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Média dos Preços Obtidos: R$ 218,39

Média dos Preços Obtidos: R$ 503,75

Relatório de Cotação: cotação rápida 14

Pesquisa realizada entre 14/06/2021 22:52:13 e 14/06/2021 22:58:25Pesquisa realizada entre 14/06/2021 22:52:13 e 14/06/2021 22:58:25

Item 1: locação de veículo leveItem 1: locação de veículo leve

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

3 / 10 250 R$ 218,39 (un) R$ 54.597,50

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE NºPregão:202021

UASG:980385

10/05/2021 R$ 254,00

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE NºPregão:202021

UASG:980385

10/05/2021 R$ 250,50

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia |

8ª Região Militar | 2º Batalhão de Infantaria de Selva

NºPregão:62020

UASG:160161

13/11/2020 R$ 150,66

Valor UnitárioValor Unitário R$ 218,39R$ 218,39

Item 2: Locação de Veiculo - Tipo CaminhoneteItem 2: Locação de Veiculo - Tipo Caminhonete

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

4 / 25 300 R$ 503,75 (un) R$ 151.125,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 7ª

Região Militar/7ª Divisão de Exército | 10ªBrigada de Infantaria Motorizada |

71ºBatalhão de Infantaria Motorizado

NºPregão:12021

UASG:160177

29/04/2021 R$ 300,00

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA NºPregão:92020

UASG:927085

27/02/2020 R$ 625,00

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA NºPregão:72020

UASG:927085

20/02/2020 R$ 600,00

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA NºPregão:42020

UASG:927085

17/02/2020 R$ 490,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 503,75R$ 503,75

Valor Global:Valor Global:   R$ 205.722,50R$ 205.722,50
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Item 1: locação de veículo leve

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 254,00R$ 254,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura e eventual locação de veículos leves, pesados e

horas-máquina para atender as necessidades das Secretarias do Município de

Cumaru do Norte – PA..

Descrição:Descrição: Locação de veículos - leves , pesadosLocação de veículos - leves , pesados - VEICULO DE PASSEIO C/ AR

CONDICIONADO, 04 PORTAS,GÁS OU FREX, MOTOR 1.0COM NO MÁXIMO 04

ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTOR

CatSer:CatSer: 40144014 - Locação de veículos - leves , pesados

Data:Data: 10/05/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:202021 / UASG:980385

Lote/Item:Lote/Item: /16

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 490

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.543.829/0001-90
* VENCEDOR *

THIAGO DE SOUSA CHAGA COMERCIO E SERVICOS R$ 252,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO, 04 PORTAS,GÁS OU FREX, MOTOR 1.0 COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTO
R                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA TRES, SN (91) 9256-1587 pixelgrafc@gmail.com

03.069.571/0001-70 PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA R$ 253,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO, 04 PORTAS,GÁS OU FLEX, MOTOR 1.0 COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTO
R. RENAULT SANDERO 1.0 / ANO 2018                                        

Endereço:Endereço:

,

40.453.568/0001-82 REDEMAQ TRANSPORTE E LOCACAO LTDA R$ 255,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO C/ AR CONDICIONADO, 04 VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO, 04 PORTAS,GÁS OU FREX, MOTOR 1.0C
OM NO MÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTOR                                        

Endereço:Endereço:

,

31.262.722/0001-48 TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI R$ 264,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 218,39 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 218,39

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

250 Dias veiculo de passeio c/ ar condicionado, 04 portas,gás ou frex, motor 1.0com no máximo 04 anos de fabricação sem condutor

Valor do item em relação ao total

1) locação de...
2) Locação de...

26.5%

73.5%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1 Item 2
0.0

7.5

15.0

22.5

30.0

Relatório gerado no dia 23/06/2021 14:18:49 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQp3%2fgbVuhkwXu2%2fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQp3%252fgbVuhkwXu2%252fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 2 / 12

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=980385&uasg=980385&numprp=202021&Seq=1


Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO, 04 PORTAS,GÁS OU FREX, MOTOR 1.0COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTO
R                                        

Endereço:Endereço:

,

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 250,50R$ 250,50

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura e eventual locação de veículos leves, pesados e

horas-máquina para atender as necessidades das Secretarias do Município de

Cumaru do Norte – PA..

