
 
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Colares 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Licitação - SEMSUL 

 

 

Trav. 16 de novembro, s/n – Centro.: 68.785-00. CNPJ.: 05.835.939/0001-90 

“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

(Pregão Presencial SRP nº 001/2021 – PMC) 

 A Prefeita Municipal de Colares, no uso de suas atribuições legais e considerando os fatos 

corroborados nos autos deste processo, em especial o Parecer da Assessoria Jurídica e o 

parecer de conformidade do Controle Interno, RESOLVE ADJUDICAR o objeto do pregão 

eletrônico SRP nº 001/2021 e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico SRP n° 001/2021 - PMC, 

que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual Contratação de serviços de 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (LEVES E PESADOS), com quilometragem livre 

e sem motorista, em conformidade com a especificação e quantitativos descritos no Termo de 

Referência, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Colares e demais secretarias, 

tendo por adjudicatária as seguintes empresas: 

 

1) PARA CONCRETOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS LTDA- 

CNPJ/MF Nº 03.069.571/0001-70; foi vencedora do Item 03 pela oferta do valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), item 09 pela oferta do valor R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 

reais), item 10 pela oferta do valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), item 11 

11.799,00 (onze mil setecentos e noventa e nove reais), item 12 pela oferta do valor R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais), item 13 pela oferta do valor de R$ 16.00,00 (dezesseis mil 

reais), item 14 pela oferta do valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), item 15 pela oferta do 

valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), item 16 pela oferta do valor de R$ 19.00,00 

(dezenove mil reais), item 17 pela oferta do valor R$ 13.000,00 (treze mil reais), item 18 pela 

oferta do valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), item 19 pela oferta do valor R$ 

26.000,00 (vinte e seis mil reais). Para a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 

(LEVES E PESADOS), constantes nos itens acima, conforme o termo de referencia para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Colares e demais secretarias. Total valor global do 

fornecedor R$ 277.799,00(duzentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e nove reais)  

 

2) ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

LOGÍSTICA EIRELI.  

CNPJ/MF Nº 07.346.264/0001-40, foi vencedora do Item 01 pela oferta do valor de R$ 

35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), item 02 pela oferta do valor R$ 7.600,00 (sete 

mil e seiscentos reais), item 04 pela oferta do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), item 05 

8.000,00 (oito mil reais), item 07 pela oferta do valor R$ 22.999,98 (vinte e dois mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), item 08 pela oferta do valor de 

R$ 16.00,00 (dezesseis mil reais). Para a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 

(LEVES E PESADOS) constantes nos itens acima, conforme o termo de referencia para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Colares e demais secretarias. Total valor 

global do fornecedor R$ 100.799,98(cem mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e 

oito centavos) 
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3)GALINDO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

   CNPJ Nº 10.195.504/0001-98, Item 06 pela oferta do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil 

reais) Para a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (LEVES E PESADOS) 

constantes nos itens acima, conforme o termo de referencia para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Colares e demais secretarias. Total valor global do fornecedor R$ 

19.000,00.(dezenove mil reais) 

 

Valor total da ata 397.598,98(trezentos e noventa e sete mil quinhentos e noventa e oito 

reais e noventa e oito centavos). 

 

 

         Colares/PA, 23 de junho de 2021. 

 

 

MARIA LUCIMAR BARATA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 


		2021-06-23T17:21:42-0300
	MARIA LUCIMAR BARATA:10385355220




