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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

  
Ref.: 
Processo n.º 004/2021 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021 

OBJETO: Locação de veículos para serem utilizados na execução das atividades da Câmara Municipal de Santana do Araguaia-PA, 
exercício 2021. 

 

A Câmara Municipal de Santana do Araguaia reconhece a participação da empresa: CONSTRUTORA CONSTRUMAQ 

EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-46, objetivando a Locação de veículos para serem utilizados na execução das atividades da Câmara 

Municipal de Santana do Araguaia-PA, exercício 2021. Informamos que para o pagamento do objeto da presente licitação, serão 

usados os recursos da Dotação Orçamentária: Classificação Institucional: 10.10 – Câmara Municipal de Santana do Araguaia; 

Classificação funcional: 01. 031.0001.2001–Manutenção da Câmara Municipal; Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00 – Outros 

Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica – conforme lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021. Declarando como vencedora da 

Presente Licitação a empresa com os itens e valores conforme abaixo especificado: 

 

Item Quant. Unidade Descrição V. UNIT v. total 

1 345 DIARIAS 

Veiculo de passeio, cinco porta, sendo 02 na frente, 02 atras, porta bagageiro, 
fechado com ar condicionado, 04 (quatro) marchas a frente e 01 (uma) ré, flex 
(gasolina/alcool) , injeção eletronica, com capacidade entre 04 a 05 
passageiros, ano/modelo 2016 a 2020. 

          380,00         131.100,00  

2 345 DIARIAS 
Veiculo fechado com ar - condicionado 4 (quatro) marchas a frente e 01 (uma) 
ré, combustivel a diesel, cabine dupla, com capacidade de 05 passageiros, 
transmissão 4x4 com potência entre 120 a 140 CV, ano/modelo 2016 a 2020. 

          665,00         229.425,00  

V. TOTAL..................................................................................................................................        360.525,00  
 

 

Valor total ganho pela:  CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI, CNPJ: 31.509.153/0001-46, no valor de R$360.525,00 

(trezentos e sessenta mil quinhentos e vinte e cinco reais). 

 
Valor total da licitação foi de R$360.525,00 (trezentos e sessenta mil quinhentos e vinte e cinco reais). Adjudicando à 

empresa o objeto da Licitação e conquistando assim o direito de contratar com a Administração nos termos da proposta, 
sujeitando-se à penalidade prevista em Lei, caso se negue a cumprir as condições da proposta, de igual modo, fica no 
dever da administração a contratar o objeto licitado. 

 

 
Santana do Araguaia, em 27 de Abril de 2021.     

 
 

         
  Advaldo Rodrigues da Silva 

Pregoeiro 


		2021-04-30T13:33:49-0300
	ADVALDO RODRIGUES DA SILVA:00785551166




