
      

Poder Judiciário

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto

Registro  de  preços  de  serviços  de  locação  de  veículos
automotores por um período de 6 (seis)  meses,  contados da
data de assinatura do Contrato.

O  fornecedor  registrado  fica  obrigado  a  atender  os  pedidos
efetuados durante a validade da Ata de Registro de Preços.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a
firmar as contratações que deles poderão advir, podendo utilizar
outros meios, desde que respeitada a legislação vigente.

Os  preços  serão  cotados  com  base  no  preenchimento  de
planilha de formação de preços,  cujo modelo corresponda ao
Anexo I deste Termo de Referência.

2 – Justificativa

Registre-se  a  ausência  de  contrato  vigente  de  manutenção
corretiva e/ou preventiva de veículo, mantido por este Tribunal,
em que pese terem sido instaurados atos preparatórios, em fase
interna,  visando  à  destacada  contratação.  No  entanto,  a
premente necessidade de apoio administrativos às ações que
visam ao  atendimento  das  necessidades  administrativas,   de
todas as unidades deste Regional, recomenda a contratação ora
perseguida, precipuamente quando se tem constatado que os 2
(dois) veículos que servem ao Fórum Eleitoral estão parados,
por problemas mecânicos, frustrando, inclusive,  a consecução
das  ações  itinerantes  em  todo  o  Estado   e,  o  aguardo  do
desfeche  do  certame  licitatório  que  resulte  no  contrato  de
manutenção  de  veículo,  irá  agravar  sobremaneira  as
dificuldades  ora  vivenciadas,  o  que  torna  imprescindível  a
contratação  tratada  neste  TR.  Acrescente-se  que  o
cadastramento biométrico se estende até o dia 06 de maio de
2020,  tempo  em  que  se  intensificam  as  diligências,  com  a
utilização dos meios de transporte em uso neste Regional

3 – Quantidades e
especificações

270 (duzentos e setenta)  diárias dias uteis de locação de
veículos automotivos com no máximo 01 (um) ano de uso,
em  relação  ao  ano/modelo  do  veículo,  de  fabricação
nacional,  do  tipo  passeio,  com  04  (quatro)  portas,
capacidade para 05 (cinco) passageiros;

O mínimo previsto para utilização da futura ARP será de 200
(duzentas) diárias.

MOTORIZAÇÃO:
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1 – CILINDRADA DE NO MÍNIMO 1.0;

2 – MOVIDO À GASOLINA (FLEX);

4 – CÂMBIO MANUAL DE 5 (CINCO) MARCHAS;

ITENS OBRIGATÓRIOS:

1 – AR-CONDICIONADO;

2 – DIREÇÃO HIDRÁULICA;

3 – RODAS DE AÇO DE ARO MÍNIMO 14”;

4 – PNEUS COM O INDICADOR DE BANDA DE RODAGEM
(TWI) DENTRO DO LIMITE DE SEGURANÇA QUE É DE 1,6
MILÍMETROS;

5  –  TODOS OS DEMAIS ITENS EM CONFORMIDADE COM
AS EXIGÊNCIAS DO CONTRAN.

4 – Da entrega e do
local para

recebimento dos
veículos

4.1 – Os veículos serão solicitados à CONTRATADA com no
mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

4.2 – Os veículos deverão ser apresentados até as 08h do dia
estipulado para a entrega e devolvidos às 14h das sextas feiras.

4.3  –  O objeto  do presente Termo de Referência  deverá ser
entregue  no  edifício-sede  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas,  situado  na  Rua  Aristeu  de  Andrade  nº  377,  Bairro
Farol,  Maceió/AL,  no  horário  de  expediente  normal  deste
regional,  a  servidor  lotado  na  Seção  de  Administração  de
Prédios e Veículos;

4.4  –  O  recebimento  dos  bens,  objeto  deste  Termo  de
Referência, deverá ser precedido de vistoria, após a qual será
elaborado  laudo,  pela  SAPEV,  retratando  as  condições  dos
veículos recebidos;

4.5 – A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto
contratado com as especificações constantes neste Termo de
Referência;

4.6 – Por ocasião da recepção do veículo será aferido o volume
de combustível no mostrador do tanque, devendo o mesmo ser
devolvido nas mesmas condições;

4.7  –  A  inspeção  de  apresentação  dos  veículos  dar-se-á
segundo o formulário constante do ANEXO II.

5 – Do seguro dos
veículos

5.1 – Os veículos deverão ser totalmente segurados;

5.2 – A cobertura do seguro deverá contemplar todos os casos
de furto,  roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez,  danos
materiais e corporais causados a terceiros e/ou aos ocupantes
do veículo,  bem como os casos de responsabilidade civil  por
danos morais;

5.3 – A cobertura do seguro deverá abranger também vidros,
lanternas,  retrovisores,  pintura,  acessórios e quaisquer outros
elementos que componham o veículo;

5.4  –  Em  qualquer  caso  de  sinistralidade  todos  os  custos
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envolvidos, inclusive a cobrança de franquia, correrão por conta
da CONTRATADA;

5.5 – No caso de acidente, furto ou roubo, o condutor do veículo
deverá  procurar  a  delegacia  mais  próxima,  para  registro  e
obtenção do devido Boletim de Ocorrência.

6 – Pagamento

6.1  –  O pagamento será  efetuado  mensalmente,  conforme a
demanda  do  CONTRATANTE,  mediante  ordem  bancária  em
favor da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da
apresentação da nota fiscal/fatura válida, devidamente atestada
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos, e mediante
a apresentação da seguinte documentação em vigor:

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social –
CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela
CEF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais  e  à  Divida  Ativa  da  União,  emitida  pela  Receita
Federal;

d)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  expedida  pela
Justiça do Trabalho.

