
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Média dos Preços Obtidos: R$4.845,00

Média dos Preços Obtidos: R$26.700,00

Média dos Preços Obtidos: R$18.494,14

Relatór io gerado no dia 20/08/2019 17:26:13  ( IP:  167.250.72.148)

Departamento: Setor de Compras

Relatório de Cotação: Locação de Veículos e Máquinas Pesadas

Pesquisa realizada entre 07/08/2019 16:06:51 e 19/08/2019 18:46:20

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - ADM 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11

2) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA
ABERTA

8 12 Meses 4845,00 R$58.140,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS NºPregão:682019
UASG:988561

08/05/2019 R$4.845,00

Valor Unitário R$4.845,00

3) LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA 1 12 Meses 26700,00 R$320.400,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE NºPregão:452018
UASG:456127

25/04/2019 R$26.700,00

Valor Unitário R$26.700,00

4) LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 17 12 Meses 18494,14 R$221.929,68

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 6ºBatalhão de
Engenharia de Construção

NºPregão:62019
UASG:160353

28/06/2019 R$18.494,14

Valor Unitário R$18.494,14

5) LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA. 2 12 Meses 22450,00 R$269.400,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$22.450,00

Média dos Preços Obtidos: R$26.850,00

Média dos Preços Obtidos: R$16.250,00

Média dos Preços Obtidos: R$16.250,00

Média dos Preços Obtidos: R$500,00

Média dos Preços Obtidos: R$527,50

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE NºPregão:452018
UASG:456127

25/04/2019 R$22.450,00

Valor Unitário R$22.450,00

6) LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 18 12 Meses 26850,00 R$322.200,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 6ºBatalhão de
Engenharia de Construção

NºPregão:62019
UASG:160353

28/06/2019 R$26.850,00

Valor Unitário R$26.850,00

7) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - FROTA I 2 12 Meses 16250,00 R$195.000,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE NºPregão:452018
UASG:456127

25/04/2019 R$16.250,00

Valor Unitário R$16.250,00

8) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - FROTA II 2 12 Meses 16250,00 R$195.000,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE NºPregão:452018
UASG:456127

25/04/2019 R$16.250,00

Valor Unitário R$16.250,00

9) LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS 1 240 Dias 500,00 R$120.000,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do
Planalto | Comando da 11ª Região Militar | Base Administrativa da Brigada
de Operções Especiais

NºPregão:142019
UASG:160098

24/06/2019 R$500,00

Valor Unitário R$500,00

10) LOCAÇÃO DE MICROONIBUS 6 240 Dias 527,50 R$126.600,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$527,50

Valor Unitário R$527,50

11) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - GABINETE 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Média dos Preços Obtidos: R$4.700,00

Média dos Preços Obtidos: R$4.700,00

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11

12) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA GAB.
DUPLA I

12 12 Meses 4700,00 R$56.400,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIÇOSA

NºPregão:222019
UASG:985427

13/06/2019 R$4.700,00

Valor Unitário R$4.700,00

13) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA GAB DUPLA
II

12 12 Meses 4700,00 R$56.400,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIÇOSA

NºPregão:222019
UASG:985427

13/06/2019 R$4.700,00

Valor Unitário R$4.700,00

14) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - ASSISTÊNCIA 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11

15) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA II - ASSISTÊNCIA 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11

16) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA III - ASSISTÊNCIA 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Média dos Preços Obtidos: R$6.638,99

Média dos Preços Obtidos: R$4.700,00

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

Média dos Preços Obtidos: R$5.605,11

17) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - SEMED 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11

18) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA II - SEMED 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11

19) LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 1 12 Meses 6638,99 R$79.667,88

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NºPregão:232019
UASG:926321

05/04/2019 R$6.638,99

Valor Unitário R$6.638,99

20) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA
ABERTA.

12 12 Meses 4700,00 R$56.400,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIÇOSA

NºPregão:222019
UASG:985427

13/06/2019 R$4.700,00

Valor Unitário R$4.700,00

21) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA II - FMS 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11

22) LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - FMS 1 12 Meses 5605,11 R$67.261,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA |
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

NºPregão:82019
UASG:257034

04/07/2019 R$5.605,11

Valor Unitário R$5.605,11
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Item 1: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - ADM R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Valor Global: R$2.682.889,44

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Especificação : Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar
condicionado e direção hidráulica, flex, tipo hatch

Valor do item em relação ao total

1) LOCAÇÃO DE 0…

2) LOCAÇÃO DE 0…

3) LOCAÇÃO DE...

4) LOCAÇÃO DE...

5) LOCAÇÃO DE P…

6) LOCAÇÃO DE...

7) LOCAÇÃO DE...

1/4

12%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
Item 3

Item 5
Item 7

Item 9
Item 11

Item 13
Item 15

Item 17
Item 19

Item 21
0

5

10

15

20
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 2: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA R$4.845,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais R$4.845,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de
veículos sem motorista para atender as demandas do município de
Cachoeirinha-RS..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
UTILITÁRIO TIPO PICAPE, SEM MOTORISTA. Capacidade mínima 700 Kg, com
motor mínimo 1.4, 2 (duas) portas, com ar condicionado, direção hidráulica,
vidros e trava elétrica nas portas, sistema de alarme, airbags dianteiros
(motorista e passageiro), sistema de freios ABS, película de acordo com a
legislação, equipamento de som AM/FM/MP3, cor branca e ano de fabricação
no mínimo em 2017. Seguro total, mecânica/manutenção corretiva,
emplacamento (em caso de utilização de veículo zero quilômetro), IPVA,
licenciamento anual, seguro obrigatório, adesivagem, com franquia global livre
de quilometragem, disponibilidade 24hs/dia, 7 dias por semana, por veículo.
Valor mensal.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Data: 08/05/2019 09:18

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:682019 / UASG:988561

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/05/2019 14:30

Homologação: 13/05/2019 14:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA R$1.890,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICAPE, SEM MOTORISTA. Capacidade mínima 700 Kg, com motor mínimo 1.4, 2 (duas) portas, com ar co
ndicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétrica nas portas, sistema de alarme, airbags dianteiros (motorista e passageiro), sistema de freios ABS, película d
e acordo com a legislação, equipamento de som AM/FM/MP3, cor branca e ano de fabricação no mínimo em 2017. Seguro total, mecânica/manutenção corretiv
a, emplacamento (em caso de utilização de veículo zero quilômetro), IPVA, licenciamento anual, seguro obrigatório, adesivagem, com franquia global livre de qui
lometragem, disponibilidade 24hs/dia, 7 dias por semana, por veículo. Valor mensal. MARCA/MODELO: FIAT STRADA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Belo Horizonte AV BERNARDO MONTEIRO, 1563 (31) 3247-7866 michael.souza@localiza.com