Descrição:Descrição: Locação de veículos - leves , pesadosLocação de veículos - leves , pesados - VEICULO DE PASSEIO C/ AR

CONDICIONADO 04 PORTAS GÁS OU FLEX 1.6 COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE

FABRICAÇÃO SEM CONDUTOR.

CatSer:CatSer: 40144014 - Locação de veículos - leves , pesados

Data:Data: 10/05/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:202021 / UASG:980385

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 450

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

40.453.568/0001-82
* VENCEDOR *

REDEMAQ TRANSPORTE E LOCACAO LTDA R$ 150,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO C/ AR, 04 P, GAS OU FLEX VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO 04 PORTAS GÁS OU FLEX 1.6 COM NO M
ÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTOR.                                        

Endereço:Endereço:

,

33.543.829/0001-90 THIAGO DE SOUSA CHAGA COMERCIO E SERVICOS R$ 248,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO, 04 PORTAS,GÁS OU FREX, MOTOR 1.6 COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTO
R                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA TRES, SN (91) 9256-1587 pixelgrafc@gmail.com

03.069.571/0001-70 PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA R$ 253,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO 04 PORTAS GÁS OU FLEX 1.6 COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTOR. VOLKS
WAGEN GOL 1.6 / ANO 2019.                                        

Endereço:Endereço:

,

31.262.722/0001-48 TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI R$ 264,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEICULO DE PASSEIO C/ AR CONDICIONADO 04 PORTAS GÁS OU FLEX 1.6 COM NO MÁXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO SEM CONDUTOR.               

Endereço:Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 150,66R$ 150,66

Data:Data: 13/11/2020 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

8ª Região Militar 

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto:Objeto: Eventual contratação de serviço de locação de veículos para atender as

necessidades do 2º BIS e demais Órgãos Participantes..

Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - Prestação de serviço de locação

diária de veículo TIPO PASSEIO, sem motorista, com ar condicionado,

motorização mínima 1.0 e máxima 1.4, ano de fabricação não inferior a 2014, 04

portas, capacidade mínima para 05 passageiros, bicombustível, tanque pleno,

direção hidráulica ou elétrica, itens de segurança regulamentares, pneus em bom

estado, sem limite de quilometragem, seguro total sem franquia para o locatário

e assistência total 24 horas, CRLV em dia e execução da manutenção e revisões

conforme manual do proprietário. Local da entrega e devolução: na sede do

órgão requisitante. Veículo descaracterizado (sem nenhum adesivo, cor neutra).

CatSer:CatSer: 40144014 - Locação de veículos - leves , pesados

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62020 / UASG:160161

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/11/2020 14:24

Homologação:Homologação: 10/12/2020 09:53

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 545

Unidade:Unidade: Diária

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

13.392.705/0001-43
* VENCEDOR *

TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 150,33

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Pregão nº 62020 (SRP) Item: 5 - Locação de Veículos - Leves / Pesados Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade 
Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: - Descrição: Prestação de serviço de locação diária de veículo TIPO PASSEIO, sem motorista, com a
r condicionado, motorização mínima 1.0 e máxima 1.4, ano de fabricação não inferior a 2014, 04 portas, capacidade mínima para 05 passageiros, bicombustíve
l, tanque pleno, direção hidráulica ou elétrica, itens de segurança regulamentares, pneus em bom estado, sem limite de quilometragem, seguro total sem franqu
ia para o locatário e assistência total 24 horas, CRLV em dia e execução da manutenção e revisões conforme manual do proprietário. Local da entrega e devolu
ção: na sede do órgão requisitante. Veículo descaracterizado (sem nenhum adesivo, cor neutra).                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R HELENA CARDOSO, 420 (92) 9535-7518 financeiro@grupotecway.com.br

63.859.961/0001-76 MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$ 151,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação diária de veículo TIPO PASSEIO, sem motorista, com ar condicionado, motorização mínima 1.0, ano de fabricação não inferior a 2015, 04 p
ortas, capacidade mínima para 05 passageiros, bicombustível, tanque pleno, direção hidráulica ou elétrica, itens de segurança regulamentares, pneus em bom 
estado, sem limite de quilometragem, seguro total sem franquia para o locatário e assistência total 24 horas, CRLV em dia e execução da manutenção e revisõ
es conforme manual do proprietário. Local da entrega e devolução: na sede do órgão requisitante de Belém-PA. Veículo descaracterizado (sem nenhum adesivo)
.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém AV ROBERTO CAMELIER, 1287 (91) 3038-3920 avelino@marajoveiculos.com.br

Item 2: Locação de Veiculo - Tipo Caminhonete

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 300,00R$ 300,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

10ªBrigada de Infantaria Motorizada 

71ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Objeto:Objeto: Contratação de Serviços de Locação de Veículos para o Escritório da Operação

Carro Pipa do 71º BIMtz..