6.2  –  A CONTRATADA deverá anexar  à  nota  fiscal,  planilha
detalhando o(s) período(s) de locação do(s) veículo(s) dentro do
período contemplado pela nota;

6.3  –  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

6.4  –  A  apresentação  da  nota  fiscal  com  incorreções  ou
desacompanhada da documentação requerida acima implicará
na  sua  devolução  à  CONTRATADA  para  regularização,
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de
sua reapresentação;

6.5 – O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para
efeito de emissão de notas fiscais;

6.6  –  O preço pactuado no contrato  decorrente  do Processo
Licitatório será fixo e irreajustável;

6.7 – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

6.8  –  O  TRE/AL  reterá,  na  fonte,  sobre  os  pagamentos
efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de nº
539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;

6.9  –  Não haverá  a  retenção  acima  caso  a  Contratada  seja
optante  pelo  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de
Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa
de  Pequeno  Porte,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº
123/2006, mediante comprovação da opção ou se encontre em
uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004
e suas alterações posteriores.
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7 – Valor estimado da
contratação

A cargo da COMAP.

8 – Recursos
orçamentários

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos orçamentários exercício 2020. 

9 – Unidade
fiscalizadora

SAPEV – Seção de Administração de Prédios e Veículos.

10– Disposições
finais

10.1 – A locação se dará com quilometragem livre;

10.2  –  Os  veículos  que,  durante  a  execução  do  contrato,
apresentarem defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer outros
que impossibilitem seu uso normal,  ou que sejam detectadas
alguma desconformidade  com as  exigências  deste  Termo  de
Referência, deverão ser substituídos no prazo máximo de 24h
(vinte e quatro horas), com ônus para a CONTRATADA, sem
que isso implique em acréscimo no valor da diária;

10.3  –  Qualquer  documento  ou  informação  requerida  pelo
CONTRATANTE  deverá  ser  enviada  ou  prestada  no  prazo
máximo de 48 h (quarenta e oito horas);

10.4  –  O  descumprimento  das  cláusulas  estabelecidas  em
contrato  ou  contidas  neste  Termo  de  Referência  sujeitará  a
contratada às penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993.

Maceió/AL, 28 de janeiro de 2020.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM ÚNICO Locação de veículos automotores para o TRE-
AL, por um período de 03 (três) meses, a partir 
da data de assinatura da Ata.

Quantidade de diárias (A) 270 

Valor da diária (B) R$ XX,XX

Valor Total da Proposta (C = A x B) 270 x R$ XX,XX
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ANEXO II

INSPEÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO VEÍCULO

Data: Hora:

Modelo:

Placa: Km:

Documentação:

Ar condicionado:

Direção hidráulica:

Roda / Aro:

Pneu TWI:

Para brisa:

Veículo segurado:

Volume de combustível:

Veículo limpo:

Observações:

Conformidade com a Resolução nº 14/98 do CONTRAN: vide formulário anexo

Maceió, dd de mmmmmmmmm de aaaa

______________________________                 ______________________________
(servidor representante do locatário)                                                                      (representante do locador)
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INSPEÇÃO SEGUNDO ART. 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 14/98 DO CONTRAN

1) Para-choques, dianteiro e traseiro;

2) Não se aplica;

3) Espelhos retrovisores, internos e externos;

4) Limpador de para-brisa;

5) Lavador de para-brisa;

6) Pala interna de proteção contra o sol (para-sol) para o condutor;

7) Faróis principais dianteiros de cor branca ou amarelada;

8) Luzes de posição dianteiras (faroletes) de cor branca ou amarela;

9) Lanternas de posição traseira de cor vermelha;

10) Lanternas de freio de cor vermelha;

11) Lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou
vermelha;

12) Lanterna de marcha à ré, de cor branca;

13) Retro-refletores (catadióptrico) traseiros, de cor vermelha;

14) Lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca;

15) Velocímetro;

16) Buzina;

17) Freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes;

18) Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;

19)  Dispositivo  de  sinalização  luminosa  ou  refletora  de  emergência,  independente  do
sistema de iluminação do veículo;

20) Extintor de incêndio;

21) Não se aplica;

22) Cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;

23) Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a
combustão;

24) Roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar,
conforme o caso;

25) Macaco, compatível com o peso e carga do veículo;

26) Chave de roda;

27) Chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas;

28) Não se aplica;

29) Não se aplica.

Maceió, dd de mmmmmmm de aaaa.

________________________
(assinatura e carimbo do servidor representante do locatário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 70 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 28 de janeiro de 2020.

Para:SAD

Assunto: Contratação de Empresa para Locação de Veículos

 

Sr. Secretário,
 
 
Encaminhamos os presentes para autorização do seguimento do

feito para a devida instrução processual, cujo objeto é a locação de veículos
para o exercício de 2020 - ordinário.

 
Respeitosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 28/01/2020, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0649314 e o código CRC 4355FCCA.

0000711-03.2020.6.02.8000 0649314v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Aprovo o Termo de Referência de evento

(0649312), referente a contratação de empresa para locação
de veículos para o exercício de 2020, e evoluo o feito à
consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/201, assinalando que, considerando-se a
necessidade da contratação do referido objeto, promoveremos
o devido remanejamento dos recursos na programação
orçamentária do órgão.

Assim, se for da aquiescência dessa Diretoria-
Geral, peço-lhe vênia para sugerir a remessa do feito à
COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da mencionada
Resolução.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2020, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0650200 e o código CRC 962EB7DC.

0000711-03.2020.6.02.8000 0650200v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
 
Aquiescendo com a proposição da Secretaria de

Administração, por conduto do Despacho GSAD 0650200, e
considerando a aprovação do Termo de Referência (0649312),
faço encaminhar o presente procedimento à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as providências de que trata o art.
8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/01/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0650749 e o código CRC DFC03B5C.