27.595.780/0001-16
* VENCEDOR *

CS BRASIL FROTAS LTDA R$2.063,16

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICAPE, SEM MOTORISTA. Capacidade mínima 700 Kg, com motor mínimo 1.4, 2 (duas) portas, com ar co
ndicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétrica nas portas, sistema de alarme, airbags dianteiros (motorista e passageiro), sistema de freios ABS, película d
e acordo com a legislação, equipamento de som AM/FM/MP3, cor branca e ano de fabricação no mínimo em 2017. Seguro total, mecânica/manutenção corretiv
a, emplacamento (em caso de utilização de veículo zero quilômetro), IPVA, licenciamento anual, seguro obrigatório, adesivagem, com franquia global livre de qui
lometragem, disponibilidade 24hs/dia, 7 dias por semana, por veículo. Valor mensal. MARCA: FIAT - MODELO STRADA WORKING 1.4                                    

Endereço:
,

93.357.101/0001-03 MLINCK TRANSLOG LTDA R$2.800,00

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículo, tipo mini camionete, motor no mínimo 1.4, com ar condicionado e direção hidráulica, flex tipo Carroceria aberta
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  VEICULO OFERTADO ESTA DE PLENO ACORDO COM O SOLICITADO NO TERMO DE REFERENCIA DO PRESENTE EDITAL OFERTAMOS PARA ESTE I
TEM VEICULO DA MARCA GM MODELO MONTANA MARCA VW MODELO SAVEIRO                                    

Endereço:
,

07.447.405/0001-11 ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP R$3.100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo Utilitário, tipo Picape. Capacidade mínima 700 Kg, com motor mínimo 1.4, 2 (duas) portas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros 
e trava elétrica nas portas, sistema de alarme, airbags dianteiros (motorista e passageiro), sistema de freios ABS, película de acordo com a legislação, equipamen
to de som AM/FM/MP3, cor branca e ano de fabricação no mínimo em 2017. Seguro total, mecânica/manutenção corretiva, emplacamento (em caso de utilizaç
ão de veículo zero quilômetro), IPVA, licenciamento anual, seguro obrigatório, adesivagem nos termos da Lei Municipal nº 4.493/2019, com franquia global livre
 de quilometragem, disponibilidade 24hs/dia, 7 dias por semana, por veículo. Conforme descrição do objeto do edital.Chevrolet GM Montana LS 1.4                      
              

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RS Porto Alegre AV CEARA, 1683 (51) 03222-5913

03.890.146/0001-48 MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA - EPP R$6.590,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICAPE, SEM MOTORISTA. Capacidade mínima 700 Kg, com motor mínimo 1.4, 2 (duas) portas, com ar co
ndicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétrica nas portas, sistema de alarme, airbags dianteiros (motorista e passageiro), sistema de freios ABS, película d
e acordo com a legislação, equipamento de som AM/FM/MP3, cor branca e ano de fabricação no mínimo em 2017. Seguro total, mecânica/manutenção corretiv
a, emplacamento (em caso de utilização de veículo zero quilômetro), IPVA, licenciamento anual, seguro obrigatório, adesivagem, com franquia global livre de qui
lometragem, disponibilidade 24hs/dia, 7 dias por semana, por veículo                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R ANTONINA, 2041 (21) 3518-9887 wandefaust@hotmail.com

13.730.487/0001-00 PARDAL LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME R$12.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICAPE, SEM MOTORISTA. Capacidade mínima 700 Kg, com motor mínimo 1.4, 2 (duas) portas, com ar co
ndicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétrica nas portas, sistema de alarme, airbags dianteiros (motorista e passageiro), sistema de freios ABS, película d
e acordo com a legislação, equipamento de som AM/FM/MP3, cor branca e ano de fabricação no mínimo em 2017. Seguro total, mecânica/manutenção corretiv
a, emplacamento (em caso de utilização de veículo zero quilômetro), IPVA, licenciamento anual, seguro obrigatório, adesivagem, com franquia global livre de qui
lometragem, disponibilidade 24hs/dia, 7 dias por semana, por veículo. Valor mensal.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
BA Salvador AV ESTADOS UNIDOS, 04 (71) 03023-4823

76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA R$50.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de veículos sem motorista para atender as d
emandas do município de Cachoeirinha-RS. VEÍCULO COTADO: MARCA: VW SAVEIRO 1.6                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Curitiba AV ANITA GARIBALDI, 2480 (41) 03013-3600

00.635.189/0001-99 ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP R$60.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICAPE, SEM MOTORISTA. Capacidade mínima 700 Kg, com motor mínimo 1.4, 2 (duas) portas, com ar co
ndicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétrica nas portas, sistema de alarme, airbags dianteiros (motorista e passageiro), sistema de freios ABS, película d
e acordo com a legislação, equipamento de som AM/FM/MP3, cor branca e ano de fabricação no mínimo em 2017. Seguro total, mecânica/manutenção corretiv
a, emplacamento (em caso de utilização de veículo zero quilômetro), IPVA, licenciamento anual, seguro obrigatório, adesivagem, com franquia global livre de qui
lometragem, disponibilidade 24hs/dia, 7 dias por semana, por veículo. Valor mensal.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q QN 508 CONJ 01 LOTE, 01 (61) 3458-6786 amadeu@ipeduc.com.br

Item 3: LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA R$26.700,00
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Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$26.700,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Máquinas
Pesadas,incluindo a manutenção preventiva e corretiva,com reposição integral
de peças e demais materiais necessários ao completo desempenho dos
trabalhos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo-SEINFRA, Secretaria Municipal de Pesca e
Desenvolvimento Rural-SEMPDR e Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA do Município de Vigia de Nazaré-PA..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCAÇÃO DE
MOTONIVELADORA com potência mínima de 128 Hp, transmissão mecânica, a
diesel, direção hidráulica, equipado com todos os componentes de segurança,
documentação regular em perfeitas condições de uso, fabricação não inferior a
2010, incluindo manutenção preventiva e corretiva por conta do contratado,
combustível e motorista por conta da contratante.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Data: 25/04/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452018 / UASG:456127

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/05/2019 12:04

Homologação: 03/07/2019 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.618.682/0001-97
* VENCEDOR *

JOELSON DA CONCEICAO SILVA R$26.700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA – com potência mínima de 128 Hp, transmissão mecânica, a diesel, direção hidráulica, equipado com todos os c
omponentes de segurança, documentação regular em perfeitas condições de uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutenção preventiva, corretiva e s
eguro total por conta do contratado, combustível por conta da contratante. Sendo 02 (duas) máquinas por mês.                                    

