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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão 

Pregão Eletrônico - 037/2021 

Resultado da Adjudicação 
Item: 0001 

Descrição Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacógrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual á lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB. idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO 
SANTA MARIA, Zt FAZ AO P. A JENIPAPO. 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mas 

Valor Referência 5.211,36 

Valor Final: 4.673,00 

Valor Total: 23.365,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 1613:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0002 

Descrição. Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira: cintos de segurança em número igual á lotação destinado exdusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO 
CAAC AO POVOADO PIFEIROS 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento. Mês 

Valor Referência 5.211,36 

Valor Final: 4.670,00 

Valor Total: 23.350,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0003 

Descrição. Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual á lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO 
BURANJICA AO POVOADO GROTAO. 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mas 

Valor Referência 3.474,24 

Valor Final: 3.095,00 

Valor Total: 15.475,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 1613:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0004 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacifigrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE  
SAO LUIS  A PEDRA FERRADA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mes 

Valor Referência 9.554,16 

Valor Final: 7.830,00 

Valor Total: 39.150,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0005 
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Descrição : Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacógrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual A lotação destinado exdusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO 
CENTRO DOS HENRIQUES/ MUNDO NOVO 

Quantidade. 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referencia 6.079,92 

Valor Final: 2.154,00 

Valor Total: 10.770,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0006 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacógrafo), lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual á lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
BOCA DA MATA PARA POÇO AZUL 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mes 

Valor Referencia 2.171,40 

Valor Final: 1.929.00 

Valor Total: 9.645.00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0007 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacógrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança  ern  numero igual A lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
ALDEIA CIGANA PARA 0 POVOADO JUREMA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Ales 

Valor Referencia 2.171,40 

Valor Final: 1.929,00 

Valor Total: 9.645,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 151324 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0008 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacifigrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual á lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
PE DA SERRA E ADJACÊNCIAS A SEDE DO MUNICIPIO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mes 

Valor Referencia 5.645,64 

Valor Final: 4.929,00 

Valor Total: 24.645,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 -151324 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0009 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacógrafo), lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exdusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DA LOCAL1 A COCALINHO, 
GAMELEIRA, SANTO IZIDIO, BURITI A SEDE DO MUNICIPIO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referencia 8.685,60 

Valor Final: 7.399,00 

Valor Total: 36.995,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da  Empress: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 
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Item: 0010 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN, corn  capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
ENGENHO/SANTO IZIDIO/SANTA ROSA PARA 0 BURITI 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referencia 6.514,20 

Valor Final: 5.299,00 

Valor Total: 26.495,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0011 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacograto); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual ir lotação destinado exdusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
VILA FFORTALEZA/P. A. LAGOA/ALVORADINHA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Més 

Valor Referenda 6.514,20 

Valor Final: 6.451,20 

Valor Total: 32.256,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0012 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exdusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
PATRIMONIO MANOEL DA  JULIA  PARA P. A. JABUTI 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Més 

Valor Referencia 5.211,36 

Valor Final: 5.160,96 

Valor Total: 25.804,80 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0013 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN, corn  capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à  Iota*,  destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
OLGA BALNEÁRIO PARA P. A. MARGARIDA ALVES 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referencia 10.422,72 

Valor Final: 7.499,99 

Valor Total: 37.499,95 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0014 

Descrição: Veículo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tactigrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exdusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — dy, ida4e  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE AJ.AJN$  DA LOCALIDADE 
JUÇARA PARA SUSSUARANA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 3.257,10 

Valor Final: 3.225,60 

Valor Total: 16.128,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82)  
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Modelo: N/C 

Item: 0015 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual á lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCAUDADE  
SAO JOSE  PARA MUNDO NOVO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: fins 

Valor Referencia 3.474,24 

Valor Final: 3.440,64 

Valor Total: 17.203,20 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 6016 

Descrição : Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
ALDEIA NOVO FUNIL PARA 0 POVOADO CAMPO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 6.514,20 

Valor Final: 6.451,20 

Valor Total: 32.256,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0017 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira: cintos de segurança em número igual a lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
P. A. MELANCIA/PÉ DA LADEIRA AO P. A. JENIPAPO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referencia 6.079,92 

Valor Final: 6.021,12 

Valor Total: 30.105,60 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0018 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instanteneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacifigrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; dntos de segurança em número igual á lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
SANTA FÉ DOS GOMES E CANTO BOM A SEDE DO MUNICIPIO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Més 

Valor Referência 6.514,20 

Valor Final: 6.451,20 

Valor Total: 32.256,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0019 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo Malte  'vet  de 
velocidade de tempo (tacegrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte  sup  flor dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destina exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CT J , idad  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ft1JNOS iA LOCALIDADE 
P. A. BETEUELSHADAY A CREUZA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 6.948,48 

Valor Final: 6.881,28 

Valor Total: 34.406,40 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 
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Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0020 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantaneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo C6digo de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
ALDEIA BACURI 3, ALDEIA A JUREMA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 6.514,20 

