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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2020 -  PMA 

Após analisado o resultado do Pregão Presencial SRP Nº 029/2020 - PMA, o Pregoeiro, SR. FAGNER MIRANDA 

MENDES, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos Itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da 

adjudicação. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND V UNIT V. TOTAL VENCEDORA 

 

 

1 

Caminhão de fabricação nacional, 0km, 
ano/modelo 2017/2018, com branca, motor diesel, 
cabine em aço, com potência máxima mínima de 
170CV, 6 cilindros em linha, Turbo interculer, 
injeção eletrônica com freio  motor, embreagem 
de acionamento hidráulico, direção hidrálica, 
diferencial reduzido 4x2, peso bruto total – PBT 
de no minimo 14.000kg, diferencial com dupla 
velocidade, barra estabilizadora traseira, freios 
tabor nas rodas dianteiras e traseiras, pneus 
dianteiros e traseiros 1000x20 16PR, Ar 
condicionado, som automotivo, vidros elétricos, 
travas elétrixs, Garantia de 12 meses a partor da 
data de entrega, se, lilite de quilometragem. 

Equipado com coletor compactador de lixo de 
capacidade de carga compactada mínima de 

06m3, calhas de chorume, borracha de vedação 
na porta traseira para evitar vazamento do 
chorume, carregamento traseiro, operação 
hidráulica com pressão de operação de no 
mínimo 165 a 175 BAR; filtro de sucção no interior 
do tanque; trvamento mecânico da porta traseira; 
ciclo de compactação de 15/40 segundos; 
descarregamento hidrálico; estribos e garra para 
transporte de 3 a 4 operadores; alerta sonoro de 
comunicação entre motorista e operadores; 
comando duplo para comtactação, com 
aceleração automática do motor; sistema de 
segurança que permita parada e reversão da 
compactação a qualquer isntante; suporte para 

01 UND 309.000,00 309.000,00 
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pás e vassouras; iluminação conforme normas de 
trânsito; cor branca; garantia de 12 meses a partir 
da data de entrega, sem limite de quilometragem. 

OBS: O veículo deverá estar equipado com todos 
os acessorios obrigatórios, conforme legislação 
em vigor. 

Situação: Adjudicado em 13 de abril de 2020 
Adjudico para: ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, pelos valores acima descritos. 
Valor Total de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais) 
 
 

ALMEIRIM - PA, 13 de abril de 2020. 

 

_____________________________ 
FAGNER MIRANDA MENDES 

Pregoeiro 
Dec. Nº 278/2019 
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