0000711-03.2020.6.02.8000 0650749v1

Despacho GDG 0650749         SEI 0000711-03.2020.6.02.8000 / pg. 10



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0650749, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/02/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651681 e o código CRC 65CCEF98.

0000711-03.2020.6.02.8000 0651681v1
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E-mail - 0654758

Data de Envio: 
  10/02/2020 15:55:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    comercial@okrentacar.com.br
    comercial@clickrentacar.com.br
    portento@terra.com
    rh.srlocadora@gmail.com
    ideal.locacoes@hotmail.com
    nsdjunior23@hotmail.com
    sergioamorim@uol.com.br
    sonulten@uol.com.br
    destaquelocadora@outlook.com
    brascarmaceio@uol.com.br
    idas_parceria@hotmail.com
    comercial@idasparceria.com.br
    contratos@idealocacoes.com.br
    comercial2@okrentacar.com.br
    sportcar@uol.com.br
    attacklocacoes@gmail.com
    solange_maisviagens@hotmail.com
    hugopirestjl@yahoo.com.br
    hugopirestjl@gmail.com
    eurolicit@gmail.com
    mundialosg@gmail.com
    lucioflaviofragoso@hotmail.com
    rodoviario@srlocadora.com.br
    wellcar@wellcar.com.br
    michael.souza@localiza.com
    perpetuasergio@hotmail.com
    absturismo@terra.com.br
    irmlicitacao@hotmail.com
    adm@patrimonialba.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para locação de veículos. Diárias. Contratação ordinária. PA 0000711-03.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para a locação de veículos (valor unitário da diária), mediante registro de preços,
estimando-se 270 (duzentas e setenta) diárias para este contrato, sendo o mínimo de 200 (duzentas)
diárias, com veículos com no máximo 01 (um) ano de uso, de fabricação nacional, DO TIPO PASSEIO, COM
04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS e demais especificações abaixo:

MOTORIZAÇÃO:

1 CILINDRADA DE NO MÍNIMO 1.0 LITROS;
2. MOVIDO À GASOLINA (flex);
4. CÂMBIO MANUAL DE 5 (CINCO) MARCHAS;

ITENS OBRIGATÓRIOS:

1. AR-CONDICIONADO;
2. DIREÇÃO HIDRÁULICA;
3. RODAS DE AÇO DE ARO MÍNIMO 14";
4. PNEUS COM INDICADOR DE BANDA DE RODAGEM (TWI) DENTRO DO LIMITE DE SEGURANÇA (1,6
MILÍMETROS);
5. TODOS OS DEMAIS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO CONTRAN.

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

1. VEÍCULOS TOTALMENTE SEGURADOS;
2. QUILOMETRAGEM LIVRE.

Por oportuno, informamos que teremos outra contratação semelhante, porém com quantitativo de diárias
diferente, para atender o período eleitoral, para a qual encaminharemos pedido de cotação
posteriormente.

Segue em anexo o Termo de Referência com as demais condições da contratação.

E-mail SEIC 0654758         SEI 0000711-03.2020.6.02.8000 / pg. 12



Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/ 99133.8744 (também whatsapp)

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0649312_TERMO_DE_REFERENCIA___Locacao_de_veiculos___ARP___Exercicios_2020._alterado.pdf
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De: Barbara Dias <barbara.dias@localiza.com>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
CC: Julia Laudares <julia.laudares@localiza.com>, Rosa Dolores <rosa.dolores@localiza.com>
Data: 13/02/2020 10:06 AM
Assunto: [seic] Proposta de cotação para futura licitação

Prezado(a),
 

Referente a solicitação recebida para cotação de Aluguel de Carros, encaminhamos proposta de preços desta
empresa.

 
Visando a�ngir os Princípios da Eficiência e do Julgamento Obje�vo, informamos que a Advocacia Geral da União
(AGU) disponibiliza modelos de editais padronizados em seu portal
h�p://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265 . Em tempo, informamos ainda que alguns estados
também possuem modelos padronizados em seus portais. Esses exemplos poderão contribuir como referência
técnica para a elaboração de editais.
 
Caso tenha alguma dúvida, gen�leza entrar em contato com Julia Laudares através do telefone (31) 3247-7896 ou e-
mail Julia.laudares@localiza.com .

 
A Localiza agradece o contato e coloca-se a disposição.
 
Atenciosamente,
 

Bárbara Dias
Apoio a Vendas
+55 (31) 3247-9638
localizahertz.com

 

 
 

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida
sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação,
cópia ou arquivamento são proibidos.
 
This message and its attachments may contain confidential or privileged information and can not be forwarded without previous
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RAZÃO SOCIAL: CÓDIGO:

CONTATO: CARGO:

E-MAIL: TELEFONE:

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE: ESTADO:

CNPJ:

1. Preços e Quantidades

ALUGUEL DIÁRIO 1

Novo HB20 1.0 / Argo 1.0 /

Peugeot 208 Active 1.2 /

Novo Ford Ka Hatch 1.0 /

New March 1.0 / Onix 1.0 /

Renault Sandero 1.0 / Fiat

Novo Uno 1.0

270  R$        199,34 1  R$         53.821,80 

2. Multa de trânsito

3. Coberturas de Risco

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ALUGUEL DE CARROS PARA PESQUISA DE MERCADO

(82) 2122.7712

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de 

Contratações 

VolumeProduto

Vigência 

(AD=dias / 

AM=meses)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

seic@tre-al.jus.br

Sendo o contrato firmado exclusivamente entre Contratada e Contratante, o condutor não faz parte do mesmo. Por esse motivo o ressarcimento 

de eventuais “multas de trânsito” através de reembolso a contratada, é de responsabilidade exclusiva da Contratante, uma vez que:

•         A grande parte das Locadoras paga as multas no período que contempla o desconto adquirido por pagamento antecipado;

•         A Localiza trata as multas de trânsito tempestivamente de forma que o Contratante não tenha os prazos de recurso prejudicados. O  

Contratante possui 02 prazos de defesa, sendo o 1º prazo no ato do recebimento da notificação e o 2º prazo quando a notificação passa a ser 

multa;

DADOS DA EMPRESA: LOCALIZA  RENT  A  CAR  S/A,  pessoa  jurídica  de  direito privado  sediada  em  Belo  Horizonte,  MG,  à  Av.  

