
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRASIL NOVO/PA

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 103/2021

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) GESTOR(A) FME, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº

10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para a seleção e contratação de
pessoa jurídica e/ou pessoa física, para prestação de Serviços de Transporte Escolar em vias Urbana e Rural do município de Brasil Novo/PA, por meio de locação de veículo tipo
caminhonete ou caminhão, devidamente adaptado, incluindo motorista, durante 97 (noventa e sete) dias letivos, para manutenção do Fundo Municipal de Educação.

Fornecedor : EDUCA TRANSPORTES LTDA - 13.538.690/0001-89

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

1 10.379,00 Quilômetro VICINAL DA 10 - CAMURIM - Locação de um
Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir
de 2011, com capacidade de 45 lugares, em
bom estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 107
km/dia, (ida-e-vinda) da vc. 10. Saída: Casa
do Garimpeiro seguindo até à EMEF Santa
Luzia indo até a Cabanagem e vice- versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,28 R$ 44.422,12 R$ 6,51 R$ 67.567,29 34,25 R$ 2,23

2 9.700,00 Quilômetro VICINAL DA 10/12 - ESCOLA CABANAGEM
- Locação de um Veículo Adaptado, ano de
fabricação a partir de 2011, (Traçado) com
capacidade de 20 lugares, em bom estado de
conservação, que ofereça condições
aceitáveis ao transporte de pessoas, que
disponha de capota em madeira recoberta de
lona impermeável ou similar, que estenda nas
laterais com proteção anti-chuva e sol, com
entrada lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 100
km/dia, (ida-e-vinda) vic. 10/12. Saída: Sr.
Reny passando pela Escola Recanto Feliz,
prossegue até Dona Faridy, indo a EMEF
Cabanagem e vice- versa.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 4,50 R$ 43.650,00 R$ 6,51 R$ 63.147,00 30,88 R$ 2,01

6 8.342,00 Quilômetro VICINAL DA 13 -BEIRA-RIO XINGU A EMEF
BRASIL NOVO - Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 45 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 86 km/dia,
(ida-e-vinda) da vic. 13. Saída: EMEF Santa
Juliana, beira-rio Xingu e seguindo até Escola
“Brasil Novo” e vice-versa.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 4,38 R$ 36.537,96 R$ 6,51 R$ 54.306,42 32,72 R$ 2,13

Subtotal Adjudicado R$ 176.844,58 Subtotal Orçado: R$
268.799,61

34,21% R$
91.955,03



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

19 4.850,00 Quilômetro EMEF BOM JESUS / JULIO / MANINHO -
Locação de um Veículo Adaptado, ano de
fabricação a partir de 2011, com capacidade
de 20 lugares, em bom estado de
conservação, que ofereça condições
aceitáveis ao transporte de pessoas, que
disponha de capota em madeira recoberta de
lona impermeável ou similar, que estenda nas
laterais com proteção anti-chuva e sol, com
entrada lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 50km/dia,
(ida-e-vinda) Saída: EMEF Bom Jesus indo
até Sr. Julio retornando a EMEF Bom Jesus,
Seguindo até o ramal Sr. Osébio na casa do
Maninho e retornando a EMEF Bom Jesus da
Lapa e vice-versa.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 4,89 R$ 23.716,50 R$ 8,16 R$ 39.576,00 40,07 R$ 3,27

21 6.790,00 Quilômetro VICINAL DA 10 – CAPEMBAS RAMAL AGUA
LIMPA E AGUA AZUL - Locação de um
Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir
de 2011, com capacidade de 20 lugares, em
bom estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 70 km/dia,
(ida-e-vinda) Saída: da Vicinal 6 passando
pelo ramal da água Limpa, água Azul indo até
EMEF Bom Jesus da Lapa e vice-versa.

