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EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017 

Proc. Adm. nº 30/2017 

 

 “A vista das informações processadas nos presentes autos, decidimos ADJUDICAR E 

HOMOLOGAR o objeto do Pregão Presencial nº01/2017, que versa sobre prestação de serviços de 

locação de veículos, pelo menor preço por item para as seguintes empresas: 

 

MASTER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EIRELI EPP 
CNPJ nº 14.276.029/0001-05 
Insc. Estadual n°146.484.410.112 
Endereço: Rua Maria Cupupaiti, nº 441, Sala 5002DT,Vila Ester 
Município: São Paulo-Capital 
Item 01 -01 unid. de veículo de passeio na cor prata, preto ou branco, porte executivo, 05 lugares, 
04 portas, combustível flex, motor no mínimo 1.8 – 143 cavalos, procedência nacional, câmbio 
automático, direção hidráulica, cinto de segurança central e traseiros três pontos, ar condiciona-
do, vidros elétricos, retrovisores motorista/passageiro com ajuste elétrico, kit multi mídia, bancos 
revestidos parcialmente em couro, alarme, mínimo air bag duplo, freios a disco ABS, rodas no 
mínimo 16 polegadas, porta malas com no mínimo 450 litros de capacidade, tanque de combustí-
vel no mínimo 57 litros, ano mínimo 2016, marca Toyota, modelo Corolla. 
Valor mensal do item –R$ 3.500,00       
Valor total do item – R$ 42.000,00 
 
STILL TRANSPORTES LTDA. ME 
CNPJ nº 12.768.493/0001-93 
Insc. Estadual n° 144.342.645.117 
Endereço: Dom João V, nº 240, Sobreloja, Sala 03, Lapa 
Município:  São Paulo- Capital 
Item 02 -01 unid. de veículo de passeio na cor prata, preto ou branco, porte compacto – sedan, 
com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, combustível flex, motor no mínimo 1.4, proce-
dência nacional, câmbio automático, direção hidráulica, cinto de segurança três pontos, ar condi-
cionado, vidros elétricos, som MP3, rodas no mínimo 14 polegadas, porta malas com no mínimo 
280 litros de capacidade, tanque de combustível no mínimo 48 litros,  ano mínimo 2015, marca 
Chevrolet. 
Valor mensal do item –  R$ 2.250,00        
Valor total do item –R$ 27.000,00   
 
CASAMAX COMERCIAL LTDA. 
CNPJ nº 08.183.516/0001-20 
Insc. Estadual n° 672.206.393.115 
Endereço: Avenida Manoel Casanova, nº 1435, Bloco C, Meu Cantinho 
Município: Suzano/SP 
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Item 03 - 07 unid. de veículos de passeio na cor prata, preto ou branca,  porte compacto – hath, 
com capacidade para 05 passageiros, 04 portas, combustível flex, motor mínimo 1.0, procedência 
nacional, câmbio manual 05 marchas, direção hidráulica, cinto de segurança três pontas, ar con-
dicionado, , vidros elétricos, som MP3,  rodas no mínimo 14 polegadas, porta malas com no mí-
nimo 285 litros de capacidade, tanque de combustível no mínimo 48 litros,  ano mínimo 2015, 
marca Volkswagen/Gol 
Valor mensal do item – R$ 10.780,00 
Valor total do item –R$ 129.360,00  
 

Serve o presente, para CONVOCAR as Empresas vencedoras do certame para, no prazo legal, a  

assinar o contrato de prestação de serviços”. 

 

Monte Mor, 02 de Março de 2017. 

 

 

Walton Assis Pereira                                Alexandre Barreto 

Presidente                                             Pregoeiro 


