
Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01  (IP: 167.250.74.129Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01  (IP: 167.250.74.129

Média dos Preços Obtidos: R$ 6.029,95

Média dos Preços Obtidos: R$ 188,79

Relatório de Cotação: Locação de Veículos

Pesquisa realizada entre 15/07/2021 11:03:27 e 15/07/2021 11:20:39Pesquisa realizada entre 15/07/2021 11:03:27 e 15/07/2021 11:20:39

Item 1: VEÍCULO Tipo CAMIONETE CABINE DUPLA 4x4Item 1: VEÍCULO Tipo CAMIONETE CABINE DUPLA 4x4

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

5 / 28 12 R$ 6.029,95 (un) R$ 72.359,40

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Embrapa/CPACT

NºPregão:92021

UASG:135031

24/05/2021 R$ 5.500,00

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI NºPregão:102021

UASG:980126

21/05/2021 R$ 6.825,26

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO NºPregão:142021

UASG:980194

13/05/2021 R$ 6.324,50

4 PREFEITURA DE BELTERRA NºPregão:142021

UASG:980044

30/03/2021 R$ 6.000,00

5 PREFEITURA DE BELTERRA NºPregão:142021

UASG:980044

30/03/2021 R$ 5.500,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 6.029,95R$ 6.029,95

Item 2: VEÍCULO TIPO PASSEIOItem 2: VEÍCULO TIPO PASSEIO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

3 / 8 250 R$ 188,79 (un) R$ 47.197,50

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

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

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 3ºBatalhão de Engenharia de

Construção

NºPregão:132021

UASG:160202

11/06/2021 R$ 117,00

2 Fundação do Desenvolvimento Científico e Cultural NºPregão:82021

UASG:925390

19/05/2021 R$ 209,26

3 Ministério Público do Estado do Pará NºPregão:12021

UASG:925980

29/01/2021 R$ 240,12

Valor UnitárioValor Unitário R$ 188,79R$ 188,79

Valor Global:Valor Global:   R$ 119.556,90R$ 119.556,90
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Item 1: VEÍCULO Tipo CAMIONETE CABINE DUPLA 4x4

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 5.500,00R$ 5.500,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Embrapa/CPACT

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de

veículos automotores, sem motorista, sem combustível para a Embrapa Clima

Temperado, conforme relação de itens constantes das especificações contidas

no Anexo “I” do Edital..

Descrição:Descrição: Locação bens móveisLocação bens móveis - Veículos automotivos tipo caminhonete de passeio e

utilitário para transporte de passageiros, movidos a diesel, com potência mínima

a partir de 2.0, tração 4x4, ar condicionado, 4 (quatro) portas, capacidade para

transporte de 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, freio ABS, air bag,

rádio e todos os acessórios exigidos por lei e com o fornecimento de

equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real

(Rastreador). Os veículos deverão ter no máximo 1 (um) ano de fabricação.

Deverão ter cobertura de seguro total, sem franquia para a contratante, conforme

termo de referência.

CatSer:CatSer: 2288822888 - Locação bens móveis

Data:Data: 24/05/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:135031

Lote/Item:Lote/Item: 1/11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

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

02.491.558/0001-42 ZETTA FROTAS LTDA R$ 4.900,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículos automotivos tipo caminhonete de passeio e utilitário para transporte de passageiros, movidos a diesel, com potência mínima a partir de 2.
0, tração 4x4, ar condicionado, 4 (quatro) portas, capacidade para transporte de 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, freio ABS, airbag, rádio e todos o
s acessórios exigidos por lei e com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador). Os veículos deverão 
ter no máximo 1 (um) ano de fabricação. Deverão ter cobertura de seguro total, sem franquia para a contratante, conforme termo de referência. MARCA/MODE
LO: FIAT TORO ENDURANCE 2.0 4X4 DIESEL 2022                                        

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

SP São Paulo AV DEPUTADO RUBENS GRANJA, 121 Paulo Uzêda (11) 3742-4050 campos @uzeda.com.br

68.765.049/0001-79
* VENCEDOR *

LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS S/A R$ 5.000,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 6.029,95 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 6.029,95

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

12 Meses Capacidade 04 passageiro e 01 motorista, quilometragem livre, cor branco, com ar condicionado original de fábrica, direção hidráu

lica ou elétrica, potência mínima a partir de 160Cv, com combustível à diesel, 04 (quatro) portas laterais com abertura/fechamento

de portas com sistema de trava elétrica, tração tipo 4x4, Airbag duplo (motorista e passageiro e freio ABS nas 04 rodas, capacidad

e de carga não inferior a 1000kg, vidro elétrico, quilometragem livre.

Valor do item em relação ao total

1) VEÍCULO Tipo...
2) VEÍCULO TIPO...

