s\ente

4
o
r

é

Fl.

v e do ov,0

Prefeitura Municipal de Maracaçumé
CNPJ n°. 01.612.336/0001-78
Av. Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracaçumé — MA, CEP: 65289-000.
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Comissão Permanente de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Referência: Processo Administrativo 042/2021
Assunto: Pregão Presencial n° 017/2021 - SRP
Após analisar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n°
017/2021, objetivando o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa
especializada em locação de veículos, máquinas e equipamentos pesados para atender as
necessidades do município de Maracaçumé para atender as necessidades do município de
Maracaçumé, conforme quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência —
Anexo I do edital, após certificar a inexistência de recurso, o Pregoeiro, Dalton Bruno Alves de
liveira no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Portaria 086/2021, de 24
de fevereiro de 2021, de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores, tendo
em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, APROVO E ADJUDICO o
objeto acima ao licitante vencedor o respectivo Item, conforme indicado abaixo:
Item

01

02

03

04

Descrição dos Serviços Adjudicados
Serviço de locação de veiculo, tipo
Caminhão %, capacidade 3,1 toneladas,
com as seguintes características mínimas:
carroceria aberta, potência minima 115 CV,
cabine frontal devidamente identificado por
adesivos (envelopamento), dotado de todos
os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito. Ano não inferior
a 2010, quilometragem livre, com motorista
devidamente habilitado, abastecimento de
combustível por conta da Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo
caçamba toco, basculante, com as
seguintes características mínimas: capacidade
minima de 6 metros cúbicos, motor diesel,
dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito. Ano não inferior a 2010,
quilometragem
livre,
com
motorista
devidamente habilitado, abastecimento de
combustivel por conta da Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo
caçamba truck 3 eixos, com as seguintes
características mínimas: capacidade minima
de 13 metros cúbicos, motor diesel, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de Trânsito. Ano não
inferior a 2010, quilometragem livre, com
motorista
devidamente
habilitado,
abastecimento de combustível por conta da
Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo
caminhonete pick-up, cabine dupla 4x4,
com as seguintes características mínimas:
combustivel a diesel, em perfeito estado de
conservação,
dotado
de
todos
os
equipamentos obrigatórios por lei (cintos de
segurança três pontas, extintor, estepe, chave
de roda, macaco e triângulo e qualquer outro
de caráter obrigatório), quilometragem livre,

Quantidade
de veículos
Adjudicados

2

Quantidade
de Meses
Adjudicados

12

Unidade
Adjudicada

Mensal

Valor
Adjudicado

Adjudicado para:

7.800,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI
EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