Data:Data: 29/04/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160177

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.640

Unidade:Unidade: Unidade

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 503,75 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 503,75

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

300 Dias xxx
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Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - Locação de veículos utilitário misto

caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo S/10, Hilux,

L200, Ranger e/ou similar , com ano de fabricação de até dois anos antes do ano

da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor

de cárter, espelhos retrovisores em ambos os lados, kit multimídia com GPS

integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor

de ré, pneus, arranhões e pequenas avarias sem custo de franquia para a

locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os

bancos com apoio de cabeça, cintos segurança retráteis, limpador de para-brisa,

manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível

diesel, fornecimento/recebimentos do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a

limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por

conta do locador sem custos para o locatário, e com todos os itens do veiculo

funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo

locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), possibilidade de até 10 (dez) veículos,

documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultane...

CatSer:CatSer: 40144014 - Locação de veículos - leves , pesados

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

13.190.457/0001-58
* VENCEDOR *

MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA R$ 199,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.2 ou Superior, tipo S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar , com 
no máximo 02 anos de fabricação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores em ambos os lados, som CD 
player, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequenas varias sem custo de franquia para a locatária, 
quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos segurança retráteis, limpador de para-brisa, manuten
ção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza 
do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o locatário, e com todos os itens do veiculo funciona
ndo perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BIMtz), possibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação e
m dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. retante ver Termo de Referência.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AM Manaus AV TORQUATO TAPAJOS, 8720 (92) 8416-9421 mt.master.terraplanagem@outlook.com

23.078.648/0001-86 FORMATO CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA R$ 200,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto – caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo “S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar”, co
m ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retroviso
res em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequ
enas avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos 
segurança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos 
do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para 
o locatário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), po
ssibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. Os veículos deverão ainda contar 
com sistema de rastreamento por GPS que permita o acesso a localização do mesmo via internet e disponibilize ferramentas de controle.( chevrolet s10)            

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RUA JOAO TEIXEIRA, 35 (81) 8808-3793

02.355.633/0001-48 A.B.S. - TRANSPORTES E TURISMO LTDA R$ 245,45

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação por diária de veículos, utilitário misto, caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou superior, com ano de fabricação de até dois an
os antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores em ambos os lados, kit multimí
dia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequenas avarias sem custo de franqui
a para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos segurança retráteis, limpador de p
ara-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do veículo limpo, com tanque chei
o, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o locatário, e com todos os itens d
o veículo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), possibilidade de até 10 (dez) veículos
, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. Os veículos deverão ainda contar com sistema de rastreamento por 
GPS que permita o acesso a localização do mesmo via internet e disponibilize ferramentas de controle.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PE Recife R DR. TAVARES CORREIA, 77 Savio Jose (81) 3471-3132 absturismo@terra.com.br

14.657.444/0001-09 IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI R$ 260,00

Relatório gerado no dia 23/06/2021 14:18:49 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQp3%2fgbVuhkwXu2%2fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQp3%252fgbVuhkwXu2%252fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 5 / 12



Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto – caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo “S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar”, co
m ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retroviso
res em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequ
enas avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos 
segurança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos 
do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para 
o locatário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), po
ssibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. Os veículos deverão ainda contar 
com sistema de rastreamento por GPS que permita o acesso a localização do mesmo via internet e disponibilize ferramentas de controle. Marca/Modelo: Chevr
olet/S10.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AVENIDA DANTAS BARRETO, 2061 (81) 3422-0252

12.326.061/0001-22 M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 297,90

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto – caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo “S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar”, co
m ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retroviso
res em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequ
enas avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos 
segurança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento / recebimento
s do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos par
a o locatário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), 
possibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. Os veículos deverão ainda cont
ar com sistema de rastreamento por GPS que permita o acesso a localização do mesmo via internet e disponibilize ferramentas de controle.                                   