39.5%

60.5%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1 Item 2
0.0

7.5

15.0

22.5

30.0
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículos automotivos tipo caminhonete de passeio e utilitário para transporte de passageiros, movidos a diesel, com potência mínima a partir de 2.
0, tração 4x4, ar condicionado, 4 (quatro) portas, capacidade para transporte de 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, freio ABS, air bag, rádio e todos 
os acessórios exigidos por lei e com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador). Os veículos deverã
o ter no máximo 1 (um) ano de fabricação. Deverão ter cobertura de seguro total, sem franquia para a contratante, conforme termo de referência. MITSUBICHI /
L200 TRITON 2.4 DIESEL 4X4.                                        

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

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 1119 (51) 3715-1000/ (51) 3715-1296 contabilidade.rh@citycarveiculos.com.br

07.447.405/0001-11 ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$ 5.400,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículos automotivos tipo caminhonete de passeio e utilitário para transporte de passageiros, movidos a diesel, com potência mínima a partir de 2.
0, tração 4x4, ar condicionado, 4 (quatro) portas, capacidade para transporte de 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, freio ABS, air bag, rádio e todos 
os acessórios exigidos por lei e com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador). Os veículos deverã
o ter no máximo 1 (um) ano de fabricação. Deverão ter cobertura de seguro total, sem franquia para a contratante, conforme termo de referência. FORD / RANG
ER 2.2 XL 4X4 CD 16V DIESEL MANUAL                                        

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

RS Porto Alegre AV BRASIL, 863 (51) 3224-4577 assemp.joseluis@terra.com.br

93.357.101/0001-03 MLINCK TRANSLOG LTDA R$ 5.600,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: ITEM OFERTADO CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO PRESENTE EDITAL MARCA GM MODELO S10 ANO 2020 COMBUSTIVEL DIESEL MARC
A TOYOTA MODELO HILUX ANO 2020 COMBUSTIVEL DIESEL                                        

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

R SILVA JARDIM, 57 (51) 3464-1648 planejarsc@terra.com.br

14.164.110/0001-01 RX LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 5.610,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, sem combustível para a Em
brapa Clima Temperado, conforme relação de itens constantes das especificações contidas no Anexo “I” do Edital. ITEM: 2 LOTE: 1 DESCRIÇÃO: ITEM 2 - Grupo 
I - Veículos automotivos tipo caminhonete de passeio e utilitário para transporte de passageiros, movidos a diesel, com potência mínima a partir de 2.0, tração 
4x4, ar condicionado, 4 (quatro) portas,capacidade para transporte de 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, freio ABS, air bag, rádio e todos os acessó
rios exigidos por lei e com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo emtempo real (Rastreador). Os veículos deverão ter no má
ximo 1 (um) ano de fabricação. Deverão ter cobertura de seguro total, sem franquia para a contratante. MARCA/MODELO/COMBUSTÍVEL: GM S-10 4X4 DIESEL 
QUANTIDADE: 01 PREÇO UNITÁRIO MENSAL: R$ 5.610,00 (CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS) PREÇO UNITÁRIO ANUAL: R$ 67.320,00 (SESSENTA E SETE
MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) PREÇO TOTAL ANUAL: R$ R$ 67.320,00 (SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS)                                        

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

PR Curitiba AV JOAO GUALBERTO, 1342 (41) 3013-3600 documentos.societario@gmail.com

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA R$ 5.611,36

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Veículos automotivos tipo caminhonete de passeio e utilitário para transporte de passageiros, movidos a diesel, com potência mínima a partir de 2.
0, tração 4x4, ar condicionado, 4 (quatro) portas, capacidade para transporte de 5 (cinco) passageiros, vidros e travas elétricas, freio ABS, air bag, rádio e todos 
os acessórios exigidos por lei e com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (Rastreador). Os veículos deverã
o ter no máximo 1 (um) ano de fabricação. Deverão ter cobertura de seguro total, sem franquia para a contratante, conforme termo de referência. MARCA/MOD
ELO/ANO/COMBUSTÍVEL: CHEVROLET / S10 / 2020 / DIESEL                                        

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

MG Belo Horizonte AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 (31) 3247-7866 michael.souza@localiza.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$ 6.825,26R$ 6.825,26

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI

Objeto:Objeto: Eventuais locações de veículos diversos e de horas de máquinas e equipamentos

pesados para município..

Data:Data: 21/05/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:980126

Lote/Item:Lote/Item: /6
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Descrição:Descrição: Locação de veículos - leves , pesadosLocação de veículos - leves , pesados - CAMINHONETE CABINE DUPLA.

Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04

Cilindros; Direção hidráulica ou Elétrica; Transmissão mecânica de 04 (cinco)

Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente;

04 (quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o

condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais

(dianteiro e traseiro) e subabdominal no banco central traseiro; Ar-condicionado;

Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou

similar – ABS ou especificação superior; Vidros e travas elétricas, central e

vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla;

Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de vão livre do solo; Bancos

de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN-

Abastecimento de combustível, por conta da contratante.

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

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 21/05/2021 13:37

Homologação:Homologação: 21/05/2021 13:47

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

20.854.678/0001-49
* VENCEDOR *

ATOS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA R$ 5.199,90

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elét
rica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar – ABS ou especificação superior; Vid
ros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de 
vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN- Abastecimento de combustível, por conta da contratante.    

Endereço:Endereço:

,

28.368.600/0001-26 R V DA SILVA SERVICOS EIRELI R$ 5.200,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elétr
ica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente ; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro ; Ar- condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros ; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar - ABS ou especificação superior; Vi
dros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio ; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros d
e vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN- Abastecimento de combustível, por conta da contratante. 

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RODOVIA PITOMBEIRA, 1502 (98) 3653-2841

11.267.604/0001-15 J S C EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 5.625,53

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elét
rica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar – ABS ou especificação superior; Vid
ros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de 
vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN Abastecimento de combustível, por conta da contratante      

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RUA 02, SN (98) 8319-2655

11.054.901/0001-82 LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 8.025,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veiculo utilitário, com motor de 2200 cilindradas (cm³), 140 CV de potência; 01 Cilindro; Direção hidráulica ou elétri
ca; Transmissão mecânica de 04 (quatro) portas laterais; capacidade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor, cintos de segurança de 03 (três) pontos
para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no banco central traseiro; ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 Litros; biodiesel; Fre
i+B16o hidráulico ou similar - AB3 ou especificação superior; Vidros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; rotetor de cárter e câmbio; buzin
a dupla; compartimento de carga para 900 kg; centímetros de vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRA
N - Abastecimento de combustível, por conta da contratante.                                        

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

MA São Raimundo das Mangabeiras AV RODOVIARIA, 82 (99) 3532-1094 fiscon53@hotmail.com

12.231.343/0001-46 DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 8.025,00
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Caminhonete cabine dupla, veiculo utilitario, com motor de 2200 cilindradas (cm³) 140 cv de potencia 04 cilindros, direção hidraulica ou eletrica, tra
nsmissao mecanica de 05 marchas a frente e 01 a ré, tracao 4x4, suspensão dianteira independente, 04 portas laterais, capacidade para 05 passageiros, inclus
ive o condutor, cintos de segurança de 03 pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no banco central traseiro; ar condicionado, reser
vatorio de combustivel de 75 litros, biodiesel, frei+B16o hidraulico ou similar - ABS ou especificação superior, vidros e travas eletricas, central e vidros traseiros i
ndependentes , protetor de carter e cambio, buzina dupla, compartimento de carga para 900kg, centimetros de vao livre do solo, bancos de serie e demais itens 
de segurança obrigatorio, exigidos pelo CONTRAN, abastecimento de combustivel por conta da contratante. MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX CD 4X4, 2.8 AN
O: 2021                                        

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

PI Teresina R CLODOALDO FREITAS, 1042 (86) 3221-7356

638.176.833-91 RONILDO VIEIRA DA SILVA R$ 8.025,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elétr
ica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente ; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro ; Ar- condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros ; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar - ABS ou especificação superior; Vi
dros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio ; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros d
e vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN- Abastecimento de combustível, por conta da contratante. 

Endereço:Endereço:

,

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$ 6.324,50R$ 6.324,50

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO

Objeto:Objeto: Eventuais locações de veículos diversos e máquinas pesadas para o Município.

Descrição:Descrição: Locação de veículos - leves , pesadosLocação de veículos - leves , pesados - CAMINHONETE CABINE DUPLA.

Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04

Cilindros; Direção hidráulica ou Elétrica; Transmissão mecânica de 04 (cinco)

Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente;

04 (quatro) Portas laterais; Capacidade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o

condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais

(dianteiro e traseiro) e subabdominal no banco central traseiro; Ar-condicionado;

Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou

similar – ABS ou especificação superior; Vidros e travas elétricas, central e

vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla;

Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de vão livre do solo; Bancos

de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN-

Abastecimento de combustível, por conta da contratante.

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

Data:Data: 13/05/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980194

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/05/2021 11:44

Homologação:Homologação: 18/05/2021 13:29

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

00.257.769/0001-90
* VENCEDOR *

LMAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 6.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elét
rica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar – ABS ou especificação superior; Vid
ros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de 
vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN- Abastecimento de combustível, por conta da contratante.    