Endereço:
,

Item 4: LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA R$18.494,14

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$18.494,14

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Sobre rodas, cabine fechada climatizada, motor diesel, com o mínimo de potência de 125 HP, lâmina regulável com sistema
hidráulico e largura mínima de 3,60m

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Sobre rodas, cabine fechada climatizada, com carregadeira frontal, motor diesel, cabine fechada climatizada, com o mínimo de
potência de 75CV e concha com profundidade mínima de escavação de 2m
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
6ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Seleção de empresas para registrar preços objetivando a futura locação de
equipamentos, automóveis e contêineres..

Descrição: Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola -
LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma)
retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista
habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade
de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de
locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho
de 08 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é
responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local
determinado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas,
alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva
responsabilidade da contratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus.
A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento
seja ela preventiva, preditiva ou corretiva. Caso o equipamento torne-se
indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24
horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará isento do pagamento dos dias
parados.

CatSer: 4030 - Contratação de serviço de uma maquina Retroescavadeira,

Data: 28/06/2019 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:160353

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/08/2019 16:22

Homologação: 06/08/2019 16:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: sv

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.697.357/0001-70 ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS DE CONSTRUCAO R$10.700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV OSCAR BOREL, 1338 MARK ESTANLEY (92) 8829-7455 alicercecomercioltda@gmail.com

24.681.910/0001-45
* VENCEDOR *

F.C.A RODRIGUES - EPP R$11.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no §4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará 
isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV FRANCISCO LUIZ REGINATTO, 0113 Raimundo (95) 3238-2330 raimundo.rochama@gmail.com

30.456.523/0001-08 S M FERREIRA RAMOS R$14.176,94

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

15.771.884/0001-55 J R FONTENELLE - ME R$14.176,94

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no §4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará 
isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

20.548.612/0001-20 A M ABS EIRELI R$14.999,86

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados. MARCA/MODELO - New Holland/LB90. Validade da proposta:90(noventa) dias a partir da abertura.                                    

Endereço:
,

07.928.761/0001-57 S L DOS R MORAES - ME R$15.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DAS OLIVEIRAS, 182 (92) 03308-7764 sl_contabil@hotmail.com

29.918.334/0001-20 TR2 - ELETRICA E SERVICOS EIRELI R$15.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no §4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará 
isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

08.730.874/0001-06 DIEGO BRESSAN PINTO - ME R$18.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AM Manaus AV TORQUATO TAPAJO, 765 (92) 9996-1542 diegobpinto@gmail.com

05.624.386/0001-26 LOCABOX - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - R$18.494,14

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no §4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará 
isento do pagamento dos dias parados. MARCA: CASE FABRICANTE: CASE MODELO: 580N                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
CE Fortaleza R ELIZEU UCHOA BECCO, 39 (85) 03472-1111

13.211.130/0001-15 A. H. L. LOPES - ME R$19.935,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RR Boa Vista R AROEIRA, 336 (95) 08114-5303

10.612.140/0001-74 BITROL MAQUINAS & SERVICOS LTDA - ME R$20.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Telefone:
AV SABA CUNHA, 1363 (95) 08102-7035

17.962.811/0001-76 LIMA E GOMES LTDA - ME R$22.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AM Manaus R SOLIMOES, 439 (92) 03633-1178 SERVPRESCONTABIL@GMAIL.COM

11.482.958/0001-82 C. R. REAL E CIA LTDA - ME R$22.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no §4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará 
isento do pagamento dos dias parados.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AM Manaus R CRICIUMA, 369 (92) 9200-9788

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$22.600,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

24.775.644/0001-10 R F DE SOUZA - ME R$22.660,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pregão nº 62019 (SRP) Item: 25 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto
 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de
 fabricação mínima de 2012, com motorista habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, 
no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dia
s, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipament
o (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de ú
nica e exclusiva responsabilidade da contratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção d
o equipamento seja ela preventiva, preditiva ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de
 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PAULO BARROS DE GOES, 1840 ROGÉLIO (84) 99482-8999 brasil.2017@hotmail.com

23.475.070/0001-00 SELETTI SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$22.666,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$29.466,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, serviço de locação de 1 (uma) retroescavadeira do ano de fabricação mínima de 2012, com motorista habilitad
o para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas ca
racterísticas, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas
 por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 
deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, torna
ndo o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou correti
va. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará
 isento do pagamento dos dias parados.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba R ANGELA PERIOTO TOLAINE, 230 (11) 4182-8686 zigomar@engemaq.com.br

Item 5: LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA. R$22.450,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$22.450,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE Data: 25/04/2019 10:00

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Especificação : sobre rodas, cabine fechada climatizada, motor diesel com o mínimo de potência de 120 HP, articulada, com
caçamba de no mínimo 1.50 m³.
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Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Máquinas
Pesadas,incluindo a manutenção preventiva e corretiva,com reposição integral
de peças e demais materiais necessários ao completo desempenho dos
trabalhos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo-SEINFRA, Secretaria Municipal de Pesca e
Desenvolvimento Rural-SEMPDR e Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA do Município de Vigia de Nazaré-PA..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCAÇÃO DE PÁ
CARREGADEIRA ARTICULADA - sobre pneus articulados, 105 HP de potência,
transmissão mecânica, a diesel, direção hidráulica, equipado com todos os
componentes de segurança, documentação regular em perfeitas condições de
uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutenção preventiva e corretiva
por conta do contratado, combustível e motorista por conta da contratante.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452018 / UASG:456127

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/05/2019 12:04

Homologação: 03/07/2019 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.618.682/0001-97
* VENCEDOR *

JOELSON DA CONCEICAO SILVA R$21.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA - sobre pneus articulados, 105 HP de potência, transmissão mecânica, a diesel, direção hidráulica, e
quipado com todos os componentes de segurança, documentação regular em perfeitas condições de uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutençã
o preventiva, corretiva e seguro total por conta do contratado, combustível por conta da contratante. Sendo 02 (duas) máquinas por mês.                                    

Endereço:
,

02.995.881/0001-53 VIA PARA CONSTRUTORA LTDA. R$23.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA - sobre pneus articulados, 105 HP de potência, transmissão mecânica, a diesel, direção hidráulica, e
quipado com todos os componentes de segurança, documentação regular em perfeitas condições de uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutençã
o preventiva e corretiva por conta do contratado, combustível e motorista por conta da contratante.                                    

