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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
Respon;'sável. LAUDEMIR DE BRITO 

!gripar sarnento COMPRAS - PMGP 

Relatório de Cotação: cotação rápida 3 

Pesquisa realizada entre 02/06/2021 12:10:46 e 10/06/2021 17:12:12 

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatorio 
atendem ao Inc. I Art. 2°, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.K 	do Art. 5•. (o 

resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bern corno Inc. II e III do Art. 5°. 

Método Matemático Aplicado: Media Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na media aritmét.ca de todos os preços 

selecionados pelo usuario para aquele determinado l iem. 

instri,cão Alormaiétr, 1,/,  73 d.? 05 de 49.eut;-, de 202a .10 4.-140 3', pesquisa de preços será rnaienaitzada cm jou...men:O coe comerá lNC i v v1:todo matemático apeado paia 

,:fefi,-.,cão de valor estimado  

Item 1.  caminhão 

PREÇOS / 	 QUANTIDADE. 	 PREÇO 	 PERCENTUAL 

PROPOSTAS 	 ESTIMADO 

RS 301.766,67 (on) 

Preço Compras 
Órgão PUblico 

Governamentais 

PREÇO 

MÁXIMO 

RS 301.766,67 

Data 
Identificação 

Licitação 

10.TAL 

PS :301.765,67 

Preço 

MINIS] 'È.R10 DA DEFESA  I Secretaria de Organização Institucional I N"Pregão:12021 29/04/2021 115 35/.300,00 

Deoar.amento d‘f Acminição Interna I Coordenação-Gel dl do Pi ograma UASG 110594 

Calha Norte. 

MINISTÉRIO DA DEFESA I Secretana de Organização Institucional 1 N'Pregão:12021 29/04/2021 

Deparrainento de Adm.nistração Interna I Coordenação-Geral cic Programa UASG , 10594 

Calha Norte 

Valor Unitário RS 323.000,00 

Preço Data 
órgão Público Identificação Preço 

!publico Licitação 

MUNICIPIC DE 1PORA / (1) CCMISSAO DE LICITACAO N°Licitação:850894 ~)112(i R:3 2 F;9.31-)0.1!() 

Valor Unitário 
	

RS 259.300,00 

Média dos Preços Obtidos. R$ 301.76á,b7  

Valor  Global: 	RS 301.166,67 

Detalhamento dos Itens 
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• 

rèm 1. caminhão 

Preço Estimado: R$ 301.766a (Ui') 	Percentual: - 	Preço Máximo: R$ 301.766,67 

   

   

 

Média dos Preços Obtidos: RS 301 766 67 

Quantidade Descrição 
	

Obser vação 

/unidade 	caminhão tração 4x2. pbt de 14.000kg. potência do motor minirna de185cv, equiaado com carroceria de madeira tipo carga seca 

de 7,00m. veiculo similar ao rnercedes-benz azego1419. equipada com carroceria de madeira sirniar a buoro. entrega no estado d 

tocantins. 
	

0 05 9 
RS 357 300.00 Preço (Compras Governamentais) 1 Menor Preço 

zre 	Agos!,., 

Filtros Utilizados: Penodo: 02/06/2020 à 02/06/2021; Palavra Chave: veículo tipo caminhão com carroceria carga seca 9.F.)00kg; Apenas 

Materiais; Operador: lguantriFornecedor: 

Data: 29/04/202 09.ito Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Secretaria de Organização Institucional 
	

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Departamento de Administração Interna 	 SRP: SIM 
Coordenação-Ge: al do Progran ia Calha Norte 	

Identificação. N.Dregõo 1 2()2 	IJAS(3 '1 1 D5c34 
Objeto: Registro de preços de âmbito hacional (Programa Calha Norte) para a eventual 	

Lote/Item: 
aquisição de veiculos.. 	

Ata. LinkAta 
Descrição: CAMINHÃO - Caminhão tração 4x2, PRT de 14.000)4 potência do motor mínima 	

Fonte: wssAr.compt ascjovernarrientais.o,ov, 
uem5CV equipado com carroceria de madeira tipo carga seca de 7,00m. 	

br 
Veicule. similar ao Mercedes-Benz Atego 1419. equipada com carroçeria de 

Quantidade: 2 inalei a similar a Bueiro. Entrega no Estado do ACRE. 

