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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

    
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o resultado apresentado na ata em conformidade com o 
Termo de Referência do Edital da licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 
00014/2022/PMON, expedida aos 29 dias do mês de março de 2022, em favor da empresa e 
considerando o disposto no art. 4º, inciso XX, da Lei nº 10.520/2002, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Adjudicar a licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 
00014/2022/PMON, expedida aos 29 dias do mês de março de 2022, por estar de acordo com 
a legislação em vigor, ao: 
 

PROPONENTE: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
36.634.511/0001-02, sediada no Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova, 
Ananindeua-PA, CEP 67130-010, tendo para contato o Fone (91) 8242-7040 e o e-mail: 
alianca.licitapara@gmail.com, neste ato representada pela Sr.ª ROSANE OLIVEIRA LIMA, 
brasileira, empresária, portadora do RG nº 2359723 SSP/PA e do CPF nº 397.123.972-20, 
residente e domiciliada na Alameda Dário I, 3A, Rua Vila Nova, Cidade Nova, Ananindeua-PA, 
CEP 67130-280, vencedora do único item, no valor total de R$ 550.500,00 (Quinhentos e 
Cinquenta Mil e Quinhentos Reais). 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                    MARCA UNID QTD VR UNIT R$ VR TOT. R$ 

01 

CAMINHÃO CAÇAMBA, ZERO KM, NOVO 
(MOTOR A DIESEL) ano mínimo 2021, com 
potência mínima de 270 CV, capacidade do 
tanque de no mínimo 210 litros, tração 
mínima de 6x4, direção hidráulica, ar 
condicionado, sistema de freios a ar, 
transmissão automática ou manual c/no 
mínimo 6 marchas a frente e uma a ré, 
espelhos retrovisores, vidros e trava 
elétricos, lavador e limpador de para brisas, 
banco c/suspensão a ar, com todos os 
pneus e roda reserva. Equipado com 
caçamba basculante mínimo de 12m³, 
confeccionada em aço, com reforço interno 
em aço ¼”, tampa traseira com 
basculamento e abertura lateral, equipada 
com sistema hidráulica, faixas reflexivas, 
para-lamas em aço e para choques 
conforme legislação. Garantia mínima de 
12 (doze) meses.- Responsabilizar-se por 
todas as despesas referentes a 
emplacamento (em nome da Contratante), 
licenciamento e seguro DPVAT do veículo. 

IVECO 
TECTOR 
260E30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID 01 R$ 550.500,00 R$ 550.500,00 
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Art. 2º - Encaminhar este resultado para a homologação da autoridade competente. 
 

REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.  
 

Ourilândia do Norte-PA, 01 de abril de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA 
Pregoeiro 
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