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

R DAS MITRAS, 10 (98) 9913-3339 marcio.lmaps@gmail.com

20.548.634/0001-90 BM LOCACOES EIRELI R$ 6.290,00

Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 5 / 13

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=980194&uasg=980194&numprp=142021&Seq=1


Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elét
rica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar – ABS ou especificação superior; Vid
ros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de 
vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN- Abastecimento de combustível, por conta da contratante.    

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

PA Novo Repartimento R JOAO DE BARRO, 02 (94) 9146-4890 ferrazlocacoes@gmail.com

36.003.255/0001-55 EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA R$ 6.299,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elét
rica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar – ABS ou especificação superior; Vid
ros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de 
vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN- Abastecimento de combustível, por conta da contratante.    

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

RUA JOAO CORDEIRO, 3069 (85) 3091-5453 jhsservicos60@yahoo.com

32.049.941/0001-06 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA.

R$ 6.350,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veículo utilitário, com motor de 2200 cilindradas (cm³); 140 CV de potência, 04 (quatro) cilindros; Direção Hidráulic
a ou Elétrica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais;
Capacidade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdomin
al no banco central traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar – ABS ou especificação superi
or; Vidros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900kg; centímetr
os de vão livre do solo; Bancos de séries e demais itens de segurança obrigatórios exigidos pelo CONTRAN – Abastecimento de combustível por conta da contr
atante. Marca Chevrolet, Modelo S10.                                        

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

CE Fortaleza AV SANTOS DUMONT, 1740 (85) 9165-8155

12.231.343/0001-46 DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 6.500,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Caminhonete cabine dupla, veiculo utilitario, com motor de 2200 cilindadradas (cm³); 140 cv de potencia, 04 cilindros, direção hidraulica ou eletrica, 
transmissão mecanica de 04 marchas a frente e 01 a ré, traçao 4x4, suspensao dianteira independente, 04 portas laterais, capacidade para 05 passageiros; inc
lusive o condutor; cinto de segurança de 03 pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no banco central traseiro; ar condicionado; res
ervatorio de combustivel de 75 litros, biodiesel, frei+b16o hidraulico ou similar; ABS ou especificaçao superior, vidros e travas eletricas , central e vidros traseiro
s independentes, protetor de carter e cambio, buzina dupla, compartimento de carga para 900kg, centimetros de vao livre do solo, bancos de serie e demais iten
s de segurança obrigatorio, exigidos pelo CONTRAN, abastecimento de combustivel por conta da contratante. MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX STD 2.8 4X4 D
IESEL ANO: 20/21                                        

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

PI Teresina R CLODOALDO FREITAS, 1042 (86) 3221-7356

11.198.048/0001-72 TERRAPLAM CONSTRUCAO COMERCIO DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E
SERVICOS LTDA

R$ 6.866,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMINHONETE CABINE DUPLA. Veículo utilitário, com Motor de 2200 cilindradas (cm3); 140 CV de potência; 04 Cilindros; Direção hidráulica ou Elét
rica; Transmissão mecânica de 04 (cinco) Marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração 4x4; Suspensão dianteira independente; 04 (quatro) Portas laterais; Capacid
ade para 05 (cinco) passageiros, inclusive o condutor; Cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos laterais (dianteiro e traseiro) e subabdominal no 
banco central traseiro; Ar-condicionado; Reservatório de combustível de 75 litros; Biodiesel; Frei+B16o hidráulico ou similar – ABS ou especificação superior; Vid
ros e travas elétricas, central e vidros traseiros independentes; Protetor de cárter e câmbio; Buzina dupla; Compartimento de carga para 900 kg; centímetros de 
vão livre do solo; Bancos de série e demais itens de segurança obrigatório, exigidos pelo CONTRAN- Abastecimento de combustível, por conta da contratante.    

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

MA Parnarama AV CAXIAS, 152 (98) 9984-1515 k5tim1@gmail.com

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$ 6.000,00R$ 6.000,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA DE BELTERRA Data:Data: 30/03/2021 13:00

Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 6 / 13



Objeto:Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual Contratação de Empresa

especializada em Locação de Caminhonete 4x4 para atender as atividades da

Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura SEMOVI, Secretaria

Municipal de Saúde SEMSA, Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social

SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto SEMED.

Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - Locação de Caminhonete cabine

dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista

com manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada/Combustível

diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção

hidráulica Freios a disco com freios ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag

motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava

elétrica/Volante com regulagem de altura/Cdplayer/Radio AM /FM/Bancos de

couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação

2012 para realização de Serviços Administrativos.