SERVIÇO SERVIÇO R$ 4,20 R$ 28.518,00 R$ 6,51 R$ 44.202,90 35,48 R$ 2,31

Subtotal Adjudicado R$ 176.844,58 Subtotal Orçado: R$
268.799,61

34,21% R$
91.955,03

Fornecedor : BM LOCACOES EIRELI - 20.548.634/0001-90

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

3 5.335,00 Quilômetro VICINAL DA 10 – ARAMUM - Locação de um
Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir
de 2011, com capacidade de 45 lugares, em
bom estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 55 km/dia,
(ida-e-vinda) da vic. 10. Saída: casa da Sra.
Maleni Feldhaus passando pela casa do Sr.
Regis, seguindo até a EMEF Cabanagem e
seguindo até a ladeira do Aramum, passando
pela casa do Sr. Valmizão e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 6,10 R$ 32.543,50 R$ 6,51 R$ 34.730,85 6,30 R$ 0,41

4 2.522,00 Quilômetro VICINAL 10 – ENSINO MÉDIO - Locação de
um Veículo Adaptado, ano de fabricação a
partir de 2011, com capacidade de 25
lugares, em bom estado de conservação, que
ofereça condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 26 km/dia,
(ida-e-vinda) Saindo do ARAMUM seguindo
até a Pioneira vice e versa.

SERVICO SERVICO R$ 7,70 R$ 19.419,40 R$ 8,16 R$ 20.579,52 5,64 R$ 0,46

Subtotal Adjudicado R$ 486.746,00 Subtotal Orçado: R$
622.242,39

21,78% R$
135.496,39



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

5 5.044,00 Quilômetro VICINAL DA 18-CASA DO SR. SILVÃO AO
KM 50 - Locação de um Veículo Adaptado,
ano de fabricação a partir de 2011, (Traçado),
com capacidade de 20 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 52 km/dia,
da vicinal 18, ida-e-vinda. Saída: da casa do
Sr. Silvão, com destino a EMEF Grande
Esperança - km 50 e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 5,85 R$ 29.507,40 R$ 6,51 R$ 32.836,44 10,14 R$ 0,66

7 8.342,00 Quilômetro VICINAL DA 14 -COMUNIDADE SANTA
LUZIA - Locação de um Veículo Adaptado,
ano de fabricação a partir de 2011, com
capacidade de 45 lugares, em bom estado de
conservação, que ofereça condições
aceitáveis ao transporte de pessoas, que
disponha de capota em madeira recoberta de
lona impermeável ou similar, que estenda nas
laterais com proteção anti-chuva e sol, com
entrada lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 86 km/dia,
(ida-e-vinda) da vic. 14. Saída: casa do Jorge,
até EMEF Brasil Novo, e vice- versa.

SERVICO SERVICO R$ 6,40 R$ 53.388,80 R$ 6,51 R$ 54.306,42 1,69 R$ 0,11

9 1.940,00 Quilômetro VICINAL DA 17 - Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 20 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 20 km/dia,
(ida e vinda) Agrovila Nova Floresta seguindo
até a EMEF Grande Esperança, KM 50 vice e
versa

SERVICO SERVICO R$ 7,98 R$ 15.481,20 R$ 8,16 R$ 15.830,40 2,21 R$ 0,18

10 9.118,00 Quilômetro VICINAL DA 15 -PORTEIRA DO SR. LI -
Locação de um Veículo Adaptado, ano de
fabricação a partir de 2011, com capacidade
de 45 lugares, em bom estado de
conservação, que ofereça condições
aceitáveis ao transporte de pessoas, que
disponha de capota em madeira recoberta de
lona impermeável ou similar, que estenda nas
laterais com proteção anti-chuva e sol, com
entrada lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 94 km/dia,
(ida-e-vinda) da vic. 15. Saída: porteira do
lote do Sr. “Waldemar” seguindo até à Rod.
Transamazônica com destino à Brasil Novo e
vice-versa

SERVICO SERVICO R$ 5,25 R$ 47.869,50 R$ 6,51 R$ 59.358,18 19,35 R$ 1,26

11 12.028,00 Quilômetro VICINAL DA 20 – RIO BEIRADÃO A EMEF
BOM MENINO -Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 20 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 124
km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 20. Saída: Casa
do Sr. Zé Antônio Calvi, seguindo até a
guarita, passando o Pitinga e seguindo até a
casa do Sr. Ailton até a EMEF Bom Menino e
vice- versa..