Bernardo  Vaconcelos,  377  -  CNPJ  16.670.085/0001-55

LIVRE

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377

MACEIO

Valor global 

total R$
Modelo (s)

Valor 

Unitário R$

FAROL

AL

06.015.041/0001-38

Franquia de km

Fica   expressamente   consignado   que   a   presente   proposta   é   apresentada   a   pedido   deste   órgão   da Administração, exclusiva e 

especificamente para atender a por ele alegada finalidade de identificar as atuais condições  técnicas  e  comerciais  do  mercado  de  "locação  

de  veículos",  para,  em  seguida,  estruturar  e instaurar   procedimento   licitatório   para   formalizar   contratação.   As   condições   técnicas   

e comerciais ofertadas   na   presente   proposta,   nominadamente   os   "preços",   não   se   prestam   a   formalizar contratação  direta,  em  

que  a  licitação  possa  ser  dispensada,  não  ficando,  portanto,  autorizada  pela Localiza  a  emissão  automática  de  notas  de  empenho  de  

despesa  a  partir  e  com  base  nas  condições nela colocadas.

 Item

Do Carro Casco

No  Valor  Unitário  está  inclusa  a  cobertura  de  risco  do  carro  Casco  em  caso  de furto, roubo, incêndio ou colisão. 

Terceiros

Fica   convencionado   que   no   oferecimento   feito   aqui   o   CONTRATANTE   possui   as coberturas  (i)  de  risco  para  danos  corporais  

causados  a  terceiros,  no  limite  máximo  de R$ 100.000,00; (ii) de risco para danos materiais causados a bens de terceiros, no limite máximo 

de R$ 50.000,00; e (iii) de risco para danos morais causados a terceiros, no limite máximo   de   R$   5.000,00.   Quando   houver   danos   

materiais   causados   a   terceiros,   o Contratante arcará com a indenização por custos operacionais até o limite de R$ 1.000,00, sempre que 

comprovadamente for o responsável, causador do dano.
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Joao Pessoa,

Pela Localiza:

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mail:

7. Faturamento e Pagamento

Para cada carro alugado, a cada período de 30 dias a partir de sua entrega, será emitida uma fatura referente ao aluguel, às proteções, 

eventuais quilômetros excedentes e demais despesas.

No momento da devolução do carro alugado, serão cobradas as diárias do carro, contadas a  partir  da  última  fatura  emitida,  sendo  o  valor  

devido  calculado  proporcionalmente  ao valor integral de 1 (um) mês ( Valor Mensal Unitário- Preços e Quantidades), pro rata die.

Caso a Localiza deixe de cobrar qualquer obrigação do Contratante, independentemente do motivo, nos prazos estipulados nestas Condições, 

isto não significará a desoneração do  Contratante  e  nem  renovação,  podendo  a  Localiza  cobrar  os  valores  devidos  mesmo após o 

encerramento do Contrato de Aluguel de Carros.

4. Entrega definitiva dos carros

O prazo para entrega de veículos 0km será de 90 dias, sendo facultado o direito de requerer em prazo inferior a este o carro substituto até que 

seja concluída a entrega do veículo definitivo.

A Contratada fará jus à substituição do carro alugado, em caráter definitivo, sempre que o veículo estiver próximo de completar 365 dias da 

emissão de sua nota fiscal ou quando atingir quilometragem superior à 30.000km, exceto os veículos que se enquadrarem no grupo P (vide site 

localiza) que serão substituídos quando estiverem próximos de completar 730 dias, por um veículo do mesmo grupo tarifário.

rosa.dolores@localiza.com

ROSA DOLORES

GERENTE DE CONTAS

(83) 99993-9492

13  fevereiro, 2020

8. Validade da proposta

Prazo Validade Proposta: 60 dias. 

A disponibilidade dos carros só será garantida mediante contrato assinado por ambas as partes, oriundo de uma licitação.

O Contratante é responsável pelo pagamento da locação e de todos adicionais e extras até a efetiva devolução do carro.

É vedada a divulgação destas condições a terceiros.

5. Carro Substituto

O Contratante fará jus à substituição do carro alugado, em caráter temporário, sempre que o tempo de indisponibilidade do carro efetivo seja 

superior a 24 horas, por um veículo do mesmo grupo tarifário. Caso não haja disponibilidade do grupo contratado no momento da substituição, 

a Localiza se reserva o direito de realizar a substituição com um carro de outra categoria, conforme a disponibilidade da agência.

Assim que o carro efetivo do contrato estiver disponível, o Contratante deverá devolver o carro substituto no local indicado pela Localiza, no 

prazo máximo de 24 horas, sob pena de serem cobradas diárias adicionais do carro substituto com base na "tabela balcão" da Localiza vigente, 

inclusive a diária de tolerância.