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980044

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/04/2021 09:43

Homologação:Homologação: 28/04/2021 09:46

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 48

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

07.146.872/0001-01
* VENCEDOR *

LINDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 5.200,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012 para realização de Serviços Administrat
ivos.                                        

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

25.225.603/0001-12 G N RODRIGUES EIRELI R$ 5.340,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012 para realização de Serviços Administrat
ivos.                                        

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

PA Óbidos TV AUGUSTO CORREA PINTO, S/Nº (93) 9138-6283/ (99) 9999-9999 construtoragr.pa@gmail.com

19.226.325/0001-15 SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA R$ 6.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de 04 Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e c
orretiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com frei
os ventilados/Ar condicionado /Alarme Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/
cdPlayer/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012 para realização de Serviços Administ
rativos. AMAROK / VOLKSWA GEN OU SIMILAR/ VOLKSWA GEN DO BRASIL INDUSTRI A DE VEICULOS AUTOMO TORES LTDA                                        

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

PR Curitiba AV DOM ORLANDO CHAVES (LOT PTE NOVA), 99 (65) 3626-1030 controller@sallocadora.com.br

27.114.228/0001-69 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE BELTERRA COOTEBEL R$ 6.250,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de 04 Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e c
orretiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com frei
os ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura
/Cdplayer/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012 para realização de Serviços Adminis
trativos – MARCA/MODELO/VERSÃO: I/VW AMAROK CD 4X4 S – PLACA: OBG9E63. MARCA/MODELO/VERSÃO: MMC/L200 TRITON 3.2 D – PLACA: OBY0071. 
MARCA/MODELO/VERSÃO: I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV – PLACA: OTE7727 MARCA/MODELO/VERSÃO: MMC/L200 TRITON 3.2 D, PLACA : OVW4A99 TODAS 
COM FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012.                                        

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

PA Belterra VL MENSALISTA, 413 (93) 9162-0503

37.356.450/0001-21 D DOS S VASQUES LTDA R$ 7.000,00

Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 7 / 13

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=980044&uasg=980044&numprp=142021&Seq=1


Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012 para realização de Serviços Administrat
ivos                                        

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

PA Castanhal AV MARECHAL DEODORO, 531 (91) 8184-5457 deltaservicos@icloud.com

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

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 5.500,00R$ 5.500,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA DE BELTERRA

Objeto:Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual Contratação de Empresa

especializada em Locação de Caminhonete 4x4 para atender as atividades da

Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura SEMOVI, Secretaria

Municipal de Saúde SEMSA, Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social

SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto SEMED.

Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - Locação de Caminhonete cabine

dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista

com manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada/Combustível

diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção

hidráulica Freios a disco com freios ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag

motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava

elétrica/Volante com regulagem de altura/Cdplayer/Radio AM /FM/Bancos de

couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação

2012, para visita in loco

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

Data:Data: 30/03/2021 13:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980044

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/04/2021 09:44

Homologação:Homologação: 28/04/2021 09:46

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

07.146.872/0001-01
* VENCEDOR *

LINDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 4.990,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012, para visita in loco                                        

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

11.048.879/0001-68 SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 5.450,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012, para visita in loco                                        

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

PA Belém R I, 16 (91) 3230-5404 contacom@bol.com.br

04.542.569/0001-30 BRASIL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$ 5.500,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012, para visita in loco                                        

Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 8 / 13

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=980044&uasg=980044&numprp=142021&Seq=1


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

PA Santarém AV MENDONCA FURTADO, 2449 (93) 3522-2990

19.226.325/0001-15 SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA R$ 6.200,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012, para visita in loco AMAROK / VOLKSW
AGEN OU SIMILAR/ VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORE S LTDA                                        

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

PR Curitiba AV DOM ORLANDO CHAVES (LOT PTE NOVA), 99 (65) 3626-1030 controller@sallocadora.com.br

37.356.450/0001-21 D DOS S VASQUES LTDA R$ 7.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de Caminhonete cabine dupla com seguro total incluso, sem limite de quilometragem e sem motorista com manutenção preventiva e corr
etiva por conta da contratada/Combustível diesel /Ocupação 5 lugares/Cambio manual de 5 marchas/Tração 4x4 /Direção hidráulica Freios a disco com freios
ventilados/Ar condicionado /Alarme /Airbag motorista e passageiro/Vidro elétrico traseiro/Farol de neblina/Trava elétrica/Volante com regulagem de altura/Cd
player/Radio AM /FM/Bancos de couro/Vidros elétricos dianteiro /Desembaçador traseiro com ano de fabricação 2012, para visita in loco                                        

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

PA Castanhal AV MARECHAL DEODORO, 531 (91) 8184-5457 deltaservicos@icloud.com

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

Item 2: VEÍCULO TIPO PASSEIO

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 117,00R$ 117,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Contratação dos serviços de locação de veículos.