Endereço:
ROD BR 316 KM 2, 92

Item 6: LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA R$26.850,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$26.850,00

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Especificação : sobre esteiras, cabine fechada climatizada, potência bruta mínima de 120hp, lança de alcance de no mínimo 5 m
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
6ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Seleção de empresas para registrar preços objetivando a futura locação de
equipamentos, automóveis e contêineres..

Descrição: Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola -
LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma)
escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motorista
habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade
de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de
locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho
de 08 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é
responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local
determinado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas,
alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva
responsabilidade da contratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus.
A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento
seja ela preventiva, preditiva ou corretiva. Caso o equipamento torne-se
indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24
horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará isento do pagamento dos dias
parados.

CatSer: 4030 - Contratação de serviço de uma maquina Retroescavadeira,

Data: 28/06/2019 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:160353

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/07/2019 17:52

Homologação: 24/07/2019 18:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: sv

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.548.612/0001-20
* VENCEDOR *

A M ABS EIRELI R$20.276,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados. MARCA/MODELO - Komatsu/PC200. Validade da proposta:90(noventa) dias a partir da abertura.                    
                

Endereço:
,

00.697.357/0001-70 ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS DE CONSTRUCAO R$20.277,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV OSCAR BOREL, 1338 MARK ESTANLEY (92) 8829-7455 alicercecomercioltda@gmail.com

07.462.810/0001-09 MUNDIAL COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$20.350,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço:
RR Boa Vista R AUREO CRUZ, 620

08.730.874/0001-06 DIEGO BRESSAN PINTO - ME R$22.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AM Manaus AV TORQUATO TAPAJO, 765 (92) 9996-1542 diegobpinto@gmail.com

30.456.523/0001-08 S M FERREIRA RAMOS R$24.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

15.771.884/0001-55 J R FONTENELLE - ME R$24.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no §4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

07.928.761/0001-57 S L DOS R MORAES - ME R$25.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DAS OLIVEIRAS, 182 (92) 03308-7764 sl_contabil@hotmail.com

29.918.334/0001-20 TR2 - ELETRICA E SERVICOS EIRELI R$25.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no §4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    
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Endereço:
,

24.681.910/0001-45 F.C.A RODRIGUES - EPP R$26.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no §4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV FRANCISCO LUIZ REGINATTO, 0113 Raimundo (95) 3238-2330 raimundo.rochama@gmail.com

10.612.140/0001-74 BITROL MAQUINAS & SERVICOS LTDA - ME R$27.700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Telefone:
AV SABA CUNHA, 1363 (95) 08102-7035

05.624.386/0001-26 LOCABOX - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - R$32.312,88

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no §4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados. MARCA: KOMATSU FABRICANTE: KOMATSU MODELO: PC200                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
CE Fortaleza R ELIZEU UCHOA BECCO, 39 (85) 03472-1111

13.211.130/0001-15 A. H. L. LOPES - ME R$32.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RR Boa Vista R AROEIRA, 336 (95) 08114-5303

11.482.958/0001-82 C. R. REAL E CIA LTDA - ME R$38.450,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no §4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituílo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    
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Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AM Manaus R CRICIUMA, 369 (92) 9200-9788

17.962.811/0001-76 LIMA E GOMES LTDA - ME R$38.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AM Manaus R SOLIMOES, 439 (92) 03633-1178 SERVPRESCONTABIL@GMAIL.COM

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$38.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

24.775.644/0001-10 R F DE SOUZA - ME R$38.853,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pregão nº 62019 (SRP) Item: 24 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto
 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulic
a do ano de fabricação mínima de 2010, com motorista habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simulta
neamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30
 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do e
quipamento (entrega e retirada) até o local determinado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operad
or são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer ma
nutenção do equipamento seja ela preventiva, preditiva ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo 
no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contratante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PAULO BARROS DE GOES, 1840 ROGÉLIO (84) 99482-8999 brasil.2017@hotmail.com

23.475.070/0001-00 SELETTI SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$38.853,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.                                    

Endereço:
,

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$50.509,32

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, serviço de locação de 1 (uma) escavadeira hidráulica do ano de fabricação mínima de 2010, com motori
sta habilitado para dirigir e operá-la. A empresa vencedora deverá ter a capacidade de disponibilizar, simultaneamente, no mínimo de 02 (dois) equipamentos de
 mesmas características, caso o contratante faça necessário. O serviço de locação será contado por mês, 30 (trinta) dias, sendo a carga horária de trabalho de 08
 (oito) horas por dia, conforme as leis trabalhistas vigentes. A contratada é responsável pelo transporte do equipamento (entrega e retirada) até o local determin
ado no ÷4.1 deste certame. Os honorários, direitos trabalhistas, alimentação, transporte e estadia do operador são de única e exclusiva responsabilidade da cont
ratada, tornando o contratante isento de qualquer ônus. A contratada é responsável por toda e qualquer manutenção do equipamento seja ela preventiva, prediti
va ou corretiva. Caso o equipamento torne-se indisponível a contratada deverá manuteni-lo ou substituí-lo no prazo de 24 horas, não cumprindo o prazo o contr
atante ficará isento do pagamento dos dias parados.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba R ANGELA PERIOTO TOLAINE, 230 (11) 4182-8686 zigomar@engemaq.com.br
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Item 7: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - FROTA I R$16.250,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$16.250,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Máquinas
Pesadas,incluindo a manutenção preventiva e corretiva,com reposição integral
de peças e demais materiais necessários ao completo desempenho dos
trabalhos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo-SEINFRA, Secretaria Municipal de Pesca e
Desenvolvimento Rural-SEMPDR e Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA do Município de Vigia de Nazaré-PA..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
CAÇAMBA BASCULANTE com capacidade mínima de 14 m³ transmissão
mecânica, a Diesel, direção hidráulica, equipado com todos os componentes de
seguranças, documentação regular, em perfeitas condições de uso, fabricação
não inferior a 2010, incluindo manutenção preventiva e corretiva por conta do
contratado, combustível e motorista por conta do contratante.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Data: 25/04/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452018 / UASG:456127

Lote/Item: 2/11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/05/2019 12:04

Homologação: 03/07/2019 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.618.682/0001-97
* VENCEDOR *

JOELSON DA CONCEICAO SILVA R$15.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE – com capacidade mínima de 14 m³ transmissão mecânica, a Diesel, direção hidráulica, equipad
o com todos os componentes de seguranças, documentação regular, em perfeita condições de uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutenção preve
ntiva, corretiva e seguro total por conta do contratado, sem motorista e combustível por conta do contratante. Sendo 05 (cinco) máquinas por mês                       
             

Endereço:
,

02.995.881/0001-53 VIA PARA CONSTRUTORA LTDA. R$17.100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE com capacidade mínima de 14 m³ transmissão mecânica, a Diesel, direção hidráulica, equipado 
com todos os componentes de seguranças, documentação regular, em perfeitas condições de uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutenção preve
ntiva e corretiva por conta do contratado, combustível e motorista por conta do contratante.                                    

