
TERMO DE  ADJUDICAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
Ref.: 
Processo n.º082/2021 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2021/SRP/PMSA 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES (AUTOMÓVEIS LEVES E 
MOTOCICLETAS), DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS) DE CARCA (CAMINHÃO TOCO) E FLUVIAIS 
(BARCOS TIPO VOADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ARAGUAIA-PA E SUAS SECRETARIAS EM GERAL. 
 
  
      A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA, CNPJ: 05.832.977/0001-99, reconhece a 
participação da empresa: M. N CARVALHO EIRELLI – ME, CNPJ: 19.872.229/0001-44, Declara como 
vencedora da Presente Licitação a empresa com os itens e valores conforme abaixo especificados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃ
O 

DESCRIÇÃO 
DETALHADA 

M.N CARVALHO 

    

1 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE (03) 
TRÊS 
VEÍCULOS 
AUTOMOT
OR TIPO 
PASSEIO 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
PASSEIO - tipo Hatch ou 
sedan, de porte médio 
popular (cilindrada 
mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima 
para cinco (05) pessoas, 
ano/modelo 2017 em 
diante, 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, com cintos de 
segurança retráteis de 
três (03) pontos para os 
ocupantes dos assentos 
dianteiro e traseiro. O 
veiculo deverá possuir 
todos os itens de 
segurança exigidos pelo 
CONTRAN e 
documentação em 
vigência. As manutenções 
corretivas e preventivas 
segue por conta da 
CONTRATADA, Livre de 
quilometragem. Sem 
fornecimento de 
combustível. (sem 
motorista) .   

 Essa quantidade 
de 36 meses, 
refere-se a 12 
meses de 3 
(três) veículos. 

4.880.00 175.680,00 



2 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE (02) 
DOIS 
VEÍCULOS 
AUTOMOT
OR TIPO 
PASSEIO 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
PASSEIO - tipo Hatch ou 
sedan, de porte médio 
popular (cilindrada 
mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima 
para cinco (05) pessoas, 
ano/modelo 2017 em 
diante, 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, com cintos de 
segurança retráteis de 
três (03) pontos para os 
ocupantes dos assentos 
dianteiro e traseiro. O 
veiculo deverá possuir 
todos os itens de 
segurança exigidos pelo 
CONTRAN e 
documentação em 
vigência. As manutenções 
corretivas e preventivas 
segue por conta da 
CONTRATADA, Livre de 
quilometragem. Sem 
fornecimento de 
combustível. (sem 
motorista) .   

 Essa quantidade 
de 24 meses, 
refere-se a 12 
meses de 2 
(dois) veículos. 

4.880.00 117.120,00 



3 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 01 
(UM) 
VEÍCULO 
AUTOMOT
OR TIPO 
MINI 
CAMIONE
TE PICK 
UP 3 
PORTAS 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
MINI 
CAMINHONETE/PICK 
UP 3 PORTAS - (Strada 
ou similar), carroceria 
aberta, com (05) 
marchas,  mínimo de 3 
portas, mínimo 4 
lugares, equipado com 
vidros elétricos, ar 
condicionado, direção 
hidráulica e tapete de 
borracha, Com airbag 
duplo (motorista e 
passageiro).  
Capacidade mínima do 
tanque de 50L, 
capacidade de carga de 
no mínimo 550 Kg. 
Motor de no mínimo 
1.3 e 85cv. ano/modelo 
2016  à  2021. 
quilometragem livre, 
tendo motor a diesel ou 
bi-combustível (gasolina 
e/ou álcool), O veiculo 
deverá possuir todos os 
itens de segurança 
exigidos pelo CONTRAN 
e documentação em 
vigência. As 
manutenções corretivas 
e preventivas segue por 
conta da CONTRATADA, 
sem fornecimento de 
combustível e sem 
motorista. 

 Essa quantidade 
de 12 meses, 
refere-se a 12 
meses de 1 
(um) veículo. 

4.800,00 57.600,00 



4 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE (07) 
SETE 
VEÍCULOS 
AUTOMOT
OR TIPO 
PASSEIO 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
PASSEIO - tipo Hatch ou 
Sedan, de porte médio 
popular (cilindrada 
mínima 1.0 ou superior), 
com capacidade mínima 
para cinco (05) pessoas, 
ano/modelo 2017 em 
diante, 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, com cintos de 
segurança retráteis de 
três (03) pontos para os 
ocupantes dos assentos 
dianteiro e traseiro. O 
veiculo deverá possuir 
todos os itens de 
segurança exigidos pelo 
CONTRAN e 
documentação em 
vigência. As manutenções 
corretivas e preventivas 
segue por conta da 
CONTRATADA, Livre de 
quilometragem. Sem 
fornecimento de 
combustível. ( sem 
motorista ) .  

 Essa quantidade 
de 84 meses, 
refere-se a 12 
meses de 7 
(sete) veículos.  

