
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

                                                                     PODER EXECUTIVO 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro – Fone (091) 3728-1249 

CEP. 68685-000 – Concórdia do Pará 

ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-003 

 

Ao Exmº Sr. 

Alfonço Luiz Batista  

Secretário Municipal de Saúde de Concórdia do Pará. 

 

  Submetemos à consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 9/2020-003, analisado nas propostas apresentadas pelas empresas habilitadas 

conforme Ata de Realização do Pregão em referência. 

             Solicitamos à Vossa Excelência a homologação do resultado desta licitação à licitante 

vencedora, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosa para a Administração. 

 

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO 

 

Após analisado o resultado do Pregão Presencial Nº 9/2020-003, a pregoeira, Srta. Nelucy 

e Silva de Souza ADJUDICA à licitante vencedora do respectivo ITEM, conforme indicado no quadro 

abaixo: 

 

P G AGUIAR VIEIRA, CNPJ nº 27.967.465/0001-72, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, nº 

2563, Nova Santa Inês, Santa Inês -Ma, CEP: 65.300-480, cujo item foiadjudicado com o seguinte 

valor: 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

 01 Unidade Móvel de Saúde - Micro-

ônibus Urbano de Transporte Sanitário. 

Veículo Categoria M3, 0km, adaptado 
para o transporte de passageiros com 
deficiência tipo cadeirante ou mobilidade 
reduzida, deacordo com a resolução 
CONTRAN e demais normas vigentes no 
período da aquisição. Capacidade de 
transporte de no mínimo de20 
passageiros sentados e 01 passageiro 
cadeirante, deve conter 01 posto para o 
motorista. Ar condicionado, sistema de 
TV visívelpara todos com Kit Multimídia, 
porta pacote. Porta lado direito com 
preparo (DPM ou PEV) para embarque e 
desembarque depessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida; janelas com 
vidros móveis com guarnição; poltrona 
para motorista comdeslocamento 
lateral; cinto de segurança abdominal 
para todas as poltronas; tomada de ar 
no teto com saída de 
emergênciaacoplada; vidro vigia na 

traseira; iluminação interna; motor 
diesel com no mínimo de 150 cv de 
potência e torque mínimo de 450Nm 
(kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 
marchas a frente e 01 a ré; direção 
hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original 
de fábrica;freio a ar ou hidráulico com 
ABS; Suspensão dianteira e traseira e 
sistema de amortecedores, originais do 
fabricante; PBT mínimode 7.200 
toneladas; comprimento mínimo de 
7.500 m; tanque com capacidade 
mínima de 90 litros. 

VOLARE ATTACK 

V8L 

C/8.450 COMP. 

TIPO MÉDIO        

2020 

Unid. 01 R$345.000,00 R$345.000,00 
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RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO 

 

Situação: Adjudicado em 27 de Março de 2020. 

 

Adjudico para a empresa: 

 

- P G AGUIAR VIEIRA, CNPJ nº 27.967.465/0001-72, o seguinte item: 01. 

 

 

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço por ITEM e que o 

preço ofertado está em conformidade com os praticados no mercado e em consonância com os valores 

orçados por esta municipalidade, o que satisfaz as exigências legais. 

 

Concórdia do Pará- Pa, 27 de Março de 2020. 

 

 

 

Nelucy e Silva de Souza 

PREGOEIRA 
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