Endereço:
ROD BR 316 KM 2, 92

Item 8: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - FROTA II R$16.250,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$16.250,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE Data: 25/04/2019 10:00

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Tração 6X2, motor diesel, potência mínima de 250CV, com capacidade mínima de 15 toneladas, ano de fabricação não inferior a
2010

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Tração 6X2, motor diesel, potência mínima de 250CV, com capacidade mínima de 15 toneladas, ano de fabricação não inferior a
2010
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Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Máquinas
Pesadas,incluindo a manutenção preventiva e corretiva,com reposição integral
de peças e demais materiais necessários ao completo desempenho dos
trabalhos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo-SEINFRA, Secretaria Municipal de Pesca e
Desenvolvimento Rural-SEMPDR e Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA do Município de Vigia de Nazaré-PA..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
CAÇAMBA BASCULANTE com capacidade mínima de 14 m³ transmissão
mecânica, a Diesel, direção hidráulica, equipado com todos os componentes de
seguranças, documentação regular, em perfeitas condições de uso, fabricação
não inferior a 2010, incluindo manutenção preventiva e corretiva por conta do
contratado, combustível e motorista por conta do contratante.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452018 / UASG:456127

Lote/Item: 2/11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/05/2019 12:04

Homologação: 03/07/2019 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.618.682/0001-97
* VENCEDOR *

JOELSON DA CONCEICAO SILVA R$15.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE – com capacidade mínima de 14 m³ transmissão mecânica, a Diesel, direção hidráulica, equipad
o com todos os componentes de seguranças, documentação regular, em perfeita condições de uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutenção preve
ntiva, corretiva e seguro total por conta do contratado, sem motorista e combustível por conta do contratante. Sendo 05 (cinco) máquinas por mês                       
             

Endereço:
,

02.995.881/0001-53 VIA PARA CONSTRUTORA LTDA. R$17.100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE com capacidade mínima de 14 m³ transmissão mecânica, a Diesel, direção hidráulica, equipado 
com todos os componentes de seguranças, documentação regular, em perfeitas condições de uso, fabricação não inferior a 2010, incluindo manutenção preve
ntiva e corretiva por conta do contratado, combustível e motorista por conta do contratante.                                    

Endereço:
ROD BR 316 KM 2, 92

Item 9: LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS R$500,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$500,00

Quantidade Descrição Observação

240 Dias Diesel, com ar-condicionado, capacidade mínima para 15 (quinze) passageiros
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
Comando da 11ª Região Militar 
Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais

Objeto: Contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de
locação de veículos, na forma de diárias, em diferentes regiões do Brasil..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - VEÍCULO CATEGORIA VAN,
novo ou seminovo, com no máximo 30 (trinta) meses de uso contados a partir
da data de entrega do veículo novo, registrada no manual do proprietário, 3 (três)
portas (sendo uma corrediça), direção hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica,
capacidade de no mínimo 15 passageiros (além do motorista), com bagageiro,
potência mínima (ABNT) de 125 CV, ar condicionado, sistema de som (no
mínimo rádio AM/FM), com combustível, todos os acessórios, com seguro total,
sem limite de quilometragem e com motorista. O local de apanha do veículo
será mediante solicitação abrangendo todas as capitais dos Estados da
República Federativa do Brasil: Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, Salvador,
Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo
Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal,
Porto Alegre, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo, Aracaju, Palmas.
Com motorista.

Data: 24/06/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:160098

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Diária

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.458.490/0001-37
* VENCEDOR *

WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP R$500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  VEÍCULO CATEGORIA VAN, novo ou seminovo, com no máximo 30 (trinta) meses de uso contados a partir da data de entrega do veículo novo, regi
strada no manual do proprietário, 3 (três) portas (sendo uma corrediça), direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, capacidade de no mínimo 15 passageiros
 (além do motorista), com bagageiro, potência mínima (ABNT) de 125 CV, ar condicionado, sistema de som (no mínimo rádio AM/FM), com combustível, todos 
os acessórios, com seguro total, sem limite de quilometragem e com motorista. O local de apanha do veículo será mediante solicitação abrangendo todas as ca
pitais dos Estados da República Federativa do Brasil: Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo 
Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo, Aracaju
, Palmas. Com motorista                                    

Endereço: Telefone:
AV BERLIM, 1402 (62) 03287-6727

Item 10: LOCAÇÃO DE MICROONIBUS R$527,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$527,50

Quantidade Descrição Observação

240 Dias Diesel, com ar-condicionado, capacidade mínima para 22 (vinte e dois) passageiros
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Locação de
Microônibus. Contratação de microônibus com capacidade mínima de 22
pessoas, com motorista habilitado, uniformizado, combustível, seguro de
cobertura integral sem franquia. Quilometragem de até 200 km. Poltronas
reclináveis. Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou portadora
de patologias especiais, quando solicitado. Quando o transporte for contratado
para área urbana a diária é limitada a 12h.

CatSer: 25089 - Contratação de empresa para fornecimento de veículo do tipo VAN,
com as seguintes especificações: com motorista, capacidade mínima para 12
passageiros, poltronas reclináveis, cinto de segurança, ar condicionado, novo ou
seminovo, saída de Dourados/MS Unidade I ou Unidade II da UFGD. VIAGEM
INTERESTADUAL.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 20/104

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:38

Homologação: 04/06/2019 18:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Diária/12h

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA - ME R$500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os câmpus do IFSC.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701 (61) 3202-1082 ideias@ideiasturismo.com.br

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$501,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de Microônibus. Contratação de microônibus com capacidade mínima de 22 pessoas, com motorista habilitado, uniformizado, combustív
el, seguro de cobertura integral sem franquia. Quilometragem de até 200 km. Poltronas reclináveis. Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou por
tadora de patologias especiais, quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a 12h.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