Descrição:Descrição: Locação de veículos - leves , pesadosLocação de veículos - leves , pesados - Locação de VEÍCULO DE PASSEIO TIPO

HATCH com as especificações: motor de no mínimo 1.0, 4 (quatro) portas,

capacidade para 5 (cinco) pessoas, movido a gasolina ou bicombustível (gasolina

e álcool), com trava e vidro elétricos, câmbio manual ou automático, direção

hidráulica, com condicionador de ar, sem motorista, diária sem limite de

quilometragem e combustível não incluso no valor pago. Seguro total, inclusive

contra terceiros, equipado com todos os itens básico de série, aparelho de som

com cd/player e itens regulamentares de segurança. Sistema de rastreador

instalado, película fumê básica ou avançada permitida pelo DETRAN, ano de

fabricação 2018 ou superior. Seguro total com franquia inclusa na composição

do valor na diária (cobertura contra incêndio e colisão), bem como contra

terceiros (cobertura física e material), e outros encargos necessários à execução

dos serviços e assistência técnica de 24hs, manutenção, com rastreador de

monitoramento em tempo real via satélite com acesso via internet,

licenciamentos, reparos, lavagem e limpeza interna e externa do veículo,

substituição do veículo em caso de qualquer ocorrência, por conta da

Contratada. Unidade de medida: Diária.

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

Data:Data: 11/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 11/06/2021 11:26

Homologação:Homologação: 15/06/2021 11:04

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 900

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 188,79 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 188,79

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

250 Dias 04 portas, quilometragem livre, cor branco, Transmissão de 05 (cinco) marcha a frente e 1 de ré, com ar condicionado original de f

ábrica, direção hidráulica ou elétrica, vidro elétrico, com motorização a partir 1.0cc., injeção eletrônica, capacidade para 05 (cinco) 

passageiro, movido gasolina/etanol, com quilometragem livre.

Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 9 / 13
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.605.506/0001-73
* VENCEDOR *

RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 97,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH com as especificações: motor de no mínimo 1.0, 4 (quatro) portas, capacidade para 5 (cinco) pesso
as, movido a gasolina ou bicombustível (gasolina e álcool), com trava e vidro elétricos, câmbio manual ou automático, direção hidráulica, com condicionador de
ar, sem motorista, diária sem limite de quilometragem e combustível não incluso no valor pago. Seguro total, inclusive contra terceiros, equipado com todos os 
itens básico de série, aparelho de som com cd/player e itens regulamentares de segurança. Sistema de rastreador instalado, película fumê básica ou avançada 
permitida pelo DETRAN, ano de fabricação 2018 ou superior. Seguro total com franquia inclusa na composição do valor na diária (cobertura contra incêndio e c
olisão), bem como contra terceiros (cobertura física e material), e outros encargos necessários à execução dos serviços e assistência técnica de 24hs, manute
nção, com rastreador de monitoramento em tempo real via satélite com acesso via internet, licenciamentos, reparos, lavagem e limpeza interna e externa do ve
ículo, substituição do veículo em caso de qualquer ocorrência, por conta da Contratada. Unidade de medida: Diária.                                        

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

10.716.021/0001-61 MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 117,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH com as especificações: motor de no mínimo 1.0, 4 (quatro) portas, capacidade para 5 (cinco) pesso
as, movido a gasolina ou bicombustível (gasolina e álcool), com trava e vidro elétricos, câmbio manual ou automático, direção hidráulica, com condicionador de
ar, sem motorista, diária sem limite de quilometragem e combustível não incluso no valor pago. Seguro total, inclusive contra terceiros, equipado com todos os 
itens básico de série, aparelho de som com cd/player e itens regulamentares de segurança. Sistema de rastreador instalado, película fumê básica ou avançada 
permitida pelo DETRAN, ano de fabricação 2018 ou superior. Seguro total com franquia inclusa na composição do valor na diária (cobertura contra incêndio e c
olisão), bem como contra terceiros (cobertura física e material), e outros encargos necessários à execução dos serviços e assistência técnica de 24hs, manute
nção, com rastreador de monitoramento em tempo real via satélite com acesso via internet, licenciamentos, reparos, lavagem e limpeza interna e externa do ve
ículo, substituição do veículo em caso de qualquer ocorrência, por conta da Contratada. Unidade de medida: Diária.                                        