Unidade.  Unidade CatMat: 1937 - CAMINHAO 

DF 

ONP.1 
	

RAZA0 SOCIAL DO FORNECEDOR 	 vmonoxpnopoorxp|wxL 

05.163.253/0001-08 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 	 RS 357.300.00 

VENCEDOR* 

NI arca. VOLKSWAGEN 
Fabricam c,  

N./ladeio: CON;,,r1.-.1.L.KrioN.Ã4à:,, 
Descriçáo 	 a rlioselcorn carroceria de madeira para ca 	seda.de20. tf.2.2*.a244,2,,' 1. CARACTERISTICAS 'rE.CNICAS Classificaçao: Veiculo novo. tr 

ação 4x2. 	quitO1 netre, equipado cor n carroçeria carga seca. b. ~le labrica •ão do 	 o. 	 " 

O Kg. d. Motor do veiculo.  dica diesel,  com r tenda .ual o 	)eriorLIC-4sV; e. Distancia entre eixos, compativel pa,a implerre.nto de Cat roce. ia de madeira rif. 

7 rn. f. 	roc.._1.2.sar..kira:L§k,st.Latizczh. com  a abricação do ano corrente ou, no maximo, no prazo de 12 (doze) meses contados da data de entrega de veie 

tilo. g. Pintura na cor BRANCA, e 2. DIVERSOS a. A.1-j-,_.orjgjijagiulp original de fábrica: b. Ret ovsores 	rnos 61 - tr.o.,  c. Vidro eleu iço nas portas com fecheme 

otolabertui a automática pela chave, d. iravas elétricas das portas com acionamento na chave, e. Computador de bordo con1endo no momo 	se.quirnes funç 

di.:Ignosticos de falhas, noras de viagem autonomia do combustivel e média geral do consumo, entre outros: 	 :rtegrada ao veículo, sorne 

nie disponibilindo de fábrica, o. Protetor de cortei; h. Jogo de tapete de borracha; e i. Deverá acompanhar o veiculo todo ferramenta, bas.co distribudo pelo( 
ornecedor (chave de roda, macaco hidráulico e triargolo). 3. CARACTERIZAÇÃO DA CARROCERIA DE MADEIRA a. Oarroceria nova, aberta e de primeiro uso. Eah 

r:cac CZV1. adetia de le,  aproprrada para carroceria, podendo sei* qualquer urna das seguintes essências Angel,m Vermelho. Rox,nno, lato,uba. acatiaria. 
.h.ngik.D, Pau D a,00 Ipé Roxo, Cumaru ou similares. o. Dimensões adequadas ao c.sornprimento do chassi: 7,00m de com rirr ujelarqs,iu,ii,laute..a 

.11yd.j '‘i.ioxiinação deverá ser condicionada as orientaçoes do manual do .molementador de cada fabricante o chassi do veiculo: c. As grades laterais ser oc 
rernoviveis e com tiancas 	mola de pressão e pegador ergonômico; d. Assoalho com encaixe tipo macho e fêmea: e. Malha! reforçado com mão foaor;eoi 

de 5/8 oalegodas com quatro colunas e sarrafos rias transversais; f. Travessas reforçadas com chapa ;nos nas extremidades; g. Todos os parafusos. arruelas o 
c,ianchos deverão ser zincados para mão sofrer corrosào. h. A c.arroceria deverá possuir caixa de ferramentas com tranca, paia barros d,aneiros e traseiros com 
borrachas e mini saias laterais; i. Equipada com garremos para amarração e ancoragem da carga, e j. Produto s,rnilar ao Mernedes.Be.nz Atego1619 equiparia c 

uni carrocei ia de madeira similar a Buoro. 

Estado: 
	

Cidade: 
	

Endereço: 
	

Telefone: 	 Ernail - 

MG 
	

Uberlândia 
	

R DUQUE DE CAXIAS. 450 
	

(3413216-6700 	 esnoorium@triang.corn.ty 

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço 

0.e2.'?(-) 

R$ 288.700,00 

Filtros Milizadosi Penado. 09/06/2020 à 09/06/2021, Palavra Chave: caminhão 4x2 carga seca carroceria; Apenas Materiais, Operador 

Igua101dFornecedor. 

órgão. MINISTÉRIO DA DEFESA 

Secretaria de Crganização Institucional 

Departamento de Administração Interna 

Coordenação-Geral do Programa Calha Norte 

Objeto: Registro de preços de âmbito nacional ;Programa Calha Norte) para a eventual 

aquisição de veiculas.. 

