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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Colares
Prefeitura Municipal de Colares

Registro de Preços Eletrônico - 007/2022 PMC

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: HATCH, TIPO PASSEIO, no mínimo, 04 portas, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica,

capacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), com quilometragem livre, com Rádio/CD/MP3,
manutenção do veículo por conta da contratada. Motorista e Combustível por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 4.523,00
Valor Final: 3.395,00
Valor Total: 33.950,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:04
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: TOP MULTIMARCAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (40.919.181/0001-79)
Modelo: N/C

Item: 0002
Descrição: Configuração mínima do veículo: VEICULO DE REPRESENTAÇÃO EXECUTIVO SEDAN, no mínimo 2.0, 140 cavalos no mínimo, 04

portas, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o
motorista), bicombustível (gasolina e/ou álcool), com freios ABS com EBD, Airbag duplo (no mínimo), com quilometragem livre, som
com Rádio/CD/MP3, manutenção do veículo por conta da contratada. Motorista e Combustível por conta da contratante. Ano de
fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 5.875,00
Valor Final: 3.750,00
Valor Total: 7.500,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:16
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: J M INVICTUS LOCACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (29.984.638/0001-96)
Modelo: 2019

Item: 0003
Descrição: Configuração mínima do veículo: Locação de caminhonete c/escada giratória, base giratória de 360º, escada principal em aço e

madeira com apoio frontal, alcance vertical aproximadamente de 8,00; 9,00 e 10,00 metros (escada + carroceria) incluso suporte para
escada auxiliar, manutenção por conta da contratada. Motorista e combustível por conta da contratante

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 10.100,50
Valor Final: 7.700,00
Valor Total: 7.700,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:24
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: TOP MULTIMARCAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (40.919.181/0001-79)
Modelo: N/C

Item: 0004
Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo Utilitário tipo PICK-UP LEVE, 02 (duas) portas, cabine simples, não inferior a 100 cavalos, ar

condicionado, direção hidráulica, vidros elétrico e trava elétrica, total flex (gasolina e álcool) com freios ABS, câmbio com 05 marchas à
frente e uma à ré, protetor motor e câmbio, protetor de caçamba, jogo de tapetes, roda padrão mínimo aro R14, capacidade mínima de
carga de 700 Kg e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, som com Rádio/CD/MP3, manutenção do veículo por conta da
contratada. Combustível e motorista por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 7.063,25
Valor Final: 3.750,00
Valor Total: 7.500,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:29
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: J M INVICTUS LOCACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (29.984.638/0001-96)
Modelo: 2019

Item: 0005
Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo CAMINHONETE/PICK-UP 4X4, com 04 (quatro portas), com combustível a óleo

diesel, potência mínima de 120 cavalos, cilindrada mínima de 2.000 m3, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava
elétrica, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 1 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no
mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 passageiros , som com Rádio/CD/MP3, manutenção do veículo por conta da contratada.
Combustível e motorista por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 11.150,75
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Valor Final: 8.365,00
Valor Total: 16.730,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:35
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: TOP MULTIMARCAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (40.919.181/0001-79)
Modelo: N/C

Item: 0006
Descrição: Configuração mínima do veículo: MINIVAN, no mínimo motor 1,8 130 cv no mínimo, 02 portas dianteira com vidro elétrico, 02 portas de

correr para passageiro, porta desembarque traseiro (02 folhas), equipado com ar condicionado, direção hidráulica, trava elétrica,
capacidade para 07 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina e/ou etanol), com quilometragem livre, som com
Rádio/CD/MP3, Alarme com fechamento de portas e vidros. Manutenção do veículo por conta da contratada. Combustível e motorista
por conta da contratante.

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 8.950,00
Valor Final: 6.710,00
Valor Total: 13.420,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:40
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0007
Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo VAN, manutenção do veículo por conta da contratada. Combustível e motorista

por conta da contratante, fabricação nacional, para 16 lugares a diesel, motos 2.3 com potência de 127 cavalos, na cor branca, com as
especificações: ar condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, trava elétrica, com retrovisores elétrico, banco com motorista
com regulagem de altura, apoio de cabeça nos banco dianteiros, banco do passageiro bi posto, brake light, cinto de segurança
dianteiros laterais retrateis com regulagem de altura, conta-giros, cambio no painel, desembaçador com ar quente, direção hidráulica,
faixa nas colunas, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com 2ª geração, filtro com pré aquecimento, freio a disco nas 4 rodas,
janela corrediça 2ª fila, kit preparo do motor, mola traseira bilamina e motorização 2.3, som com Rádio/CDMP3 e demais equipamentos
obrigatórios exigidos pelo COTRAN. Ano de fabricação, Marca e Modelo.

Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 13.172,50
Valor Final: 10.010,00
Valor Total: 30.030,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:46
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0008
Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo SUV COMPACTO, manutenção do veículo por conta da contratada. Combustível e motorista

por conta da contratante. Itens essenciais no veículo: Sistemas VSA, HSA, ESS e TPMS, exclusivo sistema de suspensões, luzes de
rodagem diurna (DRL) em LED, Câmera de marcha a ré, multivisão, Transmissão automática CVT e direção elétrica progressiva Magic
Seat – exclusivo sistema de configuração modular dos bancos.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 7.940,54
Valor Final: 6.999,00
Valor Total: 6.999,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:56:59
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0009
Descrição: Configuração mínima do veículo: MOTOCICLETA, para uso em terrenos urbanos, rurais e estrada, com motor 1 cilindro, 4 tempos,

arrefecido de ar, com no mínimo 125 cilindradas e potência mínima de 11 cv, combustível: gasolina, partida elétrica e demais
equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Manutenção por conta da contratada, combustível e motociclista por conta da
contratante.

Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência 2.720,83
Valor Final: 1.810,00
Valor Total: 18.100,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:57:07
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0010
Descrição: Configuração mínima do veículo:

ÔNIBUS COMUM DE 52 LUGARES (no mínimo), com motorista e manutenção por conta da contratada, Combustível por conta da
contratante. Garantindo um translado mínimo de 50 km. Os ônibus deverão possuir todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
COTRAN, devendo arcar com todos os ônus decorrentes da contratação de pessoal. Ano de fabricação, Marca e Modelo.

Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Quilômetro
Valor Referência 6,69
Valor Final: 4,69
Valor Total: 14.070,00
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Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:57:16
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0011
Descrição: Configuração mínima do veículo: ÔNIBUS COMUM DE 30 LUGARES (no mínimo), com motorista e manutenção por conta da

contratada, Combustível por conta da contratante, garantindo translado mínimo de 50km. Os ônibus deverão possuir todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo COTRAN, devendo arcar com todos os ônus decorrentes da contratação. Ano de fabricação,
Marca e Modelo

Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Quilômetro
Valor Referência 6,10
Valor Final: 4,99
Valor Total: 14.970,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:57:44
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0012
Descrição: Configuração mínima do veículo: CAMINHÃO DE LIXO, para coleta de lixo heterogêneo domiciliar, com coletor compactador de

resíduos, com capacidade aproximada para 12 m³ de lixo compactado e 1,85 m³ de lixo solto na boca da carga, com combustível
movido à óleo diesel, potência mínima de 196 cv, cilindrada mínima de 4.500 m³, ano e modelo de 2018 em diante, fabricação nacional,
com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante.

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 299,67
Valor Final: 165,00
Valor Total: 165.000,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:58:20
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (18.486.556/0001-03)
Modelo: N/C

Item: 0013
Descrição: Configuração mínima do veículo: Locação de veículos apropriados para transporte de água potável através de CAMINHÃO PIPA, com

capacidade mínima de 10.000 litros. com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante. Ano
de fabricação, Marca e Modelo de 2018 em diante.

Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 183,39
Valor Final: 112,00
Valor Total: 39.200,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:58:35
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (18.486.556/0001-03)
Modelo: N/C