6. Do uso dos carros

A  instalação  de  adesivos,  pinturas  especiais,  equipamentos  ou  acessórios  no  carro alugado está sujeita à autorização prévia, por escrito, 

da Localiza. A retirada dos mesmos e a recuperação do carro ao seu estado original são de responsabilidade do Contratante. Guarda   do   

carro   alugado:   a   Localiza   recomenda   que   os   carros   alugados   sejam estacionados  apenas  em  locais  privados,  evitando-se  as  

vias  públicas  por  questão  de maior segurança contra roubo, furto e/ou avarias.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 127,30

Item 1: locação de veículos - leves / pesados R$ 127,30

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 119,05

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Data: 20/09/2019 08:30

Relatór io gerado no dia 13/02/2020 13:26:03  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Locação de veículos de passeio - diária

Pesquisa realizada entre 10/02/2020 18:12:03 e 10/02/2020 18:11:08

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

1) locação de veículos - leves / pesados 37 1 Unidade 127,30 R$ 127,30

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ NºPregão:6162019
UASG:943001

20/09/2019 R$ 119,05

2 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ NºPregão:6162019
UASG:943001

20/09/2019 R$ 141,25

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do
Nordeste | 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército | 10ªBrigada de Infantaria
Motorizada | 7ºGrupo de Artilharia de Campanha

NºPregão:22019
UASG:160181

10/12/2019 R$ 89,00

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE
APOIO DE CAMPO GRANDE

NºPregão:432019
UASG:120638

20/11/2019 R$ 159,91

Valor Unitário R $
127,30

Valor Global: R$ 127,30

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade locação diária de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometrag
em livre, ano de fabricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (a diária do alugue
l do veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a partir do recebimento ou da retirada do veículo, com até uma hora de tolerância para d
evolução).
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Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NA COR PRATA METÁLICO, com
motorista, com/sem combustível, incluindo seguro completo (DPVAT e
cobertura total), a serem utilizados em todo o Estado do Ceará, pelo período de
12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no
Anexo I Termo de Referência deste edital..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - 01(HUM) VEÍCULO POPULAR:
Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular
(cilindrada mínima 1.0 ou superior), com capacidade mínima para cinco (05)
pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro
(04) portas, direção hidráulica ou elétrica, com ar condicionado, cinco (05)
marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-
combustível (gasolina/álcool), apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro,
retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD,
cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos
assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de
12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária

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 : NÃO

Identif icação: NºPregão:6162019 / UASG:943001

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/11/2019 11:58

Homologação: 07/11/2019 12:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.487.554/0001-81
* VENCEDOR *

JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA - ME R$ 119,05

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco(05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente eu ma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses. Veículo Renault Logan 1.0                
                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV III, 112 (85) 08854-7124 JOYCEBATIST@YAHOO.COM.BR

19.099.657/0001-86 R&P VIAGENS E EVENTOS LTDA R$ 125,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  1(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), c
om capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétric
a, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cabe
ça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) ponto
s para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária        
                            

Endereço: Telefone: Emai l :
R 14 (CJ JEREISSATI I), 441 (85) 03014-2728 rhviagem@outlook.com

11.311.746/0001-32 TA2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$ 183,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária      
                              

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
CE Fortaleza AV DESEMBARGADOR MOREIRA, 1701 Francisco Augusto Caminha Filho (85) 3242-2311

03.992.854/0001-90 ANTONIO MARCUS CARNEIRO SILVA EIRELI R$ 283,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR DE MODELO VOYAGE 1.0 MARCA VOLKSWAGEN: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte mé
dio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), co
m quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétrica, com ar condicionado, cinto (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina o
u bicombustível(gasolina/álcool), apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, 
cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com motorista, sem combustível, pelo período de 12 (do
ze) meses.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

05.610.532/0001-64 RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP - EPP R$ 332,92

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária      
                              

Endereço: Telefone: Emai l :
R TOMAS ACIOLI, 705 (85) 09901-5740 JURIDICO@RPCCONSTRUCAO.COM.BR

07.670.761/0001-08 PORFIRIO RIBEIRO NETO ME R$ 333,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária      
                              

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Crateús R CAPITAO CASTRO, 1102 (88) 3691-8534 jardelturismo@ig.com.br

04.144.304/0001-83 ACR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$ 408,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NA COR PRATA METÁLICO, com motorista, com/sem combustível, incluindo seguro completo (DPVAT e cob
ertura total), a serem utilizados em todo o Estado do Ceará, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Ane
xo I Termo de Referência deste edital.                                    

Endereço: Telefone:
R JOSE SANTIAGO NETO, 239 (79) 3522-1682 / (79) 9985-2644

11.907.591/0001-00 MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA R$ 416,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  locacao de veiculo por diaria com motorista de acordo com termo de referencia                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
CE Fortaleza AV RUI BARBOSA, 2361 (85) 3081-5416

08.974.048/0001-02 ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME R$ 448,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária Ve
ículo ofertado: PRISMA JOY - CHEVROLET                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza R GENERAL TERTULIANO POTIGUARA, 478 (71) 3248-0151 adm@patrimonialba.com.br

20.460.322/0001-20 TRANSFORMAR TRANSPORTES EIRELI - ME R$ 458,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool), apoio de cabe
ça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) ponto
s para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses. SISTEMA COMPRASNET: UNIDADE =
 DIÁRIA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Belo Horizonte R ESMERALDO BOTELHO, 74 (31) 03464-4063

02.803.284/0001-80 PONTUAL RENT A CAR LTDA R$ 475,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária      
                              

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AVENIDA FRANCISCO SA, 3636 Marcos Antonio de Carvalho (85) 3035-0466 pontualrentacar@hotmail.com

21.765.330/0001-48 OSWALDO SAMYR LOURENCO RODRIGUES EIRELI - ME R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária      
                              

Endereço: Telefone: Emai l :
R E (LOT PARQUE MONTENEGRO I), 480 (85) 08792-5017 SAMYR_RODRIGUES@HOTMAIL.COM