DK SERVIÇOS E

LOCAÇÕES
3

1

3

12

12

12

Mensal

Mensal

Mensal

6.840,00

EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

11.500,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

6.500,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02
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Comissão Permanente de Licitação
com motorista devidamente habilitado,
abastecimento de combustível por conta da
Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo
caminhonete pick-up, cabine dupla 4x4,
com as seguintes características mínimas:
combustivel a diesel, em perfeito estado de
todos
os
dotado
de
conservação,
equipamentos obrigatórios por lei (cintos de
41
segurança três pontas, extintor, estepe, chave
"
de roda, macaco e triângulo e qualquer outro
de caráter obrigatório), quilometragem livre,
devidamente habilitado,
com motorista
abastecimento de combustível por conta da
Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo
caminhonete pick-up, cabine simples,
capacidade de 1/2 toneladas, com motorista
----..
combustivel
a
habilitado,
devidamente
gasolina e etanol (álcool) flex, em perfeito
estado de conservação, dotado de todos os
05 equipamentos obrigatórios por lei (cintos de
segurança três pontas, extintor, estepe, chave
de roda, macaco e triângulo e qualquer outro
de caráter obrigatório), quilometragem livre,
devidamente habilitado,
com motorista
abastecimento de combustivel por conta da
Contratante.
Serviço de locação de motocicleta — motor
monocilindrico, mínimo de 160 cilindradas, 4
tempos, arrefecido a ar, injeção eletrônica;
potência maxima 14,7 cv a 8.500 RPM, torque
06 máximo 1,60 kgf.m a 5.500 rpm, sistema de
partida
elétrico,
COI"
branca/azul/vermelha/preta, combustive! a
gasolina e etanol (álcool) flex, abastecimento
de combustível por conta da Contratante.
Serviço de locação de motocicleta — motor
monocilindrico, mínimo de 160 cilindradas, 4
tempos, arrefecido a ar, injeção eletrônica;
potência maxima 14,7 cv a 8.500 RPM, torque
6.1 máximo 1,60 kgf. rn a 5.500 rpm, sistema de
partida
elétrico,
cor
branca/azul/vermelha/preta, combustível a
gasolina e etanol (álcool) flex, abastecimento
de combustível por conta da Contratante.
Serviço de locação de veiculas, tipo
automóvel de passeio, motor 1.0, 04
portas, com as seguintes características
mínimas: motor flex, com no minimo 70 cv de
potência, combustive! gasolina/etanol, 04
portas, no máximo 04 (quatro) anos de
fabricação, pneus novos, direção hidráulica ou
elétrica, ar condicionado, travas e vidros
elétricos, câmbio manual, freios com ABS e
EBD, Airbags, sensor de ré, sistema de som
07 com CD player MP3/AM/FM/USB, jogo de
tapetes emborrachado e película de controle
solar nos vidros, em perfeito estado de
conservação,
dotados
de
todos
os
equipamentos obrigatórios por lei (cintos de
segurança três pontas, extintor, estepe, chave
de roda, macaco e triângulo e qualquer outro
de caráter obrigatório), quilometragem livre,
com motorista
devidamente habilitado,
abastecimento de combustivel por conta da
Contratante
Serviço de locação de veículos, tipo
7. 1
automóvel de passeio, motor 1.0, 04

1

2

7

3

12

12

12

12

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

6.500,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

5.200,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇOES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

1.350,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

1.350,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

10

12

Mensal

3.250,00

4

12

Mensal

3.250, 00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
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Comissão Permanente de Licitação
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08

09

portas, com as seguintes características
mínimas: motor flex, com no mínimo 70 cv de
potência, combustive! gasolina/etanol, 04
portas, no máximo 04 (quatro) anos de
fabricação, pneus novos, direção hidráulica ou
elétrica, ar condicionado, travas e vidros
elétricos, cambio manual, freios com ABS e
EBD, Airbags, sensor de ré, sistema de som
com CD player MP3/AM/FM/USB, jogo de
tapetes emborrachado e película de controle
solar nos vidros, em perfeito estado de
os
conservação,
dotados
de
todos
equipamentos obrigatórios por lei (cintos de
segurança três pontas, extintor, estepe, chave
de roda, macaco e triângulo e qualquer outro
de caráter obrigatório), quilometragem livre,
devidamente habilitado,
com motorista
abastecimento de combustível por conta da
Contratante
Serviço de locação de veiculo, tipo Van, 12
lugares. Especificações: Motor a diesel;
Capacidade minima para 12 pessoas; Mínimo
de 4 portas, sendo 2 dianteiras, uma
deslizante lateral (lado do passageiro) e 1
traseira; Teto: Alto; Bagageiro interno e
externo; Poltronas estofadas e reclináveis;
Cambio: Manual, 5 marchas a frente e uma a
ré; Freio a disco nas quadro rodas; Faróis de
neblina; Cintos de segurança com três pontos
para motorista e acompanhante lateral e de no
mínimo dois pontos (subabdominal) para os
demais passageiros; Luz de freio elevada
(break light); Seta de indicação de direção na
lateral ou no retrovisor do veiculo; Tac6grafo
digital de bobina entregue lacrado e
homologado; Faixas reflexivas instaladas de
acordo com a legislação de transito; Direção
hidráulica;
Ar
condicionado
central;
equipamento de som; Quebra sol com espelho
para motorista e passageiro; Película de
proteção solar: índice de proteção maxima
permitida em todos os vidros do veiculo com
seguro total e assistência 24 (vinte e quatro)
horas, quilometragem livre, com motorista
devidamente habilitado, abastecimento de
combustivel por conta da Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo
Microônibus. Especificações: ano/modelo a
partir de 2016, com ar condicionado;
equipamento de som; com capacidade minima
para 24 passageiros, bancos reclináveis,
cintos de segurança com três pontos para
motorista e acompanhante lateral e de no
mínimo dois pontos (subabdominal) para os
demais passageiros; com porta pacotes e
porta malas, Freio a disco nas quadro rodas;
Faróis de neblina, direção hidráulica, motor
movido a oleo diesel; Luz de freio elevada
(break light); Seta de indicação de direção na
lateral ou no retrovisor do veiculo; Tacografo
digital de bobina entregue lacrado e
homologado; Faixas reflexivas instaladas de
acordo com a legislação de transito; Quebra
sol com espelho para motorista; Película de
proteção solar: índice de proteção maxima
permitida em todos os vidros do veiculo com
seguro total e assistência 24 (vinte e quatro)
horas, quilometragem livre, com motorista
devidamente habilitado, abastecimento de

EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

2

12

Mensal

7.000,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

7.500,00

OK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

•

1

12

Mensal

o)
K-)
ol
a,

ca ,0)
-0o

Alk

4111
onte 0,
a
e

Prefeitura de

araca ume

cb

44 Fl.
.3o
in

Prefeitura Municipal de Maracagumé
CNPJ n°. 01.612.336/0001-78
Av. Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracagumé — MA, CEP: 65289-000.

10

11

Item

1

1

Descrição dos Serviços Adjudicados

Serviço de locação de máquina pesada, tipo pá
carregadeira (mecânica) sobre pneus com potência
minima de 140 HP, motor a diesel com potência nominal
minima de 75kw, velocidade de 1.000 RPM, ano e modelo
12
não inferior a 2008, dotada de cabine e dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito, com operador e abastecimento de
combustivel por conta da Contratante.
Serviço de locação de máquina pesada, tipo pá
carregadeira (mecânica) sobre pneus com potência
minima de 140 HP, motor a diesel com potência nominal
minima de 75kw, velocidade de 1.000 RPM, ano e modelo
12.1
não inferior a 2008, dotada de cabine e dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito, com operador e abastecimento de
combustivel por conta da Contratante.
Serviço de locação de máquina pesada, tipo patrol
(moto niveladora), motor A diesel, com capacidade
minima de 08 (oito) toneladas de peso bruto, em bom
13 estado de conservação, dotado de todos os equipamentos
de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito,
com operador e abastecimento de combustível por conta
da Contratante.
Serviço de locação de máquina pesada, tipo patrol
(moto niveladora), motor a diesel, com capacidade
minima de 08 (oito) toneladas de peso bruto, em bom
13.1
estado de conservação, dotado de todos os equipamentos
de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito,
com operador e abastecimento de combustivel por conta

12

12

Mensal

Mensal

10.000,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

8.800,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
EIRELI - EPP
CNPJ:
18.693277/0001-02

Unidade
Adjudicada

Quantidade
Adjudicada

Valor
Adjudicado

Horas

2.160

155,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Adjudicado para:

Horas

720

155,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

2.160

162,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

162,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

720

'6
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Comissão Permanente de Licitação
combustível por conta da Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo ônibus
- Executivo de Classe Turística, de no
mínimo de 2 eixos: mínimo de 44 (quarenta e
com
passageiros
sentados,
quatro)
quilometragem livre, no máximo cinco anos de
fabricação, pneus novos, ar- condicionado,
equipamentos de segurança, seguro total
incluindo para passageiros ou ocupantes,
parcial
e
morte,
invalidez
cobrindo
hospitalares
e
despesas
permanente
decorrentes de acidentes com o veiculo
locado sem custo de franquia para a
Locatária, espelhos retrovisores em ambos os
lados, Cintos de segurança com três pontos
para motorista e acompanhante lateral e de no
mínimo dois pontos (subabdominal) para os
demais passageiros, limpadores de parabrisa, equipamento de DVD Player, assentos
individuais e reclináveis, banheiro, TV colorida
com no mínimo 14', cortinas, vidros
escurecidos com película fumê em todos os
vidros laterais, suspensão a ar ou de feixe de
molas, amplos bagageiros, com cabine de
separação entre o motorista e os passageiros,
com todos os itens do veiculo funcionando
perfeitamente, com motorista devidamente
habilitado, abastecimento de combustivel por
conta da Contratante.
Serviço de locação de veiculo, tipo
Caminhão Pipa — motor â diesel, volume do
tanque com capacidade minima de 10.000
litros, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito. Ano não inferior a 2010. com
Motorista, abastecimento de combustivel por
conta da Contratante.
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Comissão Permanente de Licitação
equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Transito, com operador e abastecimento
de combustivel por conta da Contratante.
Serviço de locação de máquina pesada, tipo
retroescavadeira, motor a diesel, com cabine
fechada, tração 4x4, com potência entre 70 a 95 hp,
com ano de fabricação não inferior a 2010, em bom
14
estado de conservação, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Transito, com operador e abastecimento
de combustível por conta da Contratante.
Serviço de locação de máquina pesada, tipo
retroescavadeira, motor a diesel, com cabine
fechada, tração 4x4, com potência entre 70 a 95 hp,
com ano de fabricação não inferior a 2010, em bom
14 1
' estado de conservação, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito, com operador e abastecimento
de combustivel por conta da Contratante.
Serviço de locação de máquina pesada, tipo trator
de esteira com lamina em ago, 2 a 2,5m com
dispositivo extensor de 1,5m >, para manuseio de
RSU, angulável, 85 a 92hp equipada com arranjo para
manuseio de resíduos, com potência minima de 88
15 CV. com ano de fabricação não inferior a 2010. para
realização de serviços gerais de movimentação/cortes
de terras, remoção de entulhos diversos, limpezas de
vias, lotes e manutenção das estradas vicinais. Com
operador e abastecimento de combustive] por conta
da Contratante.
Serviço de locação de máquina pesada, tipo trator
de esteira com lamina em ago, 2 a 2,5m com
dispositivo extensor de 1,5m >, para manuseio de
RSU, angulavel, 85 a 92hp equipada com arranjo para
manuseio de resíduos, com potência minima de 88
15.1 CV. com ano de fabricação não inferior a 2010. para
realização de serviços gerais de movimentação/cortes
de terras, remoção de entulhos diversos, limpezas de
vias, lotes e manutenção das estradas vicinais. Com
operador e abastecimento de combustível por conta
da Contratante.
Trator agrícola equipado com operador. Corte de
terra com trator agrícola de no mínimo pneus com
16 potência até 75 cv equipado com grade niveladora
hidráulica com 28 discos ou grade aradora de 12
discos, com operador, abastecimento de combustível
por conta da Contratante.
Trator agrícola equipado com operador. Corte de
terra com trator agricola de no mínimo pneus com
16.1 potência até 75 cv equipado com grade niveladora
hidráulica com 28 discos ou grade aradora de 12
discos. com operador, abastecimento de combustive]
por conta da Contratante.

2.160

110,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

720

110,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

1.125

230,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

375

230,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

900

90,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

300

90,00

DK SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI EPP CNPJ:
18.693277/0001-02

Horas

Maracagumé - MA, 19 de maio de 2021.
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alton runo Alves de Oliveira
Pregoeiro Oficial
Portaria n° 086/2021, de 24/02/2021.
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