Descrição* CAMINHÃO - Caminnão tração 4x2, PeT 14.000Kg. potência do motor mínima 

de 185CV, equ:pacio com cai roceria macieira tipo carga seoa de 7,00m. 

Velculó similar ao Mercedes-Benz Alego 1419. equipada com carroceria de 

ma:dein:1 similar a Bx,ro Entrega no Estado do 'TOCANTIN5.; 

Data: 29/04/207 09.00 

Modalidade. Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação-  NaPregão 12021 /- 13.4..:‘,G. 105;4 

Lote/Item: 142 

Ata.  Lnk..Aza 

Fonte: stiww.ce,mpras::.p,,ernarneritaiz-, 

tar 

Quantidade. 
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CatMa• 1937 - CAMINHA() 

CNP.! 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

11.726.521/0015-42 TRANSF-i10 CAMINHOES, ONIBUS, MAOUINAS E MOTORES LTDA 

* VENCEDOR * 

Unidade-  Unidade 

UF: DF 

VALOR DA PROPOSTA FINAI 

.)8.10CLOO 
Ci 

Marca V7 i " 
Fabricante: MAN LATIN AMERICA 
Modelo: y2i 14-1 90_  
Descrição: Caminhão Wiià j4x"r 	de fabricação nacional. zero km, marca. Volkswagen. modelo 14.190 Robu.st, PBT 	 ia do motor  
equipado com earroceria de madeira tipo carga seca de 7.00m. Entrega no Estado dc TOCANTINS. 'Todas especiricações, medidas. tolerâncias e demais dato 
s. conforme informações teci-ricas do editai pregTo-eTetrônice N' 01/2021, termo de referencia e seus anexos" 'I 

Estado: 	Cidade: 	Endereço. 	 Nome de Contato: 	 Telefone: 	Email: 

TC 	Palmas 	R Q ASR SE 95, SN 	Silvam.) Carvalho de Castro Pires 	(53)9203-1665 	clatido.amorim@transno.com.br  

Prece; (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço 

Filtros Utilizados: Período: 10/06/2020 à 10/06/2021; Palavra Chave: caminhão carga seca 4x2 pbt 

Operador igualOtdFornecedor 

Órgão: MUNICIPIO DE IPORA ,/ (11COMISSAO DE LICITACAO 

Objeto: Aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria novo para atender a necessidade 

Municipio de (poro. 

Descrição: CAMINHAO DE CARROCERIA - CAMINHÃO 4X2 Novo Zero km, de fabricação 

nacional, ano modela 2020/2020, chassi equipado com motor diesel de j•  

c il:ndros em Iilha :  turco e intercoole', pc2t1?1._. nin n o de 180 CV de potencia, 

com sistema de injeção eletrônica, caixa de mudanças com c; machas a frente e  

ljÁtiireção hidraulicia, freio a ai, peso bruto total PB1....."...L..Ánírrizajt j) aasl 

cabine. pata 2 passageiros + motorista total de ocupantes 3 lugares, cobice 

confeccionada em chapa de aço. aquecimento interno, tacógrafo eletrônico, pára-

cnoque e lameiros com normas do DENATRAN. Pintura na cor branca, inclur.,,,ve 

para-cnoques.-CARROCERIAGarroc,ma carga seca em madeira (carga seca), 

com estrutura e assoalho de mader - , 	ipê ou superior, caixa de ferrannta, 

pintura na cor branca, 04 (quatro) 	erurros, para-choques padrão 

RENA MAN, incluindo as faixas 	. 	carroceria e do Para-choque, 

dimensões da cor ro.,:eria. 5.00 x 2,20 x 0.45. 

CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL. DO FORNECEDOR 

RS 259.300,00 

de 0.500kg; Apenas Matei :a: 

VAI...OR DA PROPOSTA FINAL 

Data: 23/12/202)) OS 45 

Modalidade: Pregão 

SRP' NÃO) 

Identificação: N'ticitação:850894 

Lote/Item:. 1/1 

Ata: Link...Ata 

Adjudicação: 23/12/2020 11 5 

Homologação: 23/12/2020 11 15 

Fonte: www.lctacoes-e.com.or 

Quantidade: 

UF: GO 

35.963.155/0001-08 COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA 	 AS 259.300,00 
* VENCEDOR * 

