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PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 050/PMS/2022 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – N.º 019/PMS/2022 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO ESTIMADO:  

Item Meses Descrição dos Produtos Unidade Val. Médio Valor Total 

1 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), 
fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade 
de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 
contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do 
veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou 
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 
conta da contratada. 

Unidade 5.700,00 R$ 68.400,00 

2 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), 
fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade 
de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 
contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do 
veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou 
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 
conta da contratada. 

Unidade 5.700,00 R$ 68.400,00 

3 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), 
fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade 
de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 
contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do 
veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou 
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 
conta da contratada. 

Unidade 5.700,00 R$ 68.400,00 

4 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 03 EIXOS (TRUCADO), 
fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade 
de carga de no mínimo 10.000 kg. É de responsabilidade da 
contratada, efetuar manutenções corretivas e preventivas do 
veículo, inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou 
roubo e/ou sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por 
conta da contratada. 

Unidade 5.700,00 R$ 68.400,00 

5 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 02 EIXOS (TOCO), fabricação 
nacional, equipado com motor diesel, capacidade de carga de 
no mínimo 6.000 kg. É de responsabilidade da contratada, 
efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, 
inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 
contratada. 

Unidade 5.133,33 R$ 61.599,96 

6 12 

CAMINHÃO BASCULANTE 02 EIXOS (TOCO), fabricação 
nacional, equipado com motor diesel, capacidade de carga de 
no mínimo 6.000 kg. É de responsabilidade da contratada, 
efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, 
inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 
contratada. 

Unidade 5.133,33 R$ 61.599,96 

7 12 

CAMINHÃO, fabricação nacional, equipado com motor diesel, 
capacidade de carga de 3.500 kg a 4.200 kg. É de 
responsabilidade da contratada, efetuar manutenções 
corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de 
pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 
espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 4.933,33 R$ 59.199,96 

8 12 CAMINHÃO, fabricação nacional, equipado com motor diesel, Unidade 4.933,33 R$ 59.199,96 
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capacidade de carga de 3.500 kg a 4.200 kg. É de 
responsabilidade da contratada, efetuar manutenções 
corretivas e preventivas do veículo, inclusive reposição de 
pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro de qualquer 
espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

9 12 

VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE/PICK UP ( 
PAJERO,L200, RANGER, HILLUX, FRONTIER OU SIMILAR) 
quilometragem livre, ano de fabricação 2017 em diante, 
equipada com motor diesel 1.6 ou superior, cabine dupla, com 
tração 4X4, 04 portas, ar condicionado,trava elétrica,direção 
servo-assistida (hidráulica ou elétrica) capacidade de 05 
ocupantes adultos. É de responsabilidade da contratada, 
efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, 
inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 
contratada. 

Unidade 4.700,00 R$ 56.400,00 

10 12 

VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE/PICK UP ( 
PAJERO,L200, RANGER, HILLUX, FRONTIER OU SIMILAR) 
quilometragem livre, ano de fabricação 2017 em diante, 
equipada com motor diesel 1.6 ou superior, cabine dupla, com 
tração 4X4, 04 portas, ar condicionado,trava elétrica,direção 
servo-assistida (hidráulica ou elétrica) capacidade de 05 
ocupantes adultos. É de responsabilidade da contratada, 
efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, 
inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 
contratada. 

Unidade 4.700,00 R$ 56.400,00 

11 12 

VEICULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE/PICK UP ( 
PAJERO,L200, RANGER, HILLUX, FRONTIER OU SIMILAR) 
quilometragem livre, ano de fabricação 2017 em diante, 
equipada com motor diesel 1.6 ou superior, cabine dupla, com 
tração 4X4, 04 portas, ar condicionado,trava elétrica,direção 
servo-assistida (hidráulica ou elétrica) capacidade de 05 
ocupantes adultos. É de responsabilidade da contratada, 
efetuar manutenções corretivas e preventivas do veículo, 
inclusive reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou 
sinistro de qualquer espécie o ônus correrá por conta da 
contratada. 

Unidade 4.700,00 R$ 56.400,00 

12 12 

VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte 
médio popular, cilindrada mínima de 1.0 ou superior, com 
capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 
diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar 
condicionado, injeção eletrônica,combustível gasolina/ álcool, 
apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro,cintos de 
segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem 
Motorista. É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 3.566,67 R$ 42.800,04 

13 12 

VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte 
médio popular, cilindrada mínima de 1.0 ou superior, com 
capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 
diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar 
condicionado, injeção eletrônica,combustível gasolina/ álcool, 
apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro,cintos de 
segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem 

Unidade 3.566,67 R$ 42.800,04 
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Motorista. É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

14 12 

VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte 
médio popular, cilindrada mínima de 1.0 ou superior, com 
capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 
diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar 
condicionado, injeção eletrônica,combustível gasolina/ álcool, 
apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro,cintos de 
segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem 
Motorista. É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 3.566,67 R$ 42.800,04 

15 12 

VEICULO POPULAR, (TIPO HATCH OU SEDAN) de porte 
médio popular, cilindrada mínima de 1.0 ou superior, com 
capacidade mínima para 5 pessoas, ano modelo 2017 em 
diante,com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica,com ar 
condicionado, injeção eletrônica,combustível gasolina/ álcool, 
apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro,cintos de 
segurança retrateis de 3 pontos,quilometragem livre, sem 
Motorista. É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 3.566,67 R$ 42.800,04 

16 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 
cilindrada.  É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 2.400,00 R$ 28.800,00 

17 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 
cilindrada.  É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 2.400,00 R$ 28.800,00 

18 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 
cilindrada.  É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 2.400,00 R$ 28.800,00 

19 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 
cilindrada.  É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 2.400,00 R$ 28.800,00 

20 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 
cilindrada.  É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 2.400,00 R$ 28.800,00 

21 12 

MOTO, de fabricação nacional equipada com motor 150 
cilindrada.  É de responsabilidade de a contratada efetuar 
manutenções corretivas e preventivas do veículo, inclusive 
reposição de pneus, em caso de furto ou roubo e/ou sinistro 
de qualquer espécie o ônus correrá por conta da contratada. 

Unidade 2.400,00 R$ 28.800,00 
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TOTAL GERAL (R$): UM MILHÃO, VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS                                                           R$1.028.400,00 

 

 

APROVADO: 

 

SAPUCAIA, 29 de Setembro de 2022.  

 

 

WILTON MIRANDA DE LIMA 

Prefeito Municipal 
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