SERVICO SERVICO R$ 4,49 R$ 54.005,72 R$ 6,51 R$ 78.302,28 31,03 R$ 2,02

Subtotal Adjudicado R$ 486.746,00 Subtotal Orçado: R$
622.242,39

21,78% R$
135.496,39



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

12 13.774,00 Quilômetro VICINAL DA 20 - RAMAL DO “ZEZINHO
CEARENSE” E CRISTALINA - Locação de
um Veículo Adaptado, ano de fabricação a
partir de 2011, com capacidade de 20
lugares, em bom estado de conservação, que
ofereça condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 142
km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 20. Saída:
fazenda do Sr. Joel Sperotto passando pela
entrada do ramal da Cristalina até a EMEF
Santa Terezinha na Agrovila Duque de Caxias
e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,35 R$ 59.916,90 R$ 6,51 R$ 89.668,74 33,18 R$ 2,16

13 8.342,00 Quilômetro VICINAL DA 20 -RAMAL SAÚDE - Locação
de um Veículo Adaptado, ano de fabricação a
partir de 2011, com capacidade de 45
lugares, em bom estado de conservação, que
ofereça condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 86 km/dia,
(ida-e-vinda) da vic. 20. Saída: casa da Sra.
Poliana, seguindo para a EMEF Santa
Terezinha na Agrovila Duque de Caxias e
vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,89 R$ 40.792,38 R$ 6,51 R$ 54.306,42 24,88 R$ 1,62

17 2.910,00 Quilômetro VICINAL 23 - Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 20 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 30 km/dia,
(ida-e-vinda) na vic. 23. Saída: do Sr. Rangel
vai até EMEF Eronildes Torres e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 5,03 R$ 14.637,30 R$ 8,16 R$ 23.745,60 38,36 R$ 3,13

18 3.492,00 Quilômetro VICINAL DA 21/19 - Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 20 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 36 km/dia,
(ida-e-vinda) Saída: Vicinal 21 (Ramal do
Gama) indo até EMEF Pio XII seguindo até
EMEF Pinheiros e vice versa

SERVICO SERVICO R$ 8,00 R$ 27.936,00 R$ 8,16 R$ 28.494,72 1,96 R$ 0,16

20 9.312,00 Quilômetro VICINAL DA 10 – CAPEMBAS PRINCIPAL -
Locação de um Veículo Adaptado, ano de
fabricação a partir de 2011, com capacidade
de 45 lugares, em bom estado de
conservação, que ofereça condições
aceitáveis ao transporte de pessoas, que
disponha de capota em madeira recoberta de
lona impermeável ou similar, que estenda nas
laterais com proteção anti-chuva e sol, com
entrada lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 96 km/dia,
(ida-e-vinda) Saída: Porteira da beira do rio,
retornando a Capembas principal indo até o
Zé do Boi seguindo até EMEF Bom Jesus da
Lapa e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,70 R$ 43.766,40 R$ 6,51 R$ 60.621,12 27,80 R$ 1,81

Subtotal Adjudicado R$ 486.746,00 Subtotal Orçado: R$
622.242,39

21,78% R$
135.496,39



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

22 10.670,00 Quilômetro VICINAL DA 10 – CAPEMBAS Ramal
Primavera/Dom Bosco - Locação de um
Veículo Adaptado, ano de fabricação a partir
de 2011, com capacidade de 45 lugares, em
bom estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 110
km/dia, (ida-e-vinda). Saída: Ramal Tucuruí
vai ao ramal Primavera, entra no ramal Dom
Bosco e vai até EMEF Bom Jesus da Lapa e
vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,45 R$ 47.481,50 R$ 6,51 R$ 69.461,70 31,64 R$ 2,06

Subtotal Adjudicado R$ 486.746,00 Subtotal Orçado: R$
622.242,39

21,78% R$
135.496,39

Fornecedor : ARLITO FERREIRA NERES 56747748204 - 29.410.247/0001-68

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

8 5.626,00 Quilômetro VICINAL DA 16 - Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 20 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em madeira
recoberta de lona impermeável ou similar, que
estenda nas laterais com proteção anti-chuva
e sol, com entrada lateral, que disponha de
assentos acolchoados, pneus apropriados à
estrada de terra, para atender um percurso de
58 km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 16. Saída:
Morrinho, passando pela Agrovila 16 seguindo
até Brasil Novo, nos turnos manhã e tarde,
vice- versa

