
 
 
 
 
 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS Nº 174, BAIRRO CENTRO – VITÓRIA DO XINGU/PA – FONE: (093) 3521-1479 

 

 

PRIMEIRO ADENDO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2021-027 
 

 

OBJETO: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual locação de veículos e máquinas 

pesadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

 O Pregoeiro e equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

Estado do Pará, torna público para conhecimento de todos os interessados o Primeiro Adendo 

ao Pregão Presencial SRP nº. 9/2021-027, com abertura prevista para 20/04/2021, às 09:00 

horas, onde detalharemos a seguir as adequações:  
_______________________________________________________________________________ 

 

ONDE SE LER: 

 

9.2.5.1 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, 

diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo 

ANEXO III; 

 

PASSA A LER: 

 

12.2.5.1 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por 

sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo 

ANEXO VII; 

________________________________________________________________________________ 

 

- Estamos comunicando a todos os interessados que será suprimido os subitens 12.2.5.2 a 12.2.5.5, 

considerando que os mesmos constam no subitem 4.1 do mesmo Edital. 

________________________________________________________________________________ 

 

- Estamos comunicando a todos os interessados que os ITENS referente ao TERMO DE 

REFERÊNCIA passará a ter a seguinte ordem e composição. 

 

ITEM  DESCRIÇÃO MARC. QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNIT. R$ 

VALOR     

TOTAL R$ 

01 

LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO - 

POTÊNCIA MÍNIMA 226 CV - 

SISTEMA ELÉTRICO 24V 
Especificação : Com capacidade 

mínima de 10 Tonelada, Transmissão 

Mecânica, a diesel S10, direção 

hidráulica, com carroceria de madeira 

simples, equipado com todos os 

componentes de segurança, ar 

  12 MÊS      R$ 12.062,50 R$ 144.750,00 



 
 
 
 
 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS Nº 174, BAIRRO CENTRO – VITÓRIA DO XINGU/PA – FONE: (093) 3521-1479 

 

condicionado, documentação regular 

em perfeitas condições de uso, 

incluindo manutenção preventiva, 

corretiva e seguro total por conta do 

contratado, combustível por conta da 

contratante. 

02 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 

CAÇAMBA BASCULANTE - DOIS 

- EIXOS - TRAÇADOS Especificação 

: Com Capacidade mínima de 14m3, 

transmissão Mecânica, a Diesel S10, 

direção hidráulica, equipado com todos 

os componentes de segurança, ar 

condicionado de fabrica, documentação 

regular em perfeitas condições de uso, 

incluindo manutenção preventiva, 

corretiva e seguro total por conta do 

contratado, combustível por conta do 

contratante. 

  12 MÊS      R$ 16.175,00 R$ 194.100,00 

03 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 

PRANCHA. Especificação : Com 

Capacidade mínima de 23 toneladas, 

para o transporte de máquinas, 

transmissão mecânica, a diesel S10, 

direção hidráulica, equipado com todos 

os componentes de segurança, Ano não 

inferior 2015 documentação regular em 

perfeitas condições de uso, incluindo 

manutenção preventiva, corretiva e 

seguro total que será por conta do 

contratado. Combustível por conta da 

contratante. 

  12 MÊS      R$ 17.450,00 R$ 209.400,00 

04 

LOCAÇÃO DE CARRO 

CAMINHONETE CABINE DUPLA 

4X4 (SEMUTS) especificação : 