4.880,00 409.920,00 



5 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 01 
(UM) 
VEÍCULO 
CAMINHÃ
O (DOIS 
EIXOS) 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR 
CAMINHÃO TOCO (02 
EIXOS) -  com no 
máximo 05 (cinco) anos 
de uso, potência 
mínima 140 CV, 
equipado com 
carroceria em madeira, 
carga seca,  em bom 
estado de conservação, 
capacidade mínima de 
carga para 08 (oito) 
toneladas, combustível 
diesel. O veiculo deverá 
possuir todos os itens 
de segurança exigidos 
pelo CONTRAN e 
documentação em 
vigência. As 
manutenções corretivas 
e preventivas segue por 
conta da CONTRATADA, 
Livre de quilometragem. 
Sem fornecimento de 
combustível, com 
fornecimento de mão 
de obra e com 
motorista. 

 Essa quantidade 
de 12 meses, 
refere-se a 12 
meses de 1 
(um) veículo. 

15.700,0
0 

188.400,00 



6  LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 04 
(QUATRO) 
VEÍCULOS 
AUTOMOT
OR TIPO 
MINI 
CAMIONE
TE PICK 
UP 
SIMPLES 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
MINI 
CAMINHONETE/PICK 
UP SIMPLES, (Strada, 
Saveiro ou similar), 
carroceria aberta, 
quilometragem livre, 
sem motorista, 
ano/modelo 2016 à 
2021, tendo motor a 
diesel ou bi-combustível 
(gasolina e/ou álcool), 
motor 1.0 ou superior, 
cabine simples,  ar 
condicionado, trava 
elétrica, direção servo-
assistida (hidráulica ou 
elétrica). O veiculo 
deverá possuir todos os 
itens de segurança 
exigidos pelo CONTRAN 
e documentação em 
vigência. As 
manutenções corretivas 
e preventivas segue por 
conta da CONTRATADA, 
Livre de quilometragem. 
Sem fornecimento de 
combustível, com 
fornecimento de mão 
de obra e sem 
motorista. 

 Essa quantidade 
de 48 meses, 
refere-se a 12 
meses de 4 
(quatro) 
veículos. 

4.800,00 230.400,00 



7 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 13 
(TREZE) 
MOTOCICL
ETAS 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE MOTOCICLETA 
MÍNIMO DE 150 CC - 
com no máximo 5 anos de 
uso. Motor 
monocilíndrico. OHC. 4 
tempos, arrefecido a ar, 
cilindrada mínima 150 
CC. gasolina e/ou etanol. 
Tanque de combustível 
com capacidade para no 
mínimo 10 litros. 
capacidade para 
abastecimento de óleo do 
motor no mínimo 1 litro. 
freio dianteiro a disco 
com 240 mm de 
diâmetro, e freio traseiro 
a disco com 220mm de 
diâmetro. Sistema de 
partida elétrica. Potencia 
mínima de 14,5 cv a 
8.500 rpm (gasolina) e 
14,7 cv a 8.500 rpm 
(etanol). Cambio de 5 
velocidades. Sistema de 
alimentação injeção 
eletrônica. PGM FI. 
Ignição eletrônica.  O 
veiculo deverá possuir 
todos os itens de 
segurança exigidos pelo 
CONTRAN e 
documentação em 
vigência. As manutenções 
corretivas e preventivas 
segue por conta da 
CONTRATADA, Livre de 
quilometragem. Sem 
fornecimento de 
combustível, sem 
condutor. 

 Essa quantidade 
de 156 meses, 
refere-se a 12 
meses de 13 
(treze) veículos. 

2.990,00 466.440,00 



8 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 02 
(DOIS) 
VEÍCULOS 
AUTOMOT
OR TIPO 
CAMIONE
TE/PICK 
UP 4X4 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
CAMINHONETE/PICK 
UP  4x4 - (Pajero, l200, 
Ranger, Hillux, Frontier 
ou similar), 
quilometragem livre, sem 
motorista, ano de 
fabricação 2017 em 
diante, tendo motor a 
diesel, motor no mínimo 
2.4 ou superior, cabine 
dupla, com tração 4x4, 04 
portas, ar condicionado, 
trava elétrica, direção 
servo-assistida 
(hidráulica ou elétrica), 
capacidade de 05 
ocupantes. O veiculo 
deverá possuir todos os 
itens de segurança 
exigidos pelo CONTRAN e 
documentação em 
vigência. As manutenções 
corretivas e preventivas 
segue por conta da 
CONTRATADA, Livre de 
quilometragem. Sem 
fornecimento de 
combustível e sem 
motorista. 

 Essa quantidade 
de 24 meses, 
refere-se a 12 
meses de 2 
(dois) veículos. 

13.800,0
0 

331.200,00 

9 LOCAÇÃO 
DE BARCO 
40 HP 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
AQUAVIÁRIO BARCO TIPO 
VOADEIRA MOTOR 40 HP 
- com motor de popa 
(automotor) 40 HP,  
Dimensões da Voadeira: 
casco a partir de 7 (sete) 
metros de comprimento e 
de no mínimo 1,95 m, 
largura, casco de alumínio 
soldado, com reboque  
emplacado e licenciado. 
Sem condutor. 

 Essa quantidade 
de 24 meses, 
refere-se a 12 
meses de 2 
(dois) veículos. 