04.047.851/0001-40
* VENCEDOR *

LUA TUR TURISMO LTDA - ME R$525,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de Microônibus. Contratação de microônibus com capacidade mínima de 22 pessoas, com motorista habilitado, uniformizado, combustív
el, seguro de cobertura integral sem franquia. Quilometragem de até 200 km. Poltronas reclináveis. Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou por
tadora de patologias especiais, quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a 12h.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Florianópolis AV HERCILIO LUZ, 639 Leonarrdo Odii Lopes (48) 3237-6161 conttatto@lluatturriismo..com..br

20.238.080/0001-25 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$530,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de Microônibus. Contratação de microônibus com capacidade mínima de 22 pessoas, com motorista habilitado, uniformizado, combustív
el, seguro de cobertura integral sem franquia. Quilometragem de até 200 km. Poltronas reclináveis. Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou por
tadora de patologias especiais, quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a 12h.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$530,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de Microônibus. Contratação de microônibus com capacidade mínima de 22 pessoas, com motorista habilitado, uniformizado, combustív
el, seguro de cobertura integral sem franquia. Quilometragem de até 200 km. Poltronas reclináveis. Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou por
tadora de patologias especiais, quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a 12h.                                    

Endereço:
,

09.597.053/0001-06 JDV - EDUCACAO E EVENTOS EIRELI - ME R$530,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de Microônibus. Contratação de microônibus com capacidade mínima de 22 pessoas, com motorista habilitado, uniformizado, combustív
el, seguro de cobertura integral sem franquia. Quilometragem de até 200 km. Poltronas reclináveis. Adaptado para transporte de pessoas com deficiência ou por
tadora de patologias especiais, quando solicitado. Quando o transporte for contratado para área urbana a diária é limitada a 12h.                                    

Endereço: Telefone:
Q 1.012 SUL ALAMEDA 09, S/N (63) 03219-7100

Item 11: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - GABINETE R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 12: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA GAB. DUPLA I R$4.700,00

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículo, tipo mini camionete, motor no mínimo 1.4, com ar condicionado e direção hidráulica, flex tipo Carroceria aberta
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Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$4.700,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos de médio e pequeno porte,
sem condutor e sem fornecimento de combustível, com quilômetros livres, para
atender o Departamento de Gestão de Frotas da Prefeitura Municipal de
Viçosa..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCACAO DE VEICULO 3 -
Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima
de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção
hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo
com 12 (doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e corretiva,
reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos
exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível.
Km Livre.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Data: 13/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:222019 / UASG:985427

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/06/2019 14:43

Homologação: 25/06/2019 08:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: serviço

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.305.622/0001-07
* VENCEDOR *

PONTUAL LOC CAR LTDA ME R$2.249,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. MARCA: FIAT MODELO: STRADA (ZERO KM)                                    

Endereço: Telefone:
AV FRANCISCO SA, 580 (31) 03292-6287

19.358.551/0001-50 LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$2.258,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. VW SAVEIRO CS 1.6 ROBUST 2019                                    

Endereço:
,

05.493.355/0001-83 AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA R$2.269,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. Quantidade: 02 veículos; Marca: Chevrolet Montana e/ou Volkswagen Saveiro; Valor unitário mensal (01 veículo mensal): 
R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais); Valor total mensal (02 veículos mensais): R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais); Valor Total Global (02 veículo
s por 12 meses): R$ 57.600,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos reais). Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaro plena concordância com o edital do 
PE 22-2019 e seus anexos                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV CARLOS LINDEMBERG, 3500 (27) 03223-5488 pasolini@intercon.cnt.br

39.316.666/0001-99 REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. R$2.300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção hi
dráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e corret
iva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível. K
m Livre. VEÍCULO OFERTADO: FIAT/ STRADA 1.4                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
ES Serra R HUMBERTO DE CAMPOS, 1003 (27) 03338-0102

27.326.594/0001-81 KING AUTOMOTORES LTDA R$2.350,00

23 / 37 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=985427&uasg=985427&numprp=222019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
ES Vitória AV FERNANDO FERRARI, 3505 (27) 03319-1399

76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA R$2.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. VALOR COTADO UNITÁRIO POR VEÍCULO. VEÍCULO COTADO: MARCA: FIAT MODELO: STRADA 1.400 CC                                 
   

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Curitiba AV ANITA GARIBALDI, 2480 (41) 03013-3600

07.513.052/0001-00 JM & T TURISMO LTDA - ME R$6.900,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, c
or branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Viçosa R CIRILO DO CARMO, 20 (31) 03892-7376

10.532.325/0001-79 CAMPOS E LUIS LTDA - ME R$9.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, c
or branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Viçosa R TUPINAMBAS, 55 (31) 08774-1457

20.607.698/0001-15 AGATHA TRANSPORTES LTDA - ME R$48.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de veículos para o Município de Viçosa, cnpj: 18.132.449/0001-79, tipo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 
kg, cor branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Co
m manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e se
m fornecimento de combustível. Km Livre. Marca/Modelo: Fiat/Strada - VW/Saveiro.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :

MG
Belo
Horizonte

R IRINEU GARCIA DE OLIVEIRA,
191

Giovana Aparecida dos Santos
Barbosa

(31) 9670-
9550

SERCONTABILIBIRITE@GMAIL.COM

10.330.146/0001-59 GIVANILDO TADEU SANTANA BERNARDO E CIA LTDA R$49.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peça
s, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível. Km Livre.Marca: FIAT M
odelo: Strada Hard Working 1.4 EVO Flex 2 portas 2020                                    

Endereço:
,

08.714.975/0001-93 LGF - TRANSPORTE LOCACOES E TURISMO - EIRELI R$59.399,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina d
e 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricaç
ão. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condut
or e sem fornecimento de combustível. Km Livre.                                    
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Endereço:
,

17.764.252/0001-90 UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$60.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, cor branca, ar condicionado,
 direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e cor
retiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível
. Km Livre.                                    