Marca Marca não informada 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição:C aj, Novo Zero km. de fabricação nacional. e2.jy;izidarÁja;ra-4(- 	chass equipado com motor diesel de 4 c:11 

mbo e intercooler.p cia, com sistema de injeção eletrônica, caixa de mudanças cc...22 -ULaktzilej.„14 
y. direção hidraulica, freio a ar, peso bruto total Ipt.3. 	 , cabine `3f3 2 passageiros 4 motorista total de ocupantes  3 lugares. cabine tonfeoc,:o•• 
a da em chapa de aço. aquecimento interno, tacógrafta eletrônico, pára-choque e lameiros com normas do DENATRAN. Pintura na cor branca, inclusive para-duo 
tues. -CARROCFRIA Carroçeria targaseca em mateira ;carga seca), com estrutura e assoalho de madeira em ipê ou superior, caixa Co ferramenta, pintura na 
cor branca, 04 (quatro) apara barros, para-choques padrão DENATRAN, incluindo as faixas refleti•as da carroceria e do Para-choque. dimensões da carroceria: 
6,00 	 *Todos os itens originais do fabricante do caminhão. *Emplacado em nome do município, MARCA IVECO 

Estado- 	Cidade' 	 Endereço: 	 Telefone: 	 Emaii: 
CO 	 Aparecida de Goiânia 	 GOIAS, SN 	 (6.`fl 9165-2486 	 valdem,,arrã.  Idem, rrã.w.e.gia,s;.0m br 
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PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA 

Solicitação d'rèl4ititàk;ão de preços 

Prefeitura Municipal cie Gotandsia do Pará 

	 Cotação de preços No 20210519001 	

e.0 3 1 
RESPONSAvEL 

NOME LAUDE.MIR DE BRITO 

PROPONENTE. 

NOME SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LIDA - DEMAIS 
ENDEREÇO F200 PA 150, SN 

BAIRRO • NOVA MARABA CIDADE Marabá - PA 

CNPJ 14 133.73010001-75 

O município oe Goianesia do Fara, solicaa que seja tornRC110 os preços una.frios e :ateis do(s; itonix.ns:‘ abanco especificaclosl nara !rIS de ,4sva,lan`mn14 	r^-e' 1 

preços e venfice0o da modeljclace de liciiaçáo cobivel. 

Sua resposta, de acordo com ca orecelos Ieaau. •regrar um procesec admirlistrat:vo ett contas. resevarn10-te a t►nt,dene d•rfwa Qt 4,not" 
itern(ns) disonmsnado(S). ov rejeitar !ods. desde que haja converváncia para o in,mipiOce Goianesia do Para 

Goianésie do Para. 19 de Mato de 2021 

LAUDEMIR DE BRITO 
Responsável 

ITEM DESCRIÇÃO 
52379 VEICULO TrPO CAMINHO COM CARROCERIA CARGA SECA 

VALCA 

MARCA 	QUANT. 	. UNIDADE 	:JNITARIO R 	'T AI RO 

VOI.ESWAGEN 	 ano UNIDADE 	igt..1M000 	 ••• 

apeceiceofc 	rock:m.0x tipo 214, Okm, cabine com orCOnc4coon.5.10 too 04 too minam, 
2020. 	minvrto ♦ 3Serrvn deeç4o narfreaka. trocdo 4x2, motor rsomt,' C11 4 tempo2; 
r3tAmootor numore 4 ewparc pot*o mirem, t8fc. tovemo rriioimo 600nm 	etstmn‘ce 6 
~as P113 9 SiMg de.avs 'som& 234/73 R17 õ Carrocem unge soca mimma 6 Cm on 
,O,t1Parnénto Motos efetivas rietetor ra,erat poro octsto dynouttvo de a.•troraçãe 
Nc,roviogárclas conforme iogisinèto, poro.oPoQuo trosoro nontotoode com a novo norma oo 
C',NTRAN » de,iars sou/pl.•.net:tos otngotortos e,9,cloo Pela CddÇO nte=mge do ~Mo 

3$000U CC. 
Conalckes ac pag a iiento À  Vista 

Prazo de entrega 120 dias 
Validade da proposta 	 30 

Valor wr extenso Trezentos e noventa mil reais 

Data 22106+2021 

	

,ft; • 	. 7c 

, 	ci. I, trl• 
.• 	 ; 	PA` 

Maràtá earabà - 

______ 0(5- 000,escaogaira9‘16: 
OVO c: o rn et c — 
c.wente 
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Gmail - COTAÇÃO 

www.empresasrevemar.com.br  

    

 

APRESAS 

  

    

'RP(r2VEMAR 

 

 

    

Missão: "Multiplicar Talentos de alto desempenho, ágeis, comprometidos a longo prazo em aprimorar 
relacionamentos bem sucedidos, crescendo e inovando sempre o nosso negócio sólido e conflavelrnente 

Mt(s ,imoirmó,pense ey'n ewkoronússo 42.0) O rth(*) (IMN.Care e o conoforneiknento com os custos:. 