20.102.044/0001-30 EDUARDO JUNIOR SEQUEIRA 02507947993 R$ 2.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO POPULAR: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, Tipo sedan, de porte médio popular (cilindrada mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), com quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétri
ca, com ar condicionado, cinco (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), apoio de cab
eça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pont
os para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível, pelo período de 12 (doze) meses.Unidade de Fornecimento: diária      
                              

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PASTOR ADOLFO WEIDMANN, 702 EDUARDO (41) 4101-3732 impactocomercioservicos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 141,25

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NA COR PRATA METÁLICO, com
motorista, com/sem combustível, incluindo seguro completo (DPVAT e
cobertura total), a serem utilizados em todo o Estado do Ceará, pelo período de
12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no
Anexo I Termo de Referência deste edital..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - 01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO:
Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio,
(cilindrada mínima 1.4 ou superior) com capacidade mínima para cinco (05)
pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04)
portas, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, cinco (05) marchas à
frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência
superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), acionamento
elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio
de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totalizador e parcial, rádio
AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os
ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Combustível,
pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária

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: 20/09/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:6162019 / UASG:943001

Lote/Item: 2/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/11/2019 11:59

Homologação: 07/11/2019 12:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.487.554/0001-81
* VENCEDOR *

JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA - ME R$ 141,25
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco(05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré,motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível(gasolina/
álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas,travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliza
dor e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro etraseiro. Com Motorista, com Com
bustível, pelo período de 12 (doze) meses. Veículo Chevrolet Prisma.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV III, 112 (85) 08854-7124 JOYCEBATIST@YAHOO.COM.BR

11.311.746/0001-32 TA2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME R$ 153,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
CE Fortaleza AV DESEMBARGADOR MOREIRA, 1701 Francisco Augusto Caminha Filho (85) 3242-2311

19.099.657/0001-86 R&P VIAGENS E EVENTOS LTDA R$ 158,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R 14 (CJ JEREISSATI I), 441 (85) 03014-2728 rhviagem@outlook.com

03.992.854/0001-90 ANTONIO MARCUS CARNEIRO SILVA EIRELI R$ 333,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO DE MODELO VOYAGE 1.6 MARCA VOLKSWAGEN: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte m
édio popular (cilindrada mínima 1.4 ou superior), com capacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), c
om quatro (04) portas, direção hidráulica ou elétrica, com ar condicionado, cinto (05) marchas à frente e uma (01) à ré, injeção eletrônica, combustível gasolina 
ou bicombustível(gasolina/álcool), apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, retrovisores interno e externo, lado direito e esquerdo, rádio AM/FM, com C
D, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com motorista, sem combustível, pelo período de 12 (
doze) meses.                                    

Endereço:
,

05.610.532/0001-64 RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP - EPP R$ 341,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TOMAS ACIOLI, 705 (85) 09901-5740 JURIDICO@RPCCONSTRUCAO.COM.BR

07.670.761/0001-08 PORFIRIO RIBEIRO NETO ME R$ 350,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária                                    
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Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Crateús R CAPITAO CASTRO, 1102 (88) 3691-8534 jardelturismo@ig.com.br

08.974.048/0001-02 ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME R$ 483,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária VEÍCULO OFERTADO: PRISMA 1.4 - CHEVROLET                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza R GENERAL TERTULIANO POTIGUARA, 478 (71) 3248-0151 adm@patrimonialba.com.br

02.803.284/0001-80 PONTUAL RENT A CAR LTDA R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AVENIDA FRANCISCO SA, 3636 Marcos Antonio de Carvalho (85) 3035-0466 pontualrentacar@hotmail.com

11.907.591/0001-00 MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA R$ 600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  locacao de veiculo por dia com motorista de acordo com termo de referencia                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
CE Fortaleza AV RUI BARBOSA, 2361 (85) 3081-5416

20.460.322/0001-20 TRANSFORMAR TRANSPORTES EIRELI - ME R$ 625,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. SISTEMA COMPRASNET: UNIDADE = DIÁRIA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Belo Horizonte R ESMERALDO BOTELHO, 74 (31) 03464-4063

21.765.330/0001-48 OSWALDO SAMYR LOURENCO RODRIGUES EIRELI - ME R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R E (LOT PARQUE MONTENEGRO I), 480 (85) 08792-5017 SAMYR_RODRIGUES@HOTMAIL.COM

20.102.044/0001-30 EDUARDO JUNIOR SEQUEIRA 02507947993 R$ 2.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  01(HUM) VEÍCULO EXECUTIVO: Serviço de Locação de Veículo tipo passeio, tipo sedan, de porte médio, (cilindrada mínima 1.4 ou superior) com ca
pacidade mínima para cinco (05) pessoas, cor prata metálico (não será admitido veículo envelopado), quatro (04) portas, ar condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, cinco (05) marchas à frente e uma à ré, motor 1.400 cc ou superior, injeção eletrônica, potência superior a 106 CV, gasolina ou bi-combustível (gasolina
/álcool), acionamento elétrico dos vidros das portas, travas elétricas nas portas e porta-malas, apoio de cabeça nos bancos traseiro e dianteiro, odômetro totaliz
ador e parcial, rádio AM/FM e CD, cintos de segurança retráteis de três (03) pontos para os ocupantes dos assentos dianteiro e traseiro. Com Motorista, com Co
mbustível, pelo período de 12 (doze) meses. * Unidade de Fornecimento : diária                                    
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Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PASTOR ADOLFO WEIDMANN, 702 EDUARDO (41) 4101-3732 impactocomercioservicos@gmail.com

04.144.304/0001-83 ACR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$ 10.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NA COR PRATA METÁLICO, com motorista, com/sem combustível, incluindo seguro completo (DPVAT e cob
ertura total), a serem utilizados em todo o Estado do Ceará, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Ane
xo I Termo de Referência deste edital.                                    