Endereço:
,

Item 13: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA GAB DUPLA II R$4.700,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$4.700,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos de médio e pequeno porte,
sem condutor e sem fornecimento de combustível, com quilômetros livres, para
atender o Departamento de Gestão de Frotas da Prefeitura Municipal de
Viçosa..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCACAO DE VEICULO 3 -
Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima
de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção
hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo
com 12 (doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e corretiva,
reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos
exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível.
Km Livre.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Data: 13/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:222019 / UASG:985427

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/06/2019 14:43

Homologação: 25/06/2019 08:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: serviço

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.305.622/0001-07
* VENCEDOR *

PONTUAL LOC CAR LTDA ME R$2.249,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. MARCA: FIAT MODELO: STRADA (ZERO KM)                                    

Endereço: Telefone:
AV FRANCISCO SA, 580 (31) 03292-6287

19.358.551/0001-50 LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$2.258,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. VW SAVEIRO CS 1.6 ROBUST 2019                                    

Endereço:
,

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículo, tipo mini camionete, motor no mínimo 1.4, com ar condicionado e direção hidráulica, flex tipo Carroceria aberta

25 / 37 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=985427&uasg=985427&numprp=222019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.493.355/0001-83 AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA R$2.269,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. Quantidade: 02 veículos; Marca: Chevrolet Montana e/ou Volkswagen Saveiro; Valor unitário mensal (01 veículo mensal): 
R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais); Valor total mensal (02 veículos mensais): R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais); Valor Total Global (02 veículo
s por 12 meses): R$ 57.600,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos reais). Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaro plena concordância com o edital do 
PE 22-2019 e seus anexos                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV CARLOS LINDEMBERG, 3500 (27) 03223-5488 pasolini@intercon.cnt.br

39.316.666/0001-99 REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. R$2.300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção hi
dráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e corret
iva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível. K
m Livre. VEÍCULO OFERTADO: FIAT/ STRADA 1.4                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
ES Serra R HUMBERTO DE CAMPOS, 1003 (27) 03338-0102

27.326.594/0001-81 KING AUTOMOTORES LTDA R$2.350,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
ES Vitória AV FERNANDO FERRARI, 3505 (27) 03319-1399

76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA R$2.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. VALOR COTADO UNITÁRIO POR VEÍCULO. VEÍCULO COTADO: MARCA: FIAT MODELO: STRADA 1.400 CC                                 
   

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Curitiba AV ANITA GARIBALDI, 2480 (41) 03013-3600

07.513.052/0001-00 JM & T TURISMO LTDA - ME R$6.900,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, c
or branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Viçosa R CIRILO DO CARMO, 20 (31) 03892-7376

10.532.325/0001-79 CAMPOS E LUIS LTDA - ME R$9.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, c
or branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Viçosa R TUPINAMBAS, 55 (31) 08774-1457

20.607.698/0001-15 AGATHA TRANSPORTES LTDA - ME R$48.000,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de veículos para o Município de Viçosa, cnpj: 18.132.449/0001-79, tipo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 
kg, cor branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Co
m manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e se
m fornecimento de combustível. Km Livre. Marca/Modelo: Fiat/Strada - VW/Saveiro.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :

MG
Belo
Horizonte

R IRINEU GARCIA DE OLIVEIRA,
191

Giovana Aparecida dos Santos
Barbosa

(31) 9670-
9550

SERCONTABILIBIRITE@GMAIL.COM

10.330.146/0001-59 GIVANILDO TADEU SANTANA BERNARDO E CIA LTDA R$49.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peça
s, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível. Km Livre.Marca: FIAT M
odelo: Strada Hard Working 1.4 EVO Flex 2 portas 2020                                    

Endereço:
,

08.714.975/0001-93 LGF - TRANSPORTE LOCACOES E TURISMO - EIRELI R$59.399,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina d
e 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricaç
ão. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condut
or e sem fornecimento de combustível. Km Livre.                                    

Endereço:
,

17.764.252/0001-90 UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$60.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, cor branca, ar condicionado,
 direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e cor
retiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível
. Km Livre.                                    

Endereço:
,

Item 14: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - ASSISTÊNCIA R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch
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Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 15: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA II - ASSISTÊNCIA R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch
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Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 16: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA III - ASSISTÊNCIA R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch
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Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 17: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - SEMED R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch
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Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 18: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA II - SEMED R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch
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Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 19: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 R$6.638,99

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$6.638,99

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Objeto: Contratação de serviços de Locação de Veículos, atendendo a demanda da
Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATADA, NO REGIME DE 08 (oito) horas/dia, combustível por conta da
contratante, capacidade para 01 (um) condutor e 04 (quatro) passageiros,
sistema de tração temporário, carroceria aberta, cabine dupla, com 04 (quatro)
portas laterais, motor diesel, potência mínima de 140 CV, direção hidráulica ou
elétrica, ar-condicionado, kit de ferramentas, capacidade de carga mínima de
1.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 70 (setenta) litros,
espelhos retrovisores do lado direito, do lado esquerdo e interno, ventilador, ar-
condicionado, quilometragem livre, preferencialmente na cor prata
ESPECIFICAR A MARCA E MODELO

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Data: 05/04/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:232019 / UASG:926321

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/05/2019 15:17

Homologação: 10/05/2019 15:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Tração 4x4, 04 portas, ar condicionado, combustivela diesel
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15.454.009/0001-40
* VENCEDOR *

IGOR ANDRADE FONTES R$6.638,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo, tipo CAMINHONETE 4X4, Marca/Modelo: Volkswagen/Amarok zero km, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, NO REGIME DE 0
8 (oito) horas/dia, combustível por conta da contratante, capacidade para 01 (um) condutor e 04 (quatro) passageiros, sistema de tração temporário, carroceria 
aberta, cabine dupla, com 04 (quatro) portas laterais, motor diesel, potência mínima de 140 CV, direção hidráulica ou elétrica, ar-condicionado, kit de ferramentas
, capacidade de carga mínima de 1.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 70 (setenta) litros, espelhos retrovisores do lado direito, do lado e
squerdo e interno, ventilador, ar-condicionado, quilometragem livre, preferencialmente na cor prata.                                    

Endereço:
,

Item 20: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MINI CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA. R$4.700,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$4.700,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos de médio e pequeno porte,
sem condutor e sem fornecimento de combustível, com quilômetros livres, para
atender o Departamento de Gestão de Frotas da Prefeitura Municipal de
Viçosa..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCACAO DE VEICULO 3 -
Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima
de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção
hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo
com 12 (doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e corretiva,
reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos
exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível.
Km Livre.

CatSer: 4014 - Transporte de pessoal para o trajeto Itu/SP São Paulo/SP Itu/SP com
ônibus executivo de capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros
e com toalete a bordo.