Item: 0014
Descrição: Configuração mínima do veículo: CAMINHÃO COM CAÇAMBA, fabricação nacional, com quilometragem livre. O caminhão deverá ser

no modelo TRUCK, com chassis reforçado, contendo todas as especificações de sinalização exigidas pelo COTRAN, com todos os
acessórios recomendados, itens de segurança, caixas de ferramentas, pára-choque traseiro, socorro, estepe, faixas reflexivas para
trânsito urbano. O veículo deverá possuir motor a diesel, com potência mínima de 250 cavalos, com 03 (três) eixos e peso bruto total de
aproximadamente 26.000 kg, e capacidade para transporte de 2 (duas) pessoas mais o motorista. A caçamba para caçamba
basculante deverá possuir capacidade de aproximadamente 5m³, confeccionada em chapa de aço carbono com espessura do assoalho
em chapa de aço carbono com espessura do assoalho em chapa de 1/4 , chassi em chapa de 5/16", sistema de ação indireta acionado
por dois pistões de 7", devendo possuir aproximadamente 3600 centímetros de largura e 585 centímetros de altura. A contratada
deverá entregar o veículo em perfeitas condições de uso e segurança, com documentação atualizada e regularizada junto ao DETRAN-
PA, com seguro total para cobertura de colisão, furto, incêndio, prevendo em especial pagamento de danos contra terceiros, morte,
invalidez de passageiros e terceiros e assistência de 24 (vinte e quatro) horas, com uso de guincho, com quilometragem livre, com
motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 192,83
Valor Final: 115,00
Valor Total: 460.000,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 09:58:48
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: TOP MULTIMARCAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (40.919.181/0001-79)
Modelo: N/C

Item: 0015
Descrição: Configuração mínima do veículo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, CAÇAMBA TOCO basculante, capacidade caçamba mínima de 16 m³,

veículo em perfeitas condições de uso. com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante.
Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 138,48
Valor Final: 93,99
Valor Total: 375.960,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:02:13
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
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Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0016
Descrição: Configuração mínima do veículo: CAMINHÃO TOCO (OU SEMI-PESADO) COM CARROCERIA ABERTA, O caminhão com eixo

simples na carroceria, e rodagem simples, com capacidade de até 06 toneladas, peso bruto máximo de 16 toneladas e comprimento
aproximado de 14 metros. O caminhão deverá possuir todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Caberá a
contratada devendo arcar com todos os ônus decorrentes da contração de pessoal. com motorista e manutenção por conta da
contratada e Combustível por conta da contratante.

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 177,33
Valor Final: 138,00
Valor Total: 138.000,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:01:25
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0017
Descrição: Configuração mínima do veículo: CAMINHÃO TRUCK (OU PESADO) COM CARROCERIA ABERTA, O caminhão com eixo simples na

carroceria, e rodagem simples, com capacidade de até 12 toneladas, peso bruto máximo de 23 toneladas e comprimento aproximado
de 14 metros. O caminhão deverá possuir todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Caberá a contratada
devendo arcar com todos os ônus decorrentes da contração de pessoal. com motorista e manutenção por conta da contratada e
Combustível por conta da contratante.

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 246,64
Valor Final: 151,00
Valor Total: 151.000,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:01:37
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0018
Descrição: Configuração mínima do veículo: CAMINHÃO DE CARGA (TIPO BAÚ) Veículo utilitário, cor branca, com demais itens abaixo e todos os

acessórios exigidos pelo CONTRAN. Com as seguintes especificações: alarme antifurto rádio Cd Player MP3/USB/Bluetooth. Apoios de
cabeça nos bancos dianteiros; Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis; Câmbio manual; Direção hidráulica ou elétrica; Ar-
condicionado Injeção Eletrônica; Combustível: Diesel; Tanque de combustível de no mínimo 60 litros; motor com potência mínima: 120
cv; Emplacado e licenciado. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO BAÚ 1. BAÚ: Capacidade de Carga Útil (Lotação) mínimo: 12.000 Kg;
porta traseira em duas folhas, do teto ao piso inferior com abertura por eixos verticais. As folhas das portas traseiras deverão ter
abertura total mínima de 260° e ter fixadores para manter a abertura máxima; Comprimento total mínimo: 3.000 m; Largura externa
mínima: 1.800 m; Altura mínima 2.100 m (piso até o teto); Sobre Chassi: Construída em perfis de alumínio liga 6063, com longarinas e
travessas em perfil tipo U (80x40x6mm) soldadas pelo processo de solda MIG, e distribuídas de forma proporcional ao chassi do
veículo. O peso total deverá ser distribuído de forma proporcional sem sobrecarregar os eixos. . O veículo deve garantir a proteção da
carga contra intempéries. Veículo deve ter dispositivos que garantam que a carga fique totalmente amarrada, de forma a não permitir
seu deslocamento dentro do baú, O veículo deve ter, em todas as portas do compartimento de carga, mecanismo de fechamento e
trava. O veículo deverá ter a cabine separada fisicamente do compartimento de carga, impedindo o contato do condutor com a carga.
com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante.

Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 136,00
Valor Final: 66,00
Valor Total: 99.000,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:01:57
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA (03.069.571/0001-70)
Modelo: N/C

Item: 0019
Descrição: Configuração mínima do veículo: TRATOR DE ESTEIRA, com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por

conta da contratante, para limpeza do lixão e aterramento de vias, com grade proteção contra quedas de objetos, sapata garra simples;
motor diesel alimentado de 06 cilindros com potência mínima de 140 CV; peso operacional aproximado de 16.000 kgs; equipado com
lamina de capacidade volumétrica de no mínimo 3,0 m³; buzina; luzes de serviço; faróis de serviço na dianteira e traseira; alarme de
marcha a ré e transmissão hidráulica. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 333,33
Valor Final: 197,00
Valor Total: 157.600,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:02:26
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA (03.069.571/0001-70)
Modelo: N/C

Item: 0020
Descrição: Configuração mínima do veículo: PÁ CARREGADEIRA, para limpeza de lixão e aterramento de vias, motor diesel alimentado de 06

cilindros com potência mínima de 140 CV; peso operacional aproximado de 18.000 kg; equipada com todos os acessórios necessários
para o trabalho; buzina; luzes de serviço; faróis de serviço na dianteira e traseira; alarme de marcha a ré e transmissão hidráulica. com
motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 184,00
Valor Final: 89,00
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Valor Total: 222.500,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:02:34
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA (03.069.571/0001-70)
Modelo: N/C

Item: 0021
Descrição: Configuração mínima do veículo: LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA - Sobre rodas Pneus, cabine fechada climatizada, motor diesel,

com o mínimo de potência de 125 HP, lâmina regulável com sistema hidráulico e largura mínima de 3,60m. com motorista e
manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 282,33
Valor Final: 207,00
Valor Total: 517.500,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:00
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA (03.069.571/0001-70)
Modelo: N/C

Item: 0022
Descrição: Configuração mínima do veículo: RETROESCAVADEIRA, fabricação nacional, motor diesel 4 cilindros turbo potência de no mínimo 98

HP, torque de no mínimo 400 nm, filtro de ar duplo, sistema de refrigeração independente para motor transmissão e hidráulico, capo
frontal basculante, escapamento em inox, sistema elétrico 12 volts, direção hidrostática eixos dianteiros e traseiros direcionais,
transmissão automática de 4 marchas à frente e 4 marchas à ré com inversor de velocidade, freios multifidiscos banhados a óleo auto
ajustáveis a disco seco e independente do freio de serviços, sistema hidráulico com no mínimo 110 por minuto, pneus dianteiros 17,5x
25 12 lonas e traseiro 17,5 x 25 12 lonas, taque de combustível de no mínimo 130 lts, cabine fechada com ar condicionado com rops e
fops branco com suspensão e ajustes e cinto de segurança, faróis dianteiros e traseiros, luzes de alerta e direcionais, tapete de
borracha, espelhos retrovisores internos e externos painel com tacômetro temperatura do motor, nível de combustível, horimetro e
relógio, sistema de alarme audiovisual para óleo do motor, água no combustível e pressão do óleo de transmissão, freio de
estacionamento, filtro de ar e alternador, tomada de 12 volts concha dianteira com capacidade de no mínimo 1,20m³, com força de
desagregação de no mínimo 5.300kg retro escavadeira com concha de capacidade de escavação de no mínimo 0,26m³, com
profundidade de escavação de no mínimo 4,30mts e altura mínima de escavação de 5.30mts. força de desagregação na caçamba
dianteira de no mínimo 6.150kg, estabilizadores laterais com válvulas de retenção, peso total de máquina de no mínimo de 7.500kg.
com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante.

Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 223,56
Valor Final: 223,56
Valor Total: 335.340,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:07
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: TOP MULTIMARCAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (40.919.181/0001-79)
Modelo: N/C

Item: 0023
Descrição: Configuração mínima do veículo: LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA com capacidade mínima de peso operacional de 12

toneladas, em bom estado de conservação. com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da
contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 363,33
Valor Final: 183,00
Valor Total: 91.500,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:14
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA (03.069.571/0001-70)
Modelo: N/C

Item: 0024
Descrição: ROLO COMPACTADOR DE SOLO LISO: compactador vibratório, novo (ano 2019), motor a óleo diesel no mínimo tier 3, com no

mínimo 110 hp, refrigeração a água, equipado também com tração no cilindro, cilindro liso, peso operacional de no mínimo de 10.000
kg. com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 260,00
Valor Final: 71,00
Valor Total: 142.000,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:19
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA (03.069.571/0001-70)
Modelo: N/C

Item: 0025
Descrição: ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO Motor a diesel / modelo 6B 5.9 – Diesel, refr. a água, potência Max. (DIN6271) 115 hp

(85KW) 2400 rpm, tanque de combustível 266 litros, tanque óleo hidráulico 175 litros, sistema elétrico 12 volts. com motorista e
manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 227,00
Valor Final: 139,99
Valor Total: 279.980,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:24
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Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0026
Descrição: Configuração mínima do veículo: LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, com capota de proteção, motor com potência mínima de 50cv,

mínimo 3 cilindros, tração 4x2, com pneus novos compatíveis com a potência e a tração do trator, acompanhado de carreta agrícola em
madeira, com capacidade para 4 toneladas. com motorista e manutenção por conta da contratada e Combustível por conta da
contratante. Ano de fabricação, Marca e Modelo

Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 169,33
Valor Final: 95,50
Valor Total: 47.750,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:30
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0027
Descrição: Configuração mínima do veículo: AMBULÂNCIA TIPO B (segundo a classificação da Portaria 2048/GM do Ministério da Saúde). O

veículo deverá ser equipado por todos os equipamentos exigidos pela normatização aplicável aos veículos de transporte inter-hospitalar
de pacientes com risco de morte conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco morte desconhecido. Deverá
possuir motorização de 1.6, 100 cv no mínimo, 02 portas, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava
elétrica, capacidade para 05 pessoas (sendo um motorista e um passageiro na cabine e um paciente e dois assistentes no
compartimento de transporte do paciente) O compartimento de transporte deve ser revestido com capota em plástico reforçado com
fibra de vidro possuir janelas laterais. Deve vir acompanhado com os sinalizadores acústicos e visuais e todos os grafismos necessários
à identificação de veículos de emergência. A ambulância deverá ser contratada na ausência momentânea da ambulância integrante da
frota do município, o ano do veículo não poderá ser superior a 12 meses. Com motorista e manutenção por conta da contratada e
Combustível por conta da contratante.

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Diária
Valor Referência 1.059,26
Valor Final: 739,90
Valor Total: 73.990,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:38
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

Item: 0028
Descrição: Configuração mínima do veículo: AMBULÂNCIA TIPO C, FURGA&#771;O - UTI - superior de 10,5m3 interno, cor branco, 2021/2022,

potência mínima 129cv, direção hidráulica, ar condicionado dianteiro original de fábrica, cilindrada superior a 2.250, rodas aço 6,5,
pneus 225/65 r16, tanque de combustível mínimo de 85l, carga útil mínimo 1.530, garantia de um ano ou 100 mil km, medidas externas:
comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.080, altura
superior a 1.890. descritivo transformação: isolamento termo – acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR
14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante
em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em fibra de
vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de
prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento, confeccionada em fibra de
vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros, confeccionada
em fibra de vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14. 561/2000; banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual,
estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira
descartável; banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança
não retráteis e encosto de cabeça. maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; iluminação interna com 03
luminárias alógenas no teto, 03 luminárias no teto em LEDs e 06 luminárias em LEDs nos armários; marcador digital para bateria;
iluminação em LEDs na cor azul no beiral de acabamento do armário lado esquer

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Diária
Valor Referência 1.644,44
Valor Final: 1.139,90
Valor Total: 113.990,00
Adjudicado em: 01/07/2022 - 10:03:45
Adjudicado por: ALTENBERG MARTINS DE LIMA
Nome da Empresa: PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI (04.688.587/0001-24)
Modelo: N/C

ALTENBERG MARTINS DE LIMA

Pregoeiro
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