contidos no código nacional de 
transito. 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  294,00  8.820,00  44.100,00   529.200,00  

07 

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 

05  237,00  7.110,00  35.550,00   426.600,00  
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08 

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. 

20  79,00  2.370,00  47.400,00   568.800,00  

 VALOR TOTAL     536.653,50  6.439.842,00  

Situação: Adjudicado em 05 de março de 2020 
Adjudico para: J. C. DO NASCIMENTO - EPP, pelos valores a ciama descritos. 
Valor Total de R$ 6.439.842,00 (seis milhões quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais) 

 
LOTE – 02 – VEICULOS PESADOS E MAQUINAS 

Item Descrição dos Veículos 
Quant. 

Veículos 
Valor 
Diária 

V.Unit 
Mensal 

V.Total 
Mensal 

Valor 
Anual 

01 

CAÇAMBA TRUCK - tipo caçamba basculante, com 
quilometragem livre, 4x2, motor turbo, com no mínimo 4 ou 
6 cilindros com potência de no mínimo 190CV, direção 
hidráulica, freios a ar, transmissão com no mínimo 5 
marchas à frente e ré, equipado com caçamba basculante 
de no mínimo 5,0m³, construído em aço 1020, tomada de 
força, caixa de carga (frontal, assoalho, laterais e tampa 
traseira), caixa para ferramentas, para-choques traseiros de 
acordo com a resolução do CONTRAN, documentação 
regular. Com fornecimento de combustível por conta da 
contratante. 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      309,90  9.297,00 46.485,00 557.820,00 

02 

CAÇAMBA TOCO – Caminhão caçamba toco Diesel, 
carroceria aberta, capacidade volumétrica da caçamba 
igual ou superior a 6 m³ (seis metros cúbicos), 
documentação regular. Com fornecimento de combustível 
por conta da contratante. 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      289,95  8.698,80 43.494,00 521.928,00 

03 

CAMINHÃO PIPA - Caminhão Toco, tipo pipa com 
capacidade para 8.000 litros com bomba acionada 
porcardan com barras e bicos de pato sem motor diesel 
auxiliar, na cor branca. Veículo de carga pesada PBT 
12.700kg ou mais. 

02      599,90  17.997,00 35.994,00 431.928,00 

04 

ROLO PÉ DE CARNEIRO - Rolo compactador Pé de 
Carneiro (PD), motor diesel de 4 cilindros turbo TIER II, 
com no mínimo de 120 HP; peso operacional de 11.300kg. 
Alturas das patas mínimo de 99 mm, patas de perfil 

02      359,90  10.797,00 21.594,00 259.128,00 
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retangular com área mínima de 155 cm² frequência de 
vibração alta mínima de 2.150 VPM amplitude alta mínima 
de 190mm, força centrifuga alta de 280km, profundidade de 
compactação alta de 99cm, com duas frequências e 
amplitude, documentação regular. Com fornecimento de 
combustível por conta da contratante. 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 

ROLO AUTO PROPULSADO - equipado com motor diesel, 
04 cilindros, com potência líquida mínima no volante de 79 
HP, transmissão hidrostática com bomba e motor hidráulico 
de pistões axiais, equipado com tambor liso específico para 
a compactação de revestimentos asfálticos em geral, pneus 
banda lisa, sistema elétrico 12 volts, com faróis para 
trabalho noturno, peso operacional 7.000 kg ou mais, toldo 
solar para operador, documentação regular. Com 
fornecimento de combustível por conta da contratante. 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      359,90  10.797,00 21.594,00 259.128,00 

06 

TRATOR - Trator de pneus, com potência mínima de 
120HP, traçado nas quatro rodas, documentação regular. 
Com fornecimento de combustível por conta da contratante. 
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      479,90  14.397,00 71.985,00 863.820,00 

07 

TRATOR DE ESTEIRA - com potência mínima no volante 
de 110 HP, ordem de peso mínimo operacional de 11.000 
kg., com escarificador traseiro, capacidade mínima de 
lâmina de 3,16 m³, documentação regular. Com 
fornecimento de combustível por conta da contratante. 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      399,90  11.997,00 59.985,00 719.820,00 

08 

CAMINHÃO TRUCK MUNCK - Caminhão Truck com 
guindaste hidráulico tipo Munck capacidade Dez (10) 
toneladas, com carroceria aberta em madeira com 6 (seis) 
metros, Caminhão trucado, com no máximo 10 (dez) anos 
de fabricação, cabine metálica avançada com ar 
condicionado, com motor a diesel turbo, injeção eletrônica, 
direção hidráulica, potência mínima de 250 CV, tanque de 
combustível mínimo de 200 lts, transmissão com caixa de 
marchas com 06 marchas avante e uma a ré, tração 6x2, 3¨ 
eixo (truck) original de fábrica, entre eixo 5.100, pneus 

05      399,90  11.997,00 59.985,00 719.820,00 
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10.00 x 20, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, 
devidamente equipado. Característica mínimas do MUNCK: 
Carga Útil 10.000 kgf/m; Alcance Máximo Vertical 12.000 
mm; Alcance Máximo Horizontal 9.500 mm; Acionamento 
de Comando Hidráulico Bilateral; Ângulo de Giro 360º, com 
fornecimento de combustível por conta da contratante. 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. 