Valor Final: 4.299,99 

Valor Total: 21.499,95 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo. N/C 

Item 0021  

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE  
SAO JOSE  DOS FERRAZ A SEDE DO MUNICIPIO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 8.685,60 

Valor Final: 5.400,00 

Valor Total: 27.000,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0022 

Descrição : Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contenda equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacOgrafo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
P. A. SERRA PELADA/OURO PRETO/ P. A CREUZA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 6.079,92 

Valor Final: 4.299,00 

Valor Total: 21.495,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0023 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual á lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
ALDEIA BOM JARDIM, MONTE ALEGRE, ALDEIA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mis 

Valor Referência 7.817,04 

Valor Final: 2.599,00 

Valor Total: 12.995.00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0024 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro— CTB,  id maxima  do 
veiculo, ate 5 anos ,manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE UNI DA LOCALIDADE 
ALDEIA FAVEIRA AO CAMPO FFORMOSO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 2.605,68 

Valor Final: 2.580,48 

Valor Total: 12.902,40 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 
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Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.90110001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0025 

Descrigdo: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo equipamento registrador instantâneo inalteravel de 
velocidade de tempo (tacografo); lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares,  corn  características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
ALDEIA PASSAGEM GRANDE A ALDEIA NOVA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referenda 3.257,10 

Valor Final: 3.225.60 

Valor Total: 16.128,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0026 

Descrição: Veiculo do tipo  VAN,  com capacidade  minima  de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade de tempo (tacograto), lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e 
de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente 
ao transporte de escolares, com caracteristicas especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do 
veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE 
ALDEIA JUCARAL. ALDEIA BACABAL, ALDEIA MUCURA E ALDEIA GRARUMANZIN 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referenda 4.342,80 

Valor Final: 4.300,80 

Valor Total: 21.504.00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item. 0027 

Descrição: Veiculo Tipo Micro-ónibus, Constituído por urna (1) única unidade rígida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros 
situado em um piso único; com capacidade  maxima  de 32 passageiros; categoria M2; destinado exdusivamente ao transporte de 
escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do veiculo, ate 5 anos, 
manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE P. A. ALVORADA IV 
AO P. A. LAGOA 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mes 

Valor Referencia 14.333,76 

Valor Final! 8.190,00 

Valor Total: 40.950.00 

Adjudicado em: 17/09/2021 -151324 

Adjudicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0028 

Descrição: Veiculo Tipo Micro-ónibus, Constituído por uma (1) única unidade rígida. com  motor próprio e solidário; compartimento de passageiros 
situado em um piso único; com capacidade  maxima  de 32 passageiros; categoria M2; destinado exclusivamente ao transporte de 
escolares, com características especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do veiculo, ate 5 anos, 
manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE  SAO  JOAO, 
ENGENHO A BURITI A SEDE DO MUNICÍPIO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mds 

Valor Referencia 11.646.18 

Valor Final: 8.190,00 

Valor Total: 40.950.00 

Adjudicado em: 17/09/2021 -151324 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0029 

Desdição: Veiculo Tipo ónibus; Constituido por uma (1) única unidade rigida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado 
em um piso único, com capacidade para 44 passageiros; destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com caracteristicas 
especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, idade  maxima  do veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total 
responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE P. A. CURITIBBA A SEDE DO MUNICÍPIO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mês 

Valor Referência 11.818,80 

Valor Final: 7.840,00 

Valor Total: 39.200.00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 
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Modelo: N/C 

Item: 0030 

Descrição: Veiculo Tipo ónibus; Constituido por uma (1) única unidade rígida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado 
em um piso único; com capacidade para 44 passageiros; destinado exdusivamente ao transporte de escolares, com características 
especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total 
responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE CAPIM AO POVOADO MUNDO NOVO 

Quantidade: 5 

Unidade de Fornecimento: Mas 

Valor Referência 11.818,80 

Valor Final: 8.900,00 

Valor Total: 44.500,00 

Adjudicado em: 17/09/2021 - 15:13:24 

Adjudicado por Clebio Cardoso Pinheiro 

Nome da Empresa: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

Modelo: N/C 

Item: 0031 

Descrição: Veiculo Tipo 6nibus; Constituído por uma (1) única unidade rigida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado 
em um piso único; com capacidade para 44 passageiros; destinado exdusivamente ao transporte de escolares, com características 
especificas definidas pelo Código de Transito Brasileiro — CTB, idade  maxima  do veiculo, ate 5 anos , manutenção sobre total 
responsabilidade da empresa contratada. TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE VILA  SAO  BENTO A SEDE DO MUNICÍPIO 

Quantidade: 5 

• Unidade de Fornecimento: 

Valor Referência 

Valor Final: 

Valor Total: 

Adjudicado em: 

Adjudicado por: 

Nome da Empresa: 

Modelo  

Mês 

11.818,80 

11.755,80 

58.779,00 

17/09/2021 - 15:13:24 

Clebio Cardoso Pinheiro 

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI (11.054.901/0001-82) 

N/C 

Pregoeiro 
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