3.050,00 73.200,00 



10 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 02 
(DOIS) 
ÔNIBUS 
EXECUTIV
O 40 
LUGARES 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO TIPO 
ÔNIBUS EXECUTIVO 40 
LUGARES - com 
capacidade de 40  ( 
quarenta ) passageiros 
sentados, quilometragem 
livre, ano/modelo 2016 à 
2021, veículo revisado e 
em perfeitas condições 
de uso,  pneus novos, ar 
condicionado, 
equipamentos de 
segurança, espelhos 
retrovisores em ambos os 
lados, cintos segurança 
retrateis, limpadores de 
pára-brisa,  assentos 
individuais e reclináveis, 
cortinas,  suspensão a ar 
ou de feixe de molas, 
amplos bagageiros, com 
todos os itens do veículo 
funcionando 
perfeitamente, 
documentação em dia e 
em ordem. Os preços das 
propostas deverão estar 
inclusos motorista e 
combustível. 

 Essa quantidade 
de 24 meses, 
refere-se a 12 
meses de 2 
(dois) veículos. 

17.500,0
0 

420.000,00 



11 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 09 
(NOVE) 
VEÍCULOS 
AUTOMOT
OR TIPO 
CAMIONE
TE/PICK 
UP 4X4 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
CAMINHONETE/PICK 
UP  4x4 - (Pajero, l200, 
Ranger, Hillux, Frontier 
ou similar), 
quilometragem livre, sem 
motorista, ano de 
fabricação 2017 em 
diante, tendo motor a 
diesel, motor no mínimo 
2.4 ou superior, cabine 
dupla, com tração 4x4, 04 
portas, ar condicionado, 
trava elétrica, direção 
servo-assistida 
(hidráulica ou elétrica), 
capacidade de 05 
ocupantes. O veiculo 
deverá possuir todos os 
itens de segurança 
exigidos pelo CONTRAN e 
documentação em 
vigência. As manutenções 
corretivas e preventivas 
segue por conta da 
CONTRATADA, Livre de 
quilometragem. Sem 
fornecimento de 
combustível e sem 
motorista. 

 Essa quantidade 
de 108 meses, 
refere-se a 12 
meses de 9 
(nove) veículos. 

13.800,0
0 

1.490.400,00 

12 LOCAÇÃO 
DE BARCO 
15 HP 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
AQUAVIÁRIO BARCO TIPO 
VOADEIRA MOTOR 15 HP  
- com motor de popa 
(automotor) 15 HP,   
Dimensões da Voadeira: 
casco a partir de 7 (sete) 
metros de comprimento e 
de no mínimo 1,95 m, 
largura, casco de alumínio 
soldado, com reboque  
emplacado e licenciado. 
Sem condutor. 

 Essa quantidade 
de 24 meses, 
refere-se a 12 
meses de 2 
(dois) veículos. 

3.050,00 73.200,00 



13 LOCAÇÃO 
MENSAL 
DE 01 
(UM) 
VEÍCULO 
AUTOMOT
OR TIPO 
MINI 
CAMIONE
TE PICK 
UP 3 
PORTAS 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO 
MINI 
CAMINHONETE/PICK 
UP 3 PORTAS - (strada 
ou similar), carroceria 
aberta, com (05) 
marchas,  mínimo de 3 
portas, mínimo 4 
lugares, equipado com 
vidros elétricos, ar 
condicionado, direção 
hidráulica e tapete de 
borracha, Com airbag 
duplo (motorista e 
passageiro).  
Capacidade mínima do 
tanque de 50L, 
capacidade de carga de 
no mínimo 550 Kg. 
Motor de no mínimo 
1.3 e 85cv. ano/modelo 
2016  à  2021. 
quilometragem livre, 
tendo motor a diesel ou 
bi-combustível (gasolina 
e/ou álcool), O veiculo 
deverá possuir todos os 
itens de segurança 
exigidos pelo CONTRAN 
e documentação em 
vigência. As 
manutenções corretivas 
e preventivas segue por 
conta da CONTRATADA, 
sem fornecimento de 
combustível e sem 
motorista. 

 Essa quantidade 
de 12 meses, 
refere-se a 12 
meses de 1 
(um) veículo. 

4.800,00 57.600,00 

VALOR 
TOTAL 

R$: 

4.091.160,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valor total ganho pela: M.N CARVALHO EIRELLI -ME 
 CNPJ: 19.872.229/0001-44, no valor de R$: 4.091.160,00 (quatro milhões e noventa e um mil e cento 
e sessenta reais). 
 
 
Valor total da licitação foi de R$ 4.091.160,00 (quatro milhões e noventa e um mil e cento e sessenta 
reais). Adjudicando a empresa o objeto da Licitação e conquistando assim o direito de contratar com a 
Administração nos termos da proposta, sujeitando-se à penalidade prevista em Lei, caso se negue a 
cumprir as condições da proposta, de igual modo, fica no dever da administração a contratar o objeto 
licitado. 

 
 
 

Santana do Araguaia - PA em 23 de Setembro de 2021. 
 
 
 
 

 
Advaldo Rodrigues da Silva 

Pregoeiro  
 

. 
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