09 

CAMINHÃO TOCO MUNCK - Caminhão Truck com 
guindaste hidráulico tipo Munck capacidade dez (10) 
toneladas, com carroceria aberta em madeira com 6 (seis) 
metros, com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, 
cabine metálica avançada com ar condicionado, com motor 
a diesel turbo, injeção eletrônica, direção hidráulica, 
transmissão com caixa de marchas com 06 marchas avante 
e uma a ré, tração 4x2, 2 eixos (toco) original de fábrica, 
com fornecimento de combustível por conta da contratante. 
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      349,95  10.498,50 52.492,50 629.910,00 

10 

CAMINHÃO ¾ CARROCERIA - tipo camionete, cabine 
simples, carroceria de madeira, com quilometragem livre, 
duas portas, tração 4x2, motor diesel/biodiesel, direção 
hidráulica, equipado com todos os componentes de 
segurança, documentação regular. Com fornecimento de 
combustível por conta da contratante. 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      269,95  8.098,50 40.492,50 485.910,00 

11 

CAMINHÃO TOCO - tipo Baú, tração 4x2/4x4, 3/4, com 
quilometragem livre, capacidade de carga mínima de 4 
(quatro) toneladas, combustível diesel, motor turbo, com no 
mínimo 4 cilindros com potência de no mínimo 190CV, 
direção hidráulica, freios a ar, transmissão com no mínimo 
5 marchas à frente e ré, com no máximo 10 anos de 
fabricado, Baú com 4,20x2,20x2,20. Documentação regular, 
para distribuição de Merenda Escolar no município, 
atendendo a SEMED. 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. A 
quilometragem será livre, ou seja, sem qualquer tipo de 
limitação pré-estabelecida. Com fornecimento de 
combustível por conta da contratante. 

05      319,85  9.595,50 47.977,50 575.730,00 
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12 

VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS de fabricação nacional, ar 
refrigerado, com todos os equipamentos de segurança 
exigidos por lei, quilometragem livre, com capacidade 
mínima de 21 poltronas e cinto de segurança para todos os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, 
documentação regular. Com fornecimento de combustível 
por conta da contratante. 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      449,90  1.349,70 6.748,50 80.982,00 

13 

VEÍCULO TIPO ONIBUS – de fabricação nacional, com ar 
condicionado, com todos os equipamentos de segurança 
exigidos por lei, quilometragem livre, com capacidade 
mínima de 46 poltronas e cinto de segurança para todos os 
passageiros, com no máximo de 10 (dez) anos de 
fabricação, poltronas com encosto e assento estofado. Os 
veículos deverão estar dotados dos equipamentos 
obrigatórios estabelecidos na Resolução n° 14/98do 
CONTRAN. 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      599,90  17.997,00 89.985,00 1.079.820,00 

 VALOR TOTAL    598.812,00 7.185.744,00 

Situação: Adjudicado em 05 de março de 2020 
Adjudico para: A. DO S. DA SILVA CAVALCANTE – ME, pelos valores a ciama descritos. 
Valor Total de R$ 7.185.744,00 (sete milhões cento e oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais) 

LOTE – 03 – EMBARRCAÇÃO 

Item Descrição dos Veículos 
Quant. 

Veículos 
Valor 
Diária 

V.Unit 
Mensal 

V.Total 
Mensal 

Valor 
Anual 

01 

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. 

15 169,00 5.070,00  76.050,00  912.600,00 

02 

LANCHA VOADEIRA – Casco em alumínio soldado, 
coberto totalmente em alumínio; comprimento mínimo 6,50 
metros, capacidade mínima 10 pessoas (08 passageiros + 
02 tripulante); Motor potência mínima 115 HP) 

10 189,00 5.670,00  56.700,00  680.400,00 
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03 

LANCHA VOADEIRA – Casco em alumínio soldado, 
coberto totalmente em alumínio; comprimento mínimo 10,00 
metros, capacidade mínima 25 pessoas (23 passageiros + 
02 tripulante); Motor potência mínima 250 HP 

05 319,00 9.570,00  47.850,00  574.200,00 

04 
BARCO REBOCADOR - para balsa com capacidade de 25 
toneladas, no município de Almeirim, estado do pará. 

04 509,00 15.270,00  61.080,00  732.960,00 

05 
BALSA – Com capacidade de 25 ton. em perfeita 
condições de tráfico, contendo todos os acessórios de 
segurança traçada sem condutor. 

03 769,00 23.070,00  69.210,00  830.520,00 

06 

BARCO S/ CONDUTOR – capacidade no mínimo para 40 
(quarenta pessoas), baixo calado 02 (dois) tripulantes, com 
01 (um) piso, em perfeitas condições de navegação, 
contendo todos os acessórios de segurança, combustivel 
por conta da contratante para atender a diversos trechos 
conforme necessidades da Prefeitura Secretarias e Fundos 
do Município de Almeirim/PA. 

10 519,00 15.570,00  155.700,00  1.868.400,00 

 VALOR TOTAL    466.590,00 5.599.080,00 

Situação: Adjudicado em 05 de março de 2020 
Adjudico para: J. L. PAIXÃO FONSECA COM. E SERVIÇOS, pelos valores a ciama descritos. 
Valor Total de R$ 5.599.080,00 (cinco milhões quinhentos e noventa e nove mil e oitenta reais) 
 

ALMEIRIM - PA, 05 de março de 2020. 

 

_____________________________ 
FAGNER MIRANDA MENDES 

Pregoeiro 
Dec. Nº 278/2019 
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