SERVICO SERVICO R$ 4,49 R$ 25.260,74 R$ 6,51 R$ 36.625,26 31,03 R$ 2,02

Subtotal Adjudicado R$ 25.260,74 Subtotal Orçado: R$
36.625,26

31,03% R$
11.364,52

Fornecedor : EVANDRO MENEZES DOS SANTOS 62020870215 - 29.373.145/0001-10

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

14 6.790,00 Quilômetro VICINAL DA 20 –PERCURSOS DIVERSOS -
Locação de um Veículo Adaptado, ano de
fabricação a partir de 2011, com capacidade
de 45 lugares, em bom estado de
conservação, que ofereça condições
aceitáveis ao transporte de pessoas, que
disponha de capota em madeira recoberta de
lona impermeável ou similar, que estenda nas
laterais com proteção anti-chuva e sol, com
entrada lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 70 km/dia,
(ida-e-vinda) da vic. 20. Saída: Lote do Sr.
Maurino, seguindo até à EMEF Santa
Terezinha na Agrovila Duque de Caxias,
seguindo pelo ramal do “Zé maranhense” até a
casa do Sr. Antônio Matias e retornando à
EMEF Santa Terezinha e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,42 R$ 30.011,80 R$ 6,51 R$ 44.202,90 32,10 R$ 2,09

Subtotal Adjudicado R$ 30.011,80 Subtotal Orçado: R$
44.202,90

32,10% R$
14.191,10

Fornecedor : VIVALDO DE S SANTOS & CIA LTDA - 11.506.620/0001-13

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

Subtotal Adjudicado R$ 165.438,08 Subtotal Orçado: R$
245.127,54

32,51% R$
79.689,46



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
%

Economia
R$

15 6.790,00 Quilômetro VICINAL DA 20 -RAMAL DA PETROBRAS E
CRISTALINA - Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 25 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti- chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 70 km/dia,
(ida-e-vinda) da vic. 20. Saída: Lote do Sr.
Ivan, passando pelo ramal da “Petrobrás” e
ramal “Cristalina” até a Agrovila Duque de
Caxias EMEF Santa Terezinha e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,48 R$ 30.419,20 R$ 6,51 R$ 44.202,90 31,18 R$ 2,03

16 10.864,00 Quilômetro VICINAL DA 19 - PEDRO ALEIXO A
SANTOS DUMONT - Locação de um Veículo
Adaptado, ano de fabricação a partir de 2011,
com capacidade de 45 lugares, em bom
estado de conservação, que ofereça
condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso de 112
km/dia, (ida-e-vinda) da vic. 19. Saída:
Porteira do Sr. Pedro Aleixo indo até a EMEF
PINHEIROS e vice-versa.

SERVICO SERVICO R$ 4,42 R$ 48.018,88 R$ 6,51 R$ 70.724,64 32,10 R$ 2,09

23 20.000,00 Quilômetro RESERVA DE KM – ZONA RURAL
(EVENTUAL NECESSIDADE) - Locação de
um Veículo Adaptado, ano de fabricação a
partir de 2011, com capacidade de 20
lugares, em bom estado de conservação, que
ofereça condições aceitáveis ao transporte de
pessoas, que disponha de capota em
madeira recoberta de lona impermeável ou
similar, que estenda nas laterais com
proteção anti-chuva e sol, com entrada
lateral, que disponha de assentos
acolchoados, pneus apropriados à estrada de
terra, para atender um percurso a definir
km/dia, (ida-e-vinda).Observação: conforme
descrito a reserva de quilometragem destina-
se em eventual necessidade de utilização,
mediante comprovação e justificava da
autoridade competente.

SERVICO SERVICO R$ 4,35 R$ 87.000,00 R$ 6,51 R$ 130.200,00 33,18 R$ 2,16

Subtotal Adjudicado R$ 165.438,08 Subtotal Orçado: R$
245.127,54

32,51% R$
79.689,46

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 884.301,20 R$ 1.216.997,70 27,34% 332.696,50

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasil Novo-PA , 19 de Agosto de 2021

WEDERSON NOIMINCHE
GESTOR(A) FME


		2021-08-19T14:27:40-0300
	WEDERSON NOIMINCHE:72162350297