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

18.089.589/0001-01 G KELLY DA SILVA ARAUJO EIRELI R$ 117,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Serviço de locação diária de veículo tipo HATCH, motorização mínimo 1.0, 4 (quatro) portas, capacidade para 5 (cinco) pessoas, movido a gasolina 
ou bicombustível (gasolina e álcool), com trava e vidro elétricos, câmbio manual ou automático, direção hidráulica, com condicionador de ar, sem motorista, diá
ria sem limite de quilometragem e combustível não incluso no valor pago. Seguro total, inclusive contra terceiros, equipado com todos os itens básico de série, 
aparelho de som com cd/player e itens regulamentares de segurança. Sistema de rastreador instalado, película fumê básica ou avançada permitida pelo DETR
AN, ano de fabricação 2018 ou superior. Seguro total com franquia inclusa na composição do valor na diária (cobertura contra incêndio e colisão), bem como c
ontra terceiros (cobertura física e material), e outros encargos necessários à execução dos serviços, assistência técnica de 24hs, manutenção, com rastreador 
de monitoramento em tempo real via satélite com acesso via internet, licenciamentos, reparos, lavagem e limpeza interna e externa do veículo, substituição do 
veículo em caso de qualquer ocorrência.                                        

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

RUA DAVID CALDAS (ZONA SUL), 355 PAULO (86) 3221-4887 microtec.1@bol.com.br

07.546.978/0001-00 GERALDO ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR R$ 117,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH com as especificações: motor de no mínimo 1.0, 4 (quatro) portas, capacidade para 5 (cinco) pesso
as, movido a gasolina ou bicombustível (gasolina e álcool), com trava e vidro elétricos, câmbio manual ou automático, direção hidráulica, com condicionador de
ar, sem motorista, diária sem limite de quilometragem e combustível não incluso no valor pago. Seguro total, inclusive contra terceiros, equipado com todos os 
itens básico de série, aparelho de som com cd/player e itens regulamentares de segurança. Sistema de rastreador instalado, película fumê básica ou avançada 
permitida pelo DETRAN, ano de fabricação 2018 ou superior. Seguro total com franquia inclusa na composição do valor na diária (cobertura contra incêndio e c
olisão), bem como contra terceiros (cobertura física e material), e outros encargos necessários à execução dos serviços e assistência técnica de 24hs, manute
nção, com rastreador de monitoramento em tempo real via satélite com acesso via internet, licenciamentos, reparos, lavagem e limpeza interna e externa do ve
ículo, substituição do veículo em caso de qualquer ocorrência, por conta da Contratada.                                        

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

BA Salvador AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, 8050 (71) 3450-0412 perpetuasergio@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 209,26R$ 209,26

Órgão:Órgão: Fundação do Desenvolvimento Científico e Cultural

Objeto:Objeto: Contratação mais vantajosa de empresa especializada e com frota própria, com

atendimento nacional, no fornecimento eventual de serviços de locação de

veículos para atender a demanda da Fundação de Desenvolvimento Cientifico e

Cultural FUNDECC bem como os seus Acordos, Contratos e Convênios,

institucionais, científicos e tecnológicos, no transporte e deslocamentos de

pesquisadores e colaboradores.

Data:Data: 19/05/2021 09:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:925390

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01 (IP: 167.250.74.129)
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Descrição:Descrição: Locação de veículos - leves , pesadosLocação de veículos - leves , pesados - Locação de veículo automotivo, pelo

sistema de locação por DIÁRIA, sem motorista, incluindo as manutenções

preventivas, corretivas, 4 portas, Veículos categoria intermediário Sedan

(referência Onix, Voyage, Virtus GM Prisma 1.4, Ford Ka Sedan 1.5, Renault Logan

1.6, dentre outros), Freios ABS, Ar condicionado, Air bag, Vidros Elétricos . Com

franquia e quilometragem livre, incluindo cobertura total de seguro como danos

pessoais aos ocupantes do veículo, danos materiais ao veículo, danos pessoais e

materiais a terceiros. Veículo com ano de fabricação igual ou superior a 2015

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

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

16.670.085/0001-55
* VENCEDOR *

LOCALIZA RENT A CAR SA R$ 198,24

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículo automotivo, pelo sistema de locação por DIÁRIA, sem motorista, incluindo as manutenções preventivas, corretivas, 4 portas, Veí
culos categoria intermediário Sedan (referência Onix, Voyage, Virtus GM Prisma 1.4, Ford Ka Sedan 1.5, Renault Logan 1.6, dentre outros), Freios ABS, Ar condici
onado, Air bag, Vidros Elétricos . Com franquia e quilometragem livre, incluindo cobertura total de seguro como danos pessoais aos ocupantes do veículo, dano
s materiais ao veículo, danos pessoais e materiais a terceiros. Veículo com ano de fabricação igual ou superior a 2015                                        

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

MG Belo Horizonte AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 (31) 3247-7866 michael.souza@localiza.com

07.605.506/0001-73 RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$ 220,27