Endereço: Telefone:
R JOSE SANTIAGO NETO, 239 (79) 3522-1682 / (79) 9985-2644

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 89,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 
10ªBrigada de Infantaria Motorizada 
7ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Locação de Veículos..

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - Locação Diária de veículo de
passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção
hidráulica, quilometragem livre, ano de fabricação igual ou superior a 2018, 4
portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (A Diária do aluguel do
veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a partir do recebimento ou da retirada do
veículo, com até uma hora de tolerância para devolução).

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: 10/12/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:160181

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/12/2019 08:42

Homologação: 13/12/2019 09:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 977

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.437.311/0001-12
* VENCEDOR *

PORTENTO CONSTRUCOES LTDA R$ 89,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Locação DIARIA de veículo de passeio , motor a gasolina ou bicombustível, potência igual ou superior a 1.0cc., com ar condicionado, trava eletrica, 
vidro eletrico, alarme, direção hidraulica quilometragem livre, ano de fabricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motoris
ta e sem combustível. MODELO VW / GOL 1.0" (A Diária do aluguel do Veículo é de 24(vinte e quatro) horas a partir do recebimento ou da retirada do veículo co
m uma hora de tolerancia para devolução)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PB João Pessoa R JOSERY SERRANO, 123 (83) 3223-3800 portento@terra.com.br

11.649.002/0001-22 VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT R$ 98,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação “DIARIA” de veículo tipo Passeio motor 1.0, ano/modelo 2018/2018 , da marca VW ,modelo GOL combustível flex, 04 portas, 05 passageir
os, ar condicionado ; trava e vidros elétricos, retrovisores elétricos, som , radio AM/FM ,MP3 , com quilometragem livre a disposição 24 horas por dia. Todos os e
quipamentos de segurança exigidos por Lei. Com combustível por conta da Contratante e condutor e manutenção por conta do contratado, equipado com tod
os os itens mínimos de segurança obrigatórios pela legislação de trânsito brasileira.                                    

Endereço:
,

12.326.061/0001-22 M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME R$ 98,52

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação “Diária” de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometragem livre, ano de
 fabricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. MARCA/FABRICANTE/MODELO/ANO: GOL / VW / 1.0 / 2018        
                            

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
BA Salvador AV TANCREDO NEVES, 274 (71) 3450-0412 perpetuasergio@hotmail.com
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.756.495/0001-53 SANEAPE LOCACOES LTDA - ME R$ 98,52

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação Diária de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometragem livre, ano de f
abricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (A Diária do aluguel do veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a part
ir do recebimento ou da retirada do veículo, com até uma hora de tolerância para devolução).                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DANTAS BARRETOS, 2291 ROBERTA (81) 3088-9720 saneapelocacoes@saneape.com.br

00.635.189/0001-99 ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação Diária de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometragem livre, ano de f
abricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (A Diária do aluguel do veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a part
ir do recebimento ou da retirada do veículo, com até uma hora de tolerância para devolução).                                    

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

06.798.516/0001-00 EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 123,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação Diária de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometragem livre, ano de f
abricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (A Diária do aluguel do veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a part
ir do recebimento ou da retirada do veículo, com até uma hora de tolerância para devolução). Validade da proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentaçã
o.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza RUA OLAVO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, 98 (85) 3133-7609 jeanelorena@hotmail.com

11.940.483/0001-20 ARENA RENT A CAR LOCACOES LTDA - ME R$ 150,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação Diária de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometragem livre, ano de f
abricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (A Diária do aluguel do veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a part
ir do recebimento ou da retirada do veículo, com até uma hora de tolerância para devolução).                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RN Natal R COMPOSITOR JOSE LUIZ, 22 Jussier Martins da Silva (84) 3302-7618 contato@arenarentacar.com.br

40.976.334/0001-10 WELL RENT A CAR LTDA - EPP R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação Diária de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometragem livre, ano de f
abricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (A Diária do aluguel do veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a part
ir do recebimento ou da retirada do veículo, com até uma hora de tolerância para devolução).VW/ GOL 1.0 TL MBV                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PB João Pessoa AV PRES EPITACIO PESSOA, 2995 (83) 3244-1001 wellcar@wellcar.com.br

04.201.934/0001-42 FAST TURISMO E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação “Diária” de veículo de passeio 1.0, com ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, direção hidráulica, quilometragem livre, ano de
 fabricação igual ou superior a 2018, 4 portas, com seguro total sem franquia e sem motorista. (A Diária do aluguel do veículo é de 24(vinte e quatro) horas, a pa
rtir do recebimento ou da retirada do veículo, com até uma hora de tolerância para devolução) - Chevrolet Onix 1.0, VW Gol 1.0, Renault Kwid 1.0 ou Renault San
dero 1.0 e Fiat Mobi 1.0                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST HOTELEIRO NORTE QUADRA, 01 (61) 3361-1523 fast.car.diretoria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 159,91
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE

Objeto: Contratação de serviço de locação de veículos para fins de missões de
segurança de autoridades.

Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados - LOCAÇÃO EVENTUAL DE
VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDAN/SW, COM 4 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5
PESSOAS, POSSUINDO A SEGUINTE TIPIFICAÇÃO: COR: ESCURA;
COMBUSTÍVEL: GASOLINA OU BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL);
CONDIÇÕES DE USO: DEVERÁ AINDA ESTAR EQUIPADO COM TODOS OS
ITENS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA, POSSUIR SEGURO; ANO DE
FABRICAÇÃO: MÁXIMO 3 ANOS; CILINDRADA: MÍNIMO DE 1800 CC;
POTÊNCIA: MÍNIMO DE 115CV; QUILOMETRAGEM: LIVRE; CÂMBIO:
PREFERENCIALMENTE MANUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VEÍCULO
COM PELÍCULA ESCURECEDORA EM TODOS OS VIDROS, AR-CONDICIONADO
DIÁRIA

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: 20/11/2019 09:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:120638

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.716.021/0001-61
* VENCEDOR *

MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME R$ 159,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDAN/SW, COM 4 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, POSSUINDO A SEGUINTE TIPIFIC
AÇÃO: COR: ESCURA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA OU BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL); CONDIÇÕES DE USO: DEVERÁ AINDA ESTAR EQUIPADO COM TOD
OS OS ITENS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA, POSSUIR SEGURO; ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 3 ANOS; CILINDRADA: MÍNIMO DE 1800 CC; POTÊNCIA: 
MÍNIMO DE 115CV; QUILOMETRAGEM: LIVRE; CÂMBIO: PREFERENCIALMENTE MANUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VEÍCULO COM PELÍCULA ESCURECE
DORA EM TODOS OS VIDROS, AR-CONDICIONADO DIÁRIA                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PB João Pessoa AV JULIA FREIRE, 1351 Solange Rosendo Gomes (83) 3224-3495

06.071.701/0001-06 AMAV'S TURISMO LTDA - ME R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO DE PASSEIO – TIPO SEDAN/SW, COM 4 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, POSSUINDO A SEGUINTE TIPIF
ICAÇÃO: COR: ESCURA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA OU BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL); CONDIÇÕES DE USO: DEVERÁ AINDA ESTAR EQUIPADO COM TO
DOS OS ITENS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA, POSSUIR SEGURO; ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 3 ANOS; CILINDRADA: MÍNIMO DE 1800 CC; POTÊNCIA:
 MÍNIMO DE 115CV; QUILOMETRAGEM: LIVRE; CÂMBIO: PREFERENCIALMENTE MANUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VEÍCULO COM PELÍCULA ESCURECE
DORA EM TODOS OS VIDROS, AR CONDICIONADO – DIÁRIA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília SHC/S EQ 102/103 - BLOCO A - LOJAS 20 E, 22 (61) 3223-3046 rafael@amavsturismo.com
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade LOTE Quantidade

PA 0000711-03.2020 Diária Único 270

Objeto – CATSER nº 2288-8 ou 4014 Locação Veículos – SRP

Fontes de Consulta

Localiza (0656360) 199,34 57,63 Desconsiderado

Banco de Preços (0656364) Preço 1 119,05 -22,66 119,05

Banco de Preços (0656364) Preço 2 141,25 -0,46 141,25

Banco de Preços (0656364) Preço 3 89,00 -52,71 89,00

Banco de Preços (0656364) Preço 4 159,91 18,20 159,91

26,30%

A Planilha  pode ser utilizada 141,71 37,27 127,30

Q = quantidade de valores obtidos     5 Total Estimado

127,30 34.371,00

4

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 803 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para a pesquisa de preços (0651681), visando à
contratação  ordinária de serviços de locação de veículos pelo
sistema de registro de preços, com validade por seis meses, na forma
do Termo de Referência 0649312.

Solicitada cotação de preço a mais de vinte empresas,
conforme evento 0654758, tivemos retorno, até o momento, apenas
da Localiza Hertz (evento 0656360), com valor apresentado de R$
199,34 (cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) a
diária.

Feita ampla pesquisa no Banco de Preços (0656364),
referente a contratações públicas nos últimos cento e oitenta dias,
com o mesmo objeto e com preços por diária, encontramos uma
média estimada da diária no valor de R$ 127,30 (Cento e vinte e sete
reais e trinta centavos), totalizando o valor estimado de R$ 34.371,00
(trinta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais) para o
registro de 270 (duzentas e setenta) diárias, desconsiderando-se o
preço da Localiza para a formação da média, em razão do coeficiente
de variação dos valores obtidos, de acordo com a Planilha de
Estimativa de Preços (0657556).

Assim, sugerimos, salvo melhor juízo, que a contratação
seja feita por meio de licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de
registro de preços, na forma da Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nºs 7.892/2013 e 10.024/2019, com participação
restrita a micro, pequenas e médias empresas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 17/02/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0657557 e o código CRC BB8B13FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 803, 0657557, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/02/2020, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657724 e o código CRC CF65620E.

0000711-03.2020.6.02.8000 0657724v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
Com base na Informação nº 803, da SEIC

(0657557), remeto os presentes autos à COFIN, para ciência
da proposição formulada em caráter de registro de preços.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital. Nesse aspecto, dado o atual estado da frota, que
demanda urgentes medidas para a retomada da manutenção
veicular ainda em fase de definição (ver PA SEI 0010231-
21.2019.6.02.8000), e ainda, considerando o escopo do
presente feito, que visa a suprir tal carência, oriento a
Unidade a dispensar a divulgação da IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2020, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658013 e o código CRC 3AABCCAB.

0000711-03.2020.6.02.8000 0658013v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para ciência da informação constante no despacho

GSAD (0658013) e providências, se necessário.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/02/2020, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658284 e o código CRC 24E73603.

0000711-03.2020.6.02.8000 0658284v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
Tendo em vista a identidade de objeto destes autos

com aquele veiculado no PA 0009196-26.2019.6.02.8000,
registro de preços de diárias de locação de veículos, remeto
os presentes autos à SEIC, para vinculá-lo ao processo acima
e aproveitar, se for o caso, os elementos de instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661940 e o código CRC F1DBAE42.

0000711-03.2020.6.02.8000 0661940v1
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