Data: 13/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:222019 / UASG:985427

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/06/2019 14:43

Homologação: 25/06/2019 08:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: serviço

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.305.622/0001-07
* VENCEDOR *

PONTUAL LOC CAR LTDA ME R$2.249,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. MARCA: FIAT MODELO: STRADA (ZERO KM)                                    

Endereço: Telefone:
AV FRANCISCO SA, 580 (31) 03292-6287

19.358.551/0001-50 LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R$2.258,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. VW SAVEIRO CS 1.6 ROBUST 2019                                    

Endereço:
,

05.493.355/0001-83 AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA R$2.269,00

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículo, tipo mini camionete, motor no mínimo 1.4, com ar condicionado e direção hidráulica, flex tipo Carroceria aberta
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. Quantidade: 02 veículos; Marca: Chevrolet Montana e/ou Volkswagen Saveiro; Valor unitário mensal (01 veículo mensal): 
R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais); Valor total mensal (02 veículos mensais): R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais); Valor Total Global (02 veículo
s por 12 meses): R$ 57.600,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos reais). Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaro plena concordância com o edital do 
PE 22-2019 e seus anexos                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV CARLOS LINDEMBERG, 3500 (27) 03223-5488 pasolini@intercon.cnt.br

39.316.666/0001-99 REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. R$2.300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção hi
dráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e corret
iva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível. K
m Livre. VEÍCULO OFERTADO: FIAT/ STRADA 1.4                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
ES Serra R HUMBERTO DE CAMPOS, 1003 (27) 03338-0102

27.326.594/0001-81 KING AUTOMOTORES LTDA R$2.350,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
ES Vitória AV FERNANDO FERRARI, 3505 (27) 03319-1399

76.669.670/0001-67 TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA R$2.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km ou no máximo com 12(doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre. VALOR COTADO UNITÁRIO POR VEÍCULO. VEÍCULO COTADO: MARCA: FIAT MODELO: STRADA 1.400 CC                                 
   

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Curitiba AV ANITA GARIBALDI, 2480 (41) 03013-3600

07.513.052/0001-00 JM & T TURISMO LTDA - ME R$6.900,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, c
or branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Viçosa R CIRILO DO CARMO, 20 (31) 03892-7376

10.532.325/0001-79 CAMPOS E LUIS LTDA - ME R$9.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, c
or branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com m
anutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem for
necimento de combustível. Km Livre                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Viçosa R TUPINAMBAS, 55 (31) 08774-1457

20.607.698/0001-15 AGATHA TRANSPORTES LTDA - ME R$48.000,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de veículos para o Município de Viçosa, cnpj: 18.132.449/0001-79, tipo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 
kg, cor branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Co
m manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e se
m fornecimento de combustível. Km Livre. Marca/Modelo: Fiat/Strada - VW/Saveiro.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :

MG
Belo
Horizonte

R IRINEU GARCIA DE OLIVEIRA,
191

Giovana Aparecida dos Santos
Barbosa

(31) 9670-
9550

SERCONTABILIBIRITE@GMAIL.COM

10.330.146/0001-59 GIVANILDO TADEU SANTANA BERNARDO E CIA LTDA R$49.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, cabine simples, motorização mínima de 1400cc, capacidade mínima de 600 kg, cor branc
a, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gasolina/álcool, veículo novo zero km. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peça
s, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível. Km Livre.Marca: FIAT M
odelo: Strada Hard Working 1.4 EVO Flex 2 portas 2020                                    

Endereço:
,

08.714.975/0001-93 LGF - TRANSPORTE LOCACOES E TURISMO - EIRELI R$59.399,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: LOCACAO DE VEICULO 3 - Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina d
e 600 kg, cor branca, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricaç
ão. Com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condut
or e sem fornecimento de combustível. Km Livre.                                    

Endereço:
,

17.764.252/0001-90 UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$60.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de transporte com veículo pick-up, motorização mínima de 1400cc, capacidade mina de 600 kg, cor branca, ar condicionado,
 direção hidráulica ou elétrica, combustível gas/alc, veículo novo zero km ou no máximo com 12 (doze) meses de fabricação. Com manutenção preventiva e cor
retiva, reposição de peças, seguro total, rastreador veicular e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Sem condutor e sem fornecimento de combustível
. Km Livre.                                    

Endereço:
,

Item 21: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA II - FMS R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch

35 / 37 



Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com

Item 22: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH - FROTA I - FMS R$5.605,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$5.605,11

Quantidade Descrição Observação

12 Meses Veículos para transporte de 4 passageiros + o condutor, 2 ou 3 volumes, 4 portas, motor no mínimo 1.0, com ar condicionado e
direção hidráulica, flex, tipo hatch
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=257034&uasg=257034&numprp=82019&Seq=1


Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, com
motorista, seguro total e demais despesas indiretas, com dedicação exclusiva
de mão-de-obra, de forma continuada, para atender às necessidades do Distrito
Sanitário Especial Indígena - Maranhão, por intermédio da Secretaria Especial de
Saúde Indígena SESAI, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, conforme
condições, quantidades e exigências deste instrumento e no Termo de
Referência..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista - Veículo tipo
II: Veículo 0km, sendo veículos, tipo II, TIPO POPULAR, pequeno porte, com
capacidade mínima de 5 lugares, seguro total, Refrigeração: Ar condicionado;
Cintos de segurança com 3 pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 cilindros;
Potência máxima: a partir de 85 cv; Combustível: total flex (Álcool/gasolina); Cor:
branca; Portas: 4 portas; Cambio: manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção:
hidráulica; Vidros: elétricos; Capacidade de autonomia de no mínimo 320km
com 01 tanque de abastecimento completo; Cinto de segurança: em todos os
bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de cárter e
demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo
CONTRAN, com franquia de 5.000km.

Data: 04/07/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:257034

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/07/2019 15:13

Homologação: 22/07/2019 15:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Meses

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.368.837/0001-15 NORAUTO RENT A CAR LTDA R$5.605,11

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Veículo tipo II, TIPO PASSEIO/POPULAR, Pequeno Porte, Capacidade Mínima de 5 Lugares, Seguro Total, Refrigeração: Ar Condicionado; Cintos de s
egurança com 3 Pontos; Rádio AM/FM/CD; Motor: 1.0 Cilindros; Potência Máxima: a partir de 85 CV; Combustível: Total Flex (Álcool/Gasolina); Cor: Branca; Por
tas: 4 Portas; Cambio: Manual com 5 marchas frente e 1 ré; Direção: Hidráulica; Vidros: Elétricos; Capacidade de Autonomia de no Mínimo 320 km com 01 tanq
ue de abastecimento completo; Cinto de Segurança: em todos os bancos e mais os acessórios de segurança exigido por Lei; Protetor de Cárter e demais equipa
mentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, com Franquia de 5.000 Km. MARCA/MODELO: VW/GOL 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV SENADOR LEMOS, 2247 Rafael (91) 4005-4070 comercial@norautorentacar.com
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