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Salvador AV TANCREDO NEVES, 274 (71) 3450-0412 perpetuasergio@hotmail.com

40.786.019/0001-20 VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 298,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto – caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo “S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar”, co
m ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retroviso
res em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequ
enas avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos 
segurança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos 
do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para 
o locatário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), po
ssibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. Os veículos deverão ainda contar 
com sistema de rastreamento por GPS que permita o acesso a localização do mesmo via internet e disponibilize ferramentas de controle.( FORD RANGER).       

Endereço:Endereço:

,

10.716.021/0001-61 MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 300,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar , com 
ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores
em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequena
s avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos seg
urança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do 
veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o lo
catário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), possi
bilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultane...                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PB João Pessoa AVENIDA JULIA FREIRE, 1351 Solange Rosendo Gomes (83) 3224-3495 carla_maisviagens@hotmail.com

05.613.414/0001-00 F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI R$ 348,00

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 23/06/2021 14:18:49 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQp3%2fgbVuhkwXu2%2fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQp3%252fgbVuhkwXu2%252fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 6 / 12



Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar , com 
ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores
em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequena
s avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos seg
urança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do 
veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o lo
catário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), possi
bilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultane...                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AVENIDA 19 DE MAIO, 140 (87) 8144-1230 fbpereiraservicos@gmail.com

07.605.506/0001-73 RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 384,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto – caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, com ano de fabricação de até dois anos antes 
do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores em ambos os lados, kit multimídia com 
GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequenas avarias sem custo de franquia para a l
ocatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos segurança retráteis, limpador de para-brisa, 
manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a
limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o locatário, e com todos os itens do veiculo f
uncionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), possibilidade de até 10 (dez) veículos, docume
ntação em dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. Os veículos deverão ainda contar com sistema de rastreamento por GPS que 
permita o acesso a localização do mesmo via internet e disponibilize ferramentas de controle. “S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar”                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília SETOR COMPLEMENTEAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, QD 14, CONJ. 02, S/N (61) 3425-2525 financeiro@ribal.com.br

13.392.705/0001-43 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 418,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Pregão nº 12021 (SRP) Item: 2 - Locação de Veículos - Leves / Pesados Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade 
Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01 Descrição: Locação de veículos utilitário misto caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x
4, 2.0 ou Superior, tipo S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar , com ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direç
ão hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de 
vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequenas avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros la
terais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos segurança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por co
nta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como n
o recebimento, executada por conta do locador sem custos para o locatário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento 
e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), possibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados sim
ultane...                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R HELENA CARDOSO, 420 (92) 9535-7518 financeiro@grupotecway.com.br

10.417.235/0001-37 JVG PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI R$ 418,49

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.2 ou Superior, tipo S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar , com 
no máximo 02 anos de fabricação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores em ambos os lados, som CD 
player, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequenas varias sem custo de franquia para a locatária, 
quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos segurança retráteis, limpador de para-brisa, manuten
ção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza 
do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o locatário, e com todos os itens do veiculo funciona
ndo perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BIMtz), possibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação e
m dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. retante ver Termo de Referência.                                        

Endereço:Endereço:

,

31.906.253/0001-52 J G C DE MESQUITA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI R$ 418,49

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 23/06/2021 14:18:49 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQp3%2fgbVuhkwXu2%2fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.2 ou Superior, tipo S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar , com 
no máximo 02 anos de fabricação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores em ambos os lados, som CD 
player, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequenas varias sem custo de franquia para a locatária, 
quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos segurança retráteis, limpador de para-brisa, manuten
ção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza 
do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o locatário, e com todos os itens do veiculo funciona
ndo perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BIMtz), possibilidade de até 10 (dez) veículos, documentação e
m dia e em ordem, a serem utilizados simultaneamente, sem motorista. retante ver Termo de Referência.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AM Manaus AV TORQUATO TAPAJOS, 8720 (92) 9916-6873 mesquita_cfn@hotmail.com