De: Cotações Goianésia <cotacoes.goianesia@grnail.com> 
Enviada em: terça-feira, 15 de junho de 2021 08:53 
Para: ana.silvagrevemancom.br  
Assunto: COTAÇÃO 

BOM DIA 

Prezados Senhores. 

110 Com necessidade de instruirmos um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Goianésia - Pa, 
solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços referente a Caminhão. 

Atenciosamente, 

Gabriel Porto Pereira 

Contato: (94) 99141-6984 
COTAÇÕES - PMGP 

Cotação Goianésia.pdf 
245K 

• 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=e0c3701e70&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f903A1703359150057494140&dsqt=1&simpl=msg-f%3A... 4/4 



Dados do ResponsáveL para Assinatura do Contrato 
JONHILTON ANDRADE DE SOUZA 

RG: 3320655 ORG. EXP: PC/PA CPF: 640.565.462-15 

0053 

PROPOSTA PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA 

Dados da empresa 

Razão Social: BERIT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 38.504.792/00001-04 

Av Principal, SN, Conj. Cidade Nova I — Ananindeua - PA, CEP: 67130010 

Telefone: 
(91) 98242-7040 
(91) 99261-8068 

E-mail: 
beritcomercioomail.com  

banco: 
lInntander 

Agencia: 
1577 

C/C: 
000130023748 

Declaramos que, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens, taxas nos respectivos órgãos ambientais, análises laboratoriais, lucro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos 
Declaramos que possuímos os recursos necessários a execução de nossos trabalhos 

Declaramos Possuir assistência Tecnica Autorizada no estado do Pará 

Prazo de Entrega: 90 (noventa) Dias. 

Prazo de garantia: 12 (doze) meses. 

Validade da proposta: 60(sessenta) dias . 

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos 
estabelecidos, em via os quais se compromete a cumprir integralmente: 

Av Principal, SN, Conj. Cidade Nova I - Ananindeua-PA, CEP :67130010 
CNPJ: 38.504.792/00001-04, e-mail: beritcomerciogrnail.com   

Telefones: (91) 98285-3795 — (91) 99261-8068 



hen 
' 	f, c. _ e .1."$, 	1.> ei O 6 4 

ITEM DESCRIÇAÕ MARCA 
MODELO 

UND QTD VALOR 
UNT 

VALOR 
TOTAL 

1 Especificação: 	Veículo 	rodoviário, VW UND 01 R$ R$ 
tipo 	3/4, 	0km, 	cabine 	com 	ar 
condicionado, ano de fab. mínimo 

11.180 
DELIVERY 

395.990,00 	395.990,00 

2020, 	eixo 	mínimo 	4.350mm, 
direção hidraulica, tração 4x2, motor 
diesel de 4 tempos, turbo intercooler, 
mínimo 4 cilindro,potecia mínima 

II 160cv, 	torque 	mínimo 	600nm, 
injeção eletronica, 6 marchas, PTB 
9.500kg, 	pneus 	radiais, 	235/75 
R17.5. 	Carroceria 	carga 	seca 
mínimo 6,0m de comprimento, faixas 
refletivas, 	pretetor 	lateral 	para 
ciclista, dispositivo de amarração 
homologadas conforme legislação, 
para-choque 	traseiro homologado 
com a nova norma do CONTRAN e 
demais equipamentos obrigatórios 
exigidos pelo código nacional de 
trânsito. 

TOTAL R$:395.990,00( TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E 
NOVENTA REAIS) 

• 
Ananindeua/PA 15 de junho de 2021 

BERIT COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CPNJ: 38.504.792/0001-04 

Av Principal, SN, Conj. Cidade Nova i - Ananindeua-PA, CEP :67130010 
CNPJ: 38.504.792/00001-04, e-mail: beritcomerciogmail.com   

Telefones: (91) 98285-3795 — (91) 99261-8068 
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