contratação de serviço de locação de 

veículo automotor, tipo caminhonete 

4x4 cabine dupla carga máxima 

aproximada de 3.000 kg, transmissão 

mecânica com 06 velocidades á frente e 

01 á ré, carroceria de ferro, capacidade 

para 05 pessoas, motor mínimo 3.2 de 

potência 170 cv, a diesel, direção 

hidráulica, com capota marítima, 

equipado com todos os componentes de 

segurança, documentação regular, não 

inferior ao ano de 2019. com seguro 

total, troca de pneus, manutenção 

preventiva e corretiva por conta da 

contratada - SEMUTS 

  48 MÊS      R$ 9.125,00 R$ 438.000,00 
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05 

LOCAÇÃO DE CARRO DE 

PASSEIO 04 PORTAS (FMS) 
Especificação : veiculo automotor, tipo 

passeio, 4 portas, capacidade para 05 

pessoas, motor mínimo 1.0 de potencia, 

flex, direção hidráulica, equipado com 

todos os componentes de segurança, 

documentação regular, não inferior ao 

ano de 2019, incluindo manutenção 

preventiva e corretiva, troca de pneus e 

seguro total por conta do contratado, 

combustível por conta da contratante - 

FMS 

  12 MÊS      R$ 3.400,00 R$ 40.800,00 

06 

LOCAÇÃO DE CARROS DE 

PASSEIO 7 LUGARES Especificação 

: contratação de serviço de locação de 

veículo automotor, tipo van, capacidade 

7 passageiros, flex, direção hidráulica, 

ar condicionado, equipado com todos 

os componentes de segurança, 

documentação regular, não inferior ao 

ano de 2019, com seguro total, troca de 

pneus, manutenção preventiva e 

corretiva por conta da contratada. 

  24 MÊS      R$ 9.700,00 R$ 232.800,00 

07 

LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 
Especificação : TIPO PC - Peso 

Operacional, mínimo 22.336 Kg 

(49.240 Ib) Peso Operacional, máximo 

- 23.553 Kg (51.930 Ib) Potência 

Nominal, Liquida - 104 KW (139 HP) 

Pressão de Alívio Principal - 35.000 

KPa (5.076 Ib/pol) Profundidade de 

Escavação, Máxima - 6.240 mm ( 20 

pés 6 pol) Faixa de Largura da Caçamba 

- 600-1,400mm (24-56 pol) Faixa de 

capacidade da caçamba - 0,57-

1,56³(0,75-2,04yd³) Lança de alcance 

de 5,7m (18 pés 8 pol) com braço R2,5 

(8 pés 2 pol)com Caçamba Pinada 

HIDRÁULICA, ESTRUTURA, 

COMPARTAMENTO DO 

OPERADOR: O Sistema Hidráulico do 

Implemento com Pressão de alívio 

principal de 35.000 kPa (5.76 Ib/pol²) e 

fluxo de óleo máximo de 2 x 

202l/min.(53 gpm), oferece alta 

potência Hidráulica para escavação e 

levantamento, assim como para o uso 

de ferramentas de trabalho de 

acionamento Hidráulico para serviço 

pesado, Acopladores disponíveis, 

inclusive o fixador de Pino Center-

Lock, permitem que o operador 

  5.000 HORA     R$ 292,50 R$ 1.462.500,00 
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rapidamente troque as ferramentas de 

trabalho e passe de uma tarefa a outra, 

fazendo um melhor uso da máquina. 

Então disponível* kits Hidráulico 

auxiliares instalados em campos com 

mangueiras e tubos personalizados 

prontos para instalação rápida. 

08 

LOCAÇÃO DE RETRO 

ESCAVADEIRA TRAÇADA 
Especificação : Sobre Pneus Articulada, 

96 HP de Potência Bruta - Minima 

Motor Turbo, Transmissão Mecânica, a 

diesel S10, direção hidráulica, equipado 

com todos os componentes de 

segurança, ar condicionado de Fábrica, 

documentação regular em perfeitas 

condições de uso, incluindo 

manutenção preventiva, corretiva e 

seguro total por conta do contratado, 

combustível por conta da contratante. 

  12 MÊS      R$ 14.525,00 R$ 174.300,00 

09 

LOCAÇÃO DE TRATOR 

AGRICOLA 4X4 CABINADO 
Especificação : Transmissão Mecânica, 

com 110 CV, a diesel S10, direção 

hidráulica, equipado com todos os 

componentes de segurança, Ar 

Condicionado de Fabrica, com todos os 

Implementos Agricolas - Lãmina e 

Grade Aradora 26 Disco com Sistema 

de Lavantamento Hidraulico 

documentação regular em perfeitas 

condições de uso, incluindo 

manutenção preventiva, corretiva e 

seguro total por conta do contratado, 

combustível por conta da contratante. 

  24 MÊS      R$ 14.725,00 R$ 353.400,00 

10 

LOCAÇÃO DE TRATOR DE 

ESTEIRA. Especificação : transmissão 

mecânica, a diesel, com potência de 125 

hp, direção hidráulica, equipado com 

todos os componentes de segurança, 

documentação regular em perfeitas 

condições de uso, incluindo 

manutenção preventiva, corretiva e 

seguro total por conta do contratado, 

combustível por conta da contratante. 

