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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

  

Ref.: 
Processo n.º 004/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2019 

OBJETO: Locação de veículos para serem utilizados na execução das atividades da Câmara Municipal de 
Santana do Araguaia-PA, exercício 2019. 

  

A Câmara Municipal de Santana do Araguaia reconhece a participação da empresa: M N CARVALHO EIRELI – ME, 

CNPJ: 19.872.229/0001-44, objetivando a Locação de veículos para serem utilizados na execução das atividades da Câmara 

Municipal de Santana do Araguaia-PA, exercício 2019. 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 2019. Declarando como 

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

 

Item Quant Unidade Descrição 
v. unit v. total 

001 210 Diárias  Veiculo de passeio, cinco porta, sendo 02 na 
frente, 02 atrás, porta bagageiro, fechado com 
ar condicionado, 04 (quatro) marchas a frente e 
01 (uma) ré, combustível a gasolina, injeção 
eletrônica, com capacidade entre 04 a 05 
passageiros, ano/modelo 2018. 

215,00 45.150,00 

002 315 Diárias  Veiculo fechado com ar - condicionado 4 
(quatro) marchas a frente e 01 (uma) ré, 
combustível a diesel, cabine dupla, com 
capacidade de 05 passageiros, transmissão 
4x4 com potência entre 120 a 140 CV, 
ano/modelo 2017. 

419,00 131.985,00 

 

Valor total ganho pela: M N CARVALHO EIRELI – ME, CNPJ: 19.872.229/0001-44, no valor de R$177.135,00 (cento e 

setenta e sete mil  cento e trinta e cinco reais). 

 
Valor total da licitação foi de R$177.135,00 (cento e setenta e sete mil  cento e trinta 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 18 de fevereiro de 2019.     

 
 

         
  Advaldo Rodrigues da Silva 

Pregoeiro 
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