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação de veículo automotivo, pelo sistema de locação por DIÁRIA, sem motorista, incluindo as manutenções preventivas, corretivas, 4 portas, Veí
culos categoria intermediário Sedan (referência Onix, Voyage, Virtus GM Prisma 1.4, Ford Ka Sedan 1.5, Renault Logan 1.6, dentre outros), Freios ABS, Ar condici
onado, Air bag, Vidros Elétricos . Com franquia e quilometragem livre, incluindo cobertura total de seguro como danos pessoais aos ocupantes do veículo, dano
s materiais ao veículo, danos pessoais e materiais a terceiros. Veículo com ano de fabricação igual ou superior a 2015. Marca: Renault Modelo: Renault Logan 1
.6 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

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 240,12R$ 240,12

Órgão:Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Objeto:Objeto: Registro de Preços para locação eventual de veículos.

Descrição:Descrição: Locação de Veículos - Leves / PesadosLocação de Veículos - Leves / Pesados - Serviço de transporte por VEÍCULO

TIPO I: Veículo tipo sedan, em perfeito estado de funcionamento, SEM

MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, com película de maior proteção permitida por

lei, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica ou superior, bi-

combustível, som, com calota nas 04 (quatro) rodas, capacidade para 05 (cinco)

passageiros, 04 (quatro) portas, no máximo 1 (um) ano de fabricação da data de

solicitação, potência mínima do motor 1.4, a partir de 98 CV, porta mala com

capacidade a partir de 465 litros e QUILOMETRAGEM LIVRE, cinto de segurança

para todos os ocupantes, excelente estado de conservação e todos os

equipamentos obrigatórios de segurança exigidos por lei como: macaco, chave

de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio, triângulo, etc. Modelo de referência:

Voyage, Fiesta, Prisma, Logan, Etios, Ônix plus ou similar. Região Administrativa:

Belém I e Belém II - UNIDADE DE FORNECIMENTO: DIÁRIA

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

Data:Data: 29/01/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:925980

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 45

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

12.040.805/0001-48
* VENCEDOR *

IGOR RUSEF ROSA EIRELI R$ 233,96

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Serviço de transporte por VEÍCULO TIPO I: Veículo tipo sedan, em perfeito estado de funcionamento, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, com pe
lícula de maior proteção permitida por lei, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica ou superior, bi-combustível, som, com calota nas 04 (q
uatro) rodas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 (quatro) portas, no máximo 1 (um) ano de fabricação da data de solicitação, potência mínima do moto
r 1.4, a partir de 98 CV, porta mala com capacidade a partir de 465 litros e QUILOMETRAGEM LIVRE, cinto de segurança para todos os ocupantes, excelente est
ado de conservação e todos os equipamentos obrigatórios de segurança exigidos por lei como: macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio, triâ
ngulo, etc. Modelo de referência: Voyage, Fiesta, Prisma, Logan, Etios, Ônix plus ou similar. Região Administrativa: Belém I e Belém II - UNIDADE DE FORNECIME
NTO: DIÁRIA                                        

Relatório gerado no dia 15/07/2021 11:22:01 (IP: 167.250.74.129)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbSow1xspXqRz1uwCuMX6y6R 11 / 13

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925980&uasg=925980&numprp=12021&Seq=1


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

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

39.631.605/0001-16 BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI R$ 246,28

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Serviço de transporte por VEÍCULO TIPO I: Veículo tipo sedan, em perfeito estado de funcionamento, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, com pe
lícula de maior proteção permitida por lei, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica ou superior, bi-combustível, som, com calota nas 04 (q
uatro) rodas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 (quatro) portas, no máximo 1 (um) ano de fabricação da data de solicitação, potência mínima do moto
r 1.4, a partir de 98 CV, porta mala com capacidade a partir de 465 litros e QUILOMETRAGEM LIVRE, cinto de segurança para todos os ocupantes, excelente est
ado de conservação e todos os equipamentos obrigatórios de segurança exigidos por lei como: macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio, triâ
ngulo, etc. Modelo de referência: Voyage, Fiesta, Prisma, Logan, Etios, Ônix plus ou similar. Região Administrativa: Belém I e Belém II - UNIDADE DE FORNECIME
NTO: DIÁRIA                                        

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

PE Recife R GERSON DE BARROS PINANGE, 57 (81) 3228-3986

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 - VEÍCULO Tipo CAMIONETE CABINE DUPLA 4x4Item 1 - VEÍCULO Tipo CAMIONETE CABINE DUPLA 4x4

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
30/03/2021 e 24/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - VEÍCULO TIPO PASSEIOItem 2 - VEÍCULO TIPO PASSEIO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
29/01/2021 e 11/06/2021, 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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