27.190.002/0001-47 CONTROLLER AUTOMACAO LTDA R$ 10.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículos utilitário misto caminhonete pick-up cabine dupla, tração 4x4, 2.0 ou Superior, tipo S/10, Hilux, L200, Ranger e/ou similar , com 
ano de fabricação de até dois anos antes do ano da contratação, com ar condicionado, direção hidráulica, pneus novos, protetor de cárter, espelhos retrovisores
em ambos os lados, kit multimídia com GPS integrado, seguro total, incluindo cobertura de vidros, faróis, retrovisores, sensor de ré, pneus, arranhões e pequena
s avarias sem custo de franquia para a locatária, quilometragem livre, película nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos seg
urança retráteis, limpador de para-brisa, manutenção preventiva, corretiva e reboque por conta da locadora, combustível diesel, fornecimento/recebimentos do 
veículo limpo, com tanque cheio, sendo a limpeza do veículo, tanto no fornecimento como no recebimento, executada por conta do locador sem custos para o lo
catário, e com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente, local de fornecimento e/ou devolução do veículo locado - Garanhuns-PE (71º BI Mtz), possi
bilidade de até 10 (dez) veículos, documentação em dia e em ordem, a serem utilizados simultane...                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R JAIR HAMMS, 38 (48) 9144-7990 homero.ro@gmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 625,00R$ 625,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA

Objeto:Objeto: Locação de veículos sem motorista para atender as demandas da secretaria

municipal de turismo - SEMTUR.

Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - (Obs: 30 Diárias) Veículo tipo

caminhonete, 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo

2018 a 2019, capacidade para 5 passageiros, combustível diesel, tração 4x4, ar

condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com

todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN.

CatSer:CatSer: 40144014 - Locação de veículos - leves , pesados

Data:Data: 27/02/2020 09:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92020 / UASG:927085

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/02/2020 14:35

Homologação:Homologação: 28/02/2020 10:15

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

63.859.961/0001-76 MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$ 550,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículo tipo caminhonete, 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo 2018 a 2019, capacidade para 5 passageiros, combustível
diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN..
marca/modelo : Toyota/Hilux                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém AV ROBERTO CAMELIER, 1287 (91) 3038-3920 avelino@marajoveiculos.com.br

11.965.972/0001-37
* VENCEDOR *

J. B. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 550,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículo tipo caminhonete, 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo 2018 a 2019, capacidade para 5 passageiros, combustível
diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN. 
Obs: 30 Diárias. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura d
a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 009/2020.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Santarém AVENIDA BORGES LEAL, 2250 (93) 3523-2442 samuel@rionortegm.com.br

Relatório gerado no dia 23/06/2021 14:18:49 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQp3%2fgbVuhkwXu2%2fBzINUpvgE3ZBvgqXAp 
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03.124.314/0001-94 LOCADORA L & L LTDA R$ 700,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: 30 Diárias Veículo tipo caminhonete, 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo 2018 a 2019, capacidade para 5 passageiros, c
ombustível diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo D
ENATRAN.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV RUI BARBOSA, 2089 Paulo Sergio Leite da Silva (93) 3536-1048 nominaljuruti@hotmail.com

12.040.805/0001-48 IGOR RUSEF ROSA EIRELI R$ 750,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículo tipo caminhonete, 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo 2018 a 2019, capacidade para 5 passageiros, combustível
diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN.   

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

TV JOSE PIO, 709 IGOR (91) 3038-6750 marquexworkingcenter@hotmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 600,00R$ 600,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de Veículos leves e

pesados, permanentes e eventuais, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Mobilidade e Trânsito.

Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - Obs: 60 Diárias: Veículo tipo

caminhonete 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo de 2.2 turbo, ano modelo

2018/2019, capacidade para 5 passageiros, combustível diesel, tração 4x4, ar

condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com

todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN.