  3.000 HORA     R$ 272,50 R$ 817.500,00 

11 

LOCAÇÃO DE VAN Especificação : 

contratação de serviço de locação de 

veículo automotor, tipo van, capacidade 

14 passageiros, a diesel, direção 

hidráulica, ar condicionado, equipado 

com todos os componentes de 

segurança, documentação regular, não 

inferior ao ano de 2019, com seguro 

total, troca de pneus, manutenção 

  24 MÊS      R$ 14.775,00 R$ 354.600,00 
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preventiva e corretiva por conta da 

contratada, combustível, lubrificante e 

motorista será por conta do contratante. 

12 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: 

ambulância fiorino especificação: 

veículos ambulância com air bag, ar 

condicionado freios abs, trava elétricas, 

vidros elétricos. e com todos os 

equipamentos. 

  12 MÊS      R$ 10.200,00 R$ 122.400,00 

13 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: 

AMBULÂNCIA FURGÃO 

Especificação : veículos ambulância 

com air bag, ar condicionado freios abs, 

trava elétricas, vidros elétricos. e com 

todos os equipamentos. 

  12 MÊS      R$ 14.900,00 R$ 178.800,00 

14 

LOCAÇÃO DE CARRO 

CAMINHONETE CABINE DUPLA 

4X4 (SEMAPA) especificação : 

contratação de serviço de locação de 

veículo automotor, tipo caminhonete 

4x4 cabine dupla carga máxima 

aproximada de 3.000 kg, transmissão 

mecânica com 06 velocidades á frente e 

01 á ré, carroceria de ferro, capacidade 

para 05 pessoas, motor mínimo 3.2 de 

potência 170 cv, a diesel, direção 

hidráulica, com capota marítima, 

equipado com todos os componentes de 

segurança, documentação regular, não 

inferior ao ano de 2019. com seguro 

total, troca de pneus, manutenção 

preventiva e corretiva por conta da 

contratada - SEMAPA 

  48 MÊS      R$ 9.125,00 R$ 438.000,00 

15 

LOCAÇÃO DE CARRO 

CAMINHONETE CABINE DUPLA 

4X4 (FMS) especificação : contratação 

de serviço de locação de veículo 

automotor, tipo caminhonete 4x4 

cabine dupla carga máxima aproximada 

de 3.000 kg, transmissão mecânica com 

06 velocidades á frente e 01 á ré, 

carroceria de ferro, capacidade para 05 

pessoas, motor mínimo 3.2 de potência 

170 cv, a diesel, direção hidráulica, com 

capota marítima, equipado com todos 

os componentes de segurança, 

documentação regular, não inferior ao 

ano de 2019. com seguro total, troca de 

pneus, manutenção preventiva e 

corretiva por conta da contratada - FMS 

  36 MÊS      R$ 9.125,00 R$ 328.500,00 
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16 

LOCAÇÃO DE CARRO DE 

PASSEIO 04 PORTAS (SEMUTS) 
Especificação : veiculo automotor, tipo 

passeio, 4 portas, capacidade para 05 

pessoas, motor mínimo 1.0 de potencia, 

flex, direção hidráulica, equipado com 

todos os componentes de segurança, 

documentação regular, não inferior ao 

ano de 2019, incluindo manutenção 

preventiva e corretiva, troca de pneus e 

seguro total por conta do contratado, 

combustível por conta da contratante - 

SEMUTS 

  24 MÊS      R$ 3.400,00 R$ 81.600,00 

TOTAL  R$ 5.571.450,00 

________________________________________________________________________________ 

 

OBS: As alterações são sempre no intuito de esclarecer, e propiciar um melhor entendimento referente 

ao Edital, ampliar a concorrência e não haver interpretações diferentes, considerando que os demais 

atos do processo permanecem inalterados. 
 

__________________________________________________________________________ 

 
 O presente ADENDO passa a fazer parte integrante do PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº. 9/2021-027 - PMVX, pelo que, ficam ratificadas as demais Cláusulas e Condições previstas 

no instrumento de convocação. 

 

Vitória do Xingu/PA, 14 de abril de 2021. 

 

 
JOAQUIM DOS SANTOS MENDES 

Pregoeiro – Decreto nº. 026/2021 
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