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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2017 PMLA-PP-SRP 

 
Após analisado o resultado do Pregão Presencial 013/2017 PMLA – PP - SRP, o 

pregoeiro, Sr. Sávio Alex Vieira Pismel,  ADJUDICA a licitante  vencedora dos respectivos 

Itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação. 

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO: 
 

ITEM QUANTIDADE UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 

Ambulancha soldada em alumínio e liga naval 
totalmente soldada em chapa de três milímetros 
no fundo e dois e meio milímetros nas laterais, 
medindo sete metros e meio de comprimento, dois 
de boca, com pontal de zero oitenta centímetros 
com casaria em alumínio naval com vidros na 
parte frontal e acrílico nas laterais em janela de 
correr, maca móvel em alumínio para transporte 
de pacientes. Suporte para soro e oxigênio, banco 
com encosto e almofadado na traseira e quatro 
cadeiras almofadadas já instaladas e todos os 
bancos com gavetas para guardar objetos, tanque 
de combustível para console com kit de direção 
(volante, cabo de direção, caixa de direção de 
diesel) com painel elétrico de quatro botões de 
porão para dois mil galões com automático, bateria 
de 75 amperes, sonar de profundidade, GPS, farol 
com controle remoto, radio VHS náutico, luz de 
navegação, luzes interna, luz de alcançado, mão de 
força para retirada de maca de pequenas 
embarcações acoplada a motor de 150 hp quatro 
tempos, a gasolina pura sem mistura de óleo, 
cilindradas mínimas de 2.670cc, power trin, 
partida elétrica com comando a distância. 

UNID. 1 R$ 165.500,00 R$ 165.500,00 

02 

Barco em alumínio rebitado ou soldado, em chapa 
de no mínimo 1,5mm de espessura, medindo 
5,90m de comprimento, 1,50m de boca, pontal de 
0,53m, 04 bancos, com capacidade para até 06 
pessoas, com capota náutica, com popa lavada, 
borda alta, caixoneta lateral para passagem de 
cabos, com console para colocação de kit de 
direção e comando a distância (volante, bezel, cabo 
de direção, caixa de direção), motor de popa de 
25hp, 2 tempos com kit de partida elétrica 
(comando à distância), 02 cilindros em linhas, 
afogador manual, 02 tempos, sistema de 
inclinação, refrigeração a água controlada por 
pressão e temperatura, garantia de 24 meses, 
tanque de combustível para 25 litros com 
mangueira e bulbo, equipado com seis salvas 
vidas. 
 

UNID. 3 R$ 26.640,00 R$ 79.920,00 
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TOTAL: R$ 245.420,00 

 

 
 

 
Limoeiro do Ajuru - PA, 07 de Julho de 2017. 

 
 
 
 

 
Sávio Alex Vieira Pismel 

Pregoeiro 
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