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Veiculo tipo: Pickup, cabine Dupla, 4x4,

(Diesel), com motorização de no mínimo 140 CV,

ano modelo 2017/2017 ou 2017/2018, ar

condicionado, zero quilometro, cambio manual de

no mínimo 5 velocidades, freios ABS e Airbag

duplo, protetor de caçamba, capota marítima,

estribos laterais, à diesel/biodiesel,

capacidade de 05 (cinco) passageiros incluindo

motorista. 04 portas, direção hidráulica ou

elétrica, trio elétrico (trava, vidro, alarme).

Na pintura solida cor branca ou prata, rodas com

aro no mínimo 16, cinto de segurança de 03

(três) pontos em todos os acentos e demais itens

e acessórios de segurança exigido por Lei,

(CONTRAN), quilometragem livre, valor mensal,

sem motorista, combustível por conta da

Prefeitura Municipal de Curuçá, manutenção

preventiva por conta da CONTRATADA e manutenção

corretiva por conta da CONTRATANTE. 

UND 1 1 R$ 8.900,00 R$ 8.500,00 R$ 9.300,00 R$ 8.900,00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

MAPA DE APURAÇÃO

ALFA V. MÉDIOITEN DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QNT. MÁX LOUREDO SOUZAQNT. MÍN



2

Veiculo tipo: Micro ônibus, assentos estofados e

reclináveis, com até 5 (cinco) anos de

fabricação, motor à diesel/biodiesel, cinto de

segurança em todos os assentos, equipado com

todos os componentes de segurança exigidos pela

legislação vigente, com capacidade para no

mínimo 24 (vinte e quatro) passageiros, ar

condicionado, com quilometragem livre, valor

mensal, sem motorista, combustível por conta da

Prefeitura Municipal de Curuçá, manutenção

preventiva por conta da CONTRATADA e manutenção

corretiva por conta da CONTRATANTE. Poderá ser

solicitado Micro ônibus para trafegar em

estradas de terra.

1 1 R$ 9.900,00 R$ 10.780,00 R$ 10.180,00 R$ 10.286,67

3

Veículo tipo: Van, com capacidade mínima para 15

(quinze) passageiros, motor à diesel/biodiesel,

com ar condicionado, assentos estofados e

reclináveis, cinto de segurança em todos os

assentos, equipado com todos os componentes de

segurança exigidos pela legislação vigente,

quilometragem livre, com valor da locação

mensal, sem motorista, combustível por conta da

Prefeitura Municipal de Curuçá, manutenção

preventiva por conta da CONTRATADA e manutenção

corretiva por conta da CONTRATANTE. Poderão ser

solicitadas Vans para trafegar em estradas de

terra. Um veículo será destinado ao transporte

de pacientes que realizam o Tratamento Fora de

Domicílio – TFD.

1 2 R$ 9.000,00 R$ 9.280,00 R$ 9.220,00 R$ 9.166,67

4

Veículo tipo: Ônibus, com capacidade mínima para

45 passageiros sentados, à diesel/biodiesel, sem

ar condicionado, valor da locação mensal, sem

motorista, quilometragem livre, em perfeito

estado de conservação, devidamente limpo,

equipado com todos os itens de segurança

exigidos pela legislação vigente, combustível

por conta da Prefeitura Municipal de Curuçá e

manutenção preventiva e corretiva por conta da

CONTRATADA.

1 3 R$ 6.550,00 R$ 6.990,00 R$ 7.200,00 R$ 6.913,33
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Veículo tipo: Passeio, flex, motorização mínima

de 70 cv, capacidade de 05 (cinco) passageiros

incluindo motorista, 04 portas, direção

hidráulica ou elétrica, trio elétrico (trava,

vidro, alarme), cambio manual de no mínimo 5

velocidades, freios ABS e Airbag duplo, sem som,

ano modelo 2017/2017 ou 2017/2018, ar

condicionado, zero quilometro, sem limite de

quilometragem, valor mensal, sem motorista,

combustível por conta da Prefeitura Municipal de

Curuçá, manutenção preventiva por conta da

CONTRATADA e manutenção corretiva por conta da

CONTRATANTE. Todos os equipamentos obrigatórios

exigidos pela legislação vigente.

2 6 R$ 3.500,00 R$ 3.600,00 R$ 3.750,00 R$ 3.616,67

6

Veículo tipo: Van, com capacidade mínima para 9

lugares, valor da locação mensal, sem motorista

e combustível por conta da Prefeitura Municipal

de Curuçá, a manutenção preventiva e corretiva

por conta da CONTRATADA. Todos os equipamentos

obrigatórios exigidos pela legislação vigente.

1 3 R$ 3.600,00 R$ 3.850,00 R$ 3.970,00 R$ 3.806,67

7

Veículo tipo: Caminhão Baú ¾ ou similar, motor a

diesel/biodiesel, com capacidade mínima para

1,800 mil quilos, carroceria com baú em alumínio

medindo no mínimo 5,00 M e no máximo 6,00 M de

comprimento por 2,20 M a 2,60 M de altura, porta

de carga e descarga lateral e traseira, com

quilometragem livre, valor da locação mensal,

sem motorista e combustível por conta da

Prefeitura Municipal de Curuçá, a manutenção

preventiva e corretiva por conta da CONTRATADA.

Todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação vigente.

1 1 R$ 7.200,00 R$ 8.500,00 R$ 7.850,00 R$ 7.850,00

8

Veículo tipo: Caminhão Carga Seca Toco, com

carroceria de madeira, com capacidade mínima de

carga de 6 mil quilos, motor à diesel/biodiesel,

com quilometragem livre, valor da locação

mensal, sem motorista e combustível por conta da

Prefeitura Municipal de Curuçá, a manutenção

preventiva e corretiva por conta da CONTRATADA.

Todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação vigente.

1 3 R$ 10.150,00 R$ 9.670,00 R$ 9.800,00 R$ 9.873,33
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Veículo tipo: Caminhão com Carroceria de Madeira

tipo ¾ ou similar, com capacidade mínima de 3,5

mil quilos, com tração 4x2, motor a

diesel/biodiesel, com potência mínima de 140cv,

com quilometragem livre, valor locação mensal,

sem motorista e combustível por conta da

Prefeitura Municipal de Curuçá, a manutenção

preventiva e corretiva por conta da CONTRATADA.

Todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação vigente.

1 2 R$ 6.790,00 R$ 7.180,00 R$ 6.920,00 R$ 6.963,33

10

Veículo tipo: Caminhão Trucado com Carroceria de

Madeira, com assoalho e tampas laterais

reforçadas, comprimento de 7,50 m ou maior, com

capacidade de carga igual ou superior a 07 mil

quilos, quilometragem livre, motor à

diesel/biodiesel, valor da locação mensal, sem

motorista e combustível por conta da Prefeitura

Municipal de Curuçá, a manutenção preventiva e

corretiva por conta da CONTRATADA. Todos os

equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação vigente.

UND 1 1 R$ 12.500,00 R$ 12.850,00 R$ 13.180,00 R$ 12.843,33

____________________________

Vinícius Modesto da Silva

Pregoeiro Oficial

Curuçá-PA, 02 de janeiro de 2018.

R$ 155.620,00
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