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Pregão Eletrônico

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTANHAL PA
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00104/2021 (SRP) 
 

Às 10:13 horas do dia 03 de dezembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00104/2021, referente ao
Processo nº 2021/10/11525, o pregoeiro, Sr(a) PAULA FRANCINARA SILVA SAMPAIO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Locação de veículos - leves / pesados / com motorista
Descrição Complementar: Locação de (01) uma unidade móvel de ensino – laboratório de informática, tipo ônibus,
dotada de 3 eixos, suspensão mista, com medidas mínimas de 14m de comprimento, 2,6m de largura e 3,2m de
altura, com capacidade mínima para 20 usuários com quilometragem livre, plano de prevenção de acidentes, seguro
contra roubo/furto e sinistros, contendo: 01 Cabine / sala de repouso equipada com no mínimo 3 assentos reclináveis
com sinto de segurança, sistema de monitoramento e climatizador de ambiente. 01 Laboratório de Informática
equipado com 20 jogos de mesas e cadeiras para estações de usuários, sistema elétrico, sistema de conexão por
pontos lógicos e rede wi-fi, sistema de ar condicionado, Sistema antifurto, sistema de som (Caixas, amplificador e
microfone de lapela) e tela de projeção de 92”; 01 Lavabo equipado com lavatório e sistema hidráulico.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 16.100,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AGAPE SERVICOS, GESTAO E CONSULTORIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 15.200,0000 ,
com valor negociado a R$ 15.000,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 03/12/2021
10:13:32

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGAPE SERVICOS, GESTAO E
CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.396.826/0001-33, Melhor lance: R$ 15.200,0000, Valor
Negociado: R$ 15.000,0000
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