CatSer:CatSer: 40144014 - Locação de veículos - leves , pesados

Data:Data: 20/02/2020 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:72020 / UASG:927085

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 21/02/2020 11:47

Homologação:Homologação: 21/02/2020 13:32

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.124.314/0001-94
* VENCEDOR *

LOCADORA L & L LTDA R$ 566,67

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: 60 Diárias: Veículo tipo caminhonete 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo de 2.2 turbo, ano modelo 2018/2019, capacidade para 5 passageiros, 
combustível diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo D
ENATRAN.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV RUI BARBOSA, 2089 Paulo Sergio Leite da Silva (93) 3536-1048 nominaljuruti@hotmail.com

63.859.961/0001-76 MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$ 597,17

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículo tipo caminhonete 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo de 2.2 turbo, ano modelo 2018/2019, capacidade para 5 passageiros, combustív
el diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN
.marca/modelo : Toyota/Hilux ou similar                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém AV ROBERTO CAMELIER, 1287 (91) 3038-3920 avelino@marajoveiculos.com.br

07.146.872/0001-01 LINDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 600,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Obs: 60 Diárias: Veículo tipo caminhonete 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo de 2.2 turbo, ano modelo 2018/2019, capacidade para 5 passage
iros, combustível diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos p
elo DENATRAN.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV GETULIO VARGAS, 05 BRUNO (93) 3518-0855 linda.turismo@yahoo.com.br

Relatório gerado no dia 23/06/2021 14:18:49 (IP: 167.250.74.129)
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12.040.805/0001-48 IGOR RUSEF ROSA EIRELI R$ 750,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículo tipo caminhonete 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo de 2.2 turbo, ano modelo 2018/2019, capacidade para 5 passageiros, combustív
el diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN
.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

TV JOSE PIO, 709 IGOR (91) 3038-6750 marquexworkingcenter@hotmail.com

03.422.390/0001-86 MILLENNIUM LOCADORA LTDA R$ 1.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículo tipo caminhonete 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo de 2.2 turbo, ano modelo 2018/2019, capacidade para 5 passageiros, combustív
el diesel, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigidos pelo DENATRAN
. Marca: Chevrolet Modelo: S-10                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R PENSADOR, 115 (92) 3090-9100 fiscal-contato@uol.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 490,00R$ 490,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA

Objeto:Objeto: Locação de veiculos leves, permanentes e eventuais, para atender as

necessidades da secretaria municipal de cultura semc.

Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - Veiculo tipo caminhonete, 4 portas,

cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo 2015 a 2019, capacidade

para 5 passageiros, combustível diesel, tração 4 x 4, ar condicionado, direção

hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de

segurança exigido pelo DENATRAN. Emplacada em Santarém.

CatSer:CatSer: 40144014 - Locação de veículos - leves , pesados

Data:Data: 17/02/2020 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:927085

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 17/02/2020 12:42

Homologação:Homologação: 18/02/2020 09:18

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.124.314/0001-94
* VENCEDOR *

LOCADORA L & L LTDA R$ 488,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veiculo tipo caminhonete, 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo 2015 a 2019, capacidade para 5 passageiros, combustível
diesel, tração 4 x 4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigido pelo DENATRAN. E
mplacada em Santarém.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV RUI BARBOSA, 2089 Paulo Sergio Leite da Silva (93) 3536-1048 nominaljuruti@hotmail.com

04.688.587/0001-24 PONTES COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS,SERVICOS,MANUTENCAO E
LOGISTICA EIRELI

R$ 490,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2.5 TURBO, ANO/MODELO 2015 A 2019, CAPACIDADE PARA 5 PAS
SAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4 X 4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADO COM TO
DOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN. VOLKSWAGEM AMAROK 2015/2015 PLACA: QES-2500                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AV ROBERTO CAMELIER, 412 (091) 2261-013

63.859.961/0001-76 MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA R$ 650,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veiculo tipo caminhonete, 4 portas, cabine dupla, motor no mínimo 2.5 turbo, ano/modelo 2015 a 2019, capacidade para 5 passageiros, combustível
diesel, tração 4 x 4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, equipado com todos os itens de segurança exigido pelo DENATRAN.m
arca/modelo : Toyota/Hilux ou similar                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém AV ROBERTO CAMELIER, 1287 (91) 3038-3920 avelino@marajoveiculos.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - locação de veículo leveItem 1 - locação de veículo leve

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
13/11/2020 e 10/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - Locação de Veiculo - Tipo CaminhoneteItem 2 - Locação de Veiculo - Tipo Caminhonete

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
17/02/2020 e 29/04/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.
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