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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

GABINETE DO PREFEITO 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

 
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu Prefeitura Municipal de
Ipanguaçu Registro de Preços Eletrônico - 28/2022 Resultado
da Adjudicação Item: 0001 - 0028804 - LOCAÇÃO DE
VEÍCULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR,
hatch ou sedan, ano/modelo não inferior a 2011, com
combustível, manutenção e motorista por conta da contratada,
com manutenção corretiva e preventiva em dias, sem avarias,
amassões ou danos similares; motor apto a utilizar gasolina,
capacidade de 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista;
pneus com profundidade dos sulcos que compõe a banda de
rodagem maior que 1,6 mm, cintos de segurança dianteiros
retráteis de três pontos, todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.),
atendendo a todas as especificações do CONTRAN quanto ao
transporte escolar de passageiros.ROTA: Santa Quitéria a São
Miguel.FRANQUIA DE KM/MÊS: 200 km. - Quantidade:
12,00 Mês - Valor Referência: 4.383,33 Fornecedor Situação
Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total SAULO
VARELA CALDAS EIRELI (21.268.253/0001-10)
Adjudicado em: 02/09/2022 - 09:00:28 - Por: VALDEREDO
BERTOLDO DO NASCIMENTO gol VOLKSVAGEN 12,00
33.000,00 Item: 0002 - 0028805 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
DE PASSEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, hatch ou
sedan, ano/modelo não inferior a 2011, com combustível,
manutenção e motorista por conta da contratada, com
manutenção corretiva e preventiva em dias, sem avarias,
amassões ou danos similares; motor apto a utilizar gasolina,
capacidade de 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista;
pneus com profundidade dos sulcos que compõe a banda de
rodagem maior que 1,6 mm, cintos de segurança dianteiros
retráteis de três pontos, todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.),
atendendo a todas as especificações do CONTRAN quanto ao
transporte escolar de passageiros.ROTA: Pedra Branca à
Picada.FRANQUIA DE KM/MÊS: 1.000 km. - Quantidade:
12,00 Mês - Valor Referência: 5.333,33 Fornecedor Situação
Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total SAULO
VARELA CALDAS EIRELI (21.268.253/0001-10)
Adjudicado em: 02/09/2022 - 09:03:26 - Por: VALDEREDO
BERTOLDO DO NASCIMENTO gol VOLKSVAGEN 12,00
40.800,00 Item: 0003 - 0028806 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
DE PASSEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, hatch ou
sedan, ano/modelo não inferior a 2011, com combustível,
manutenção e motorista por conta da contratada, com
manutenção corretiva e preventiva em dias, sem avarias,
amassões ou danos similares; motor apto a utilizar gasolina,
capacidade de 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista;
pneus com profundidade dos sulcos que compõe a banda de
rodagem maior que 1,6 mm, cintos de segurança dianteiros
retráteis de três pontos, todos os equipamentos de segurança
exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.),
atendendo a todas as especificações do CONTRAN quanto ao
transporte escolar de passageiros.ROTA: Timbaúba via BR 304
à Escola Municipal Francisco Florêncio Lopes.FRANQUIA
DE KM/MÊS: 600km. - Quantidade: 12,00 Mês - Valor
Referência: 4.866,67 Fornecedor Situação Modelo Marca/
Fabricante Quantidade Valor Total SAULO VARELA
CALDAS EIRELI (21.268.253/0001-10) Adjudicado em:
02/09/2022 - 09:13:37 - Por: Manuella Simone dos Santos
Oliveira kiwd reanaut 12,00 34.800,00 Item: 0004 - 0028807 -
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, hatch ou sedan, ano/modelo não
inferior a 2011, com combustível, manutenção e motorista por
conta da contratada, com manutenção corretiva e preventiva
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em dias, sem avarias, amassões ou danos similares; motor apto
a utilizar gasolina, capacidade de 05 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista; pneus com profundidade dos sulcos que
compõe a banda de rodagem maior que 1,6 mm, cintos de
segurança dianteiros retráteis de três pontos, todos os
equipamentos de segurança exigidos por lei (triangulo, chave
de roda, pneu reserva, etc.), atendendo a todas as
especificações do CONTRAN quanto ao transporte escolar de
passageiros.ROTA: Barra via BR 304 à Escola Estadual Maria
da Glória A. Luna.FRANQUIA KM/MÊS: 800 km. -
Quantidade: 12,00 Mês - Valor Referência: 5.000,00
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade
Valor Total SAULO VARELA CALDAS EIRELI
(21.268.253/0001-10) Adjudicado em: 02/09/2022 - 09:13:46 -
Por: Manuella Simone dos Santos Oliveira prisma
CHEVROLET 12,00 39.600,00 Item: 0005 - 0028808 -
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, hatch ou sedan, ano/modelo não
inferior a 2011, com combustível, manutenção e motorista por
conta da contratada, com manutenção corretiva e preventiva
em dias, sem avarias, amassões ou danos similares; motor apto
a utilizar gasolina, capacidade de 05 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista; pneus com profundidade dos sulcos que
compõe a banda de rodagem maior que 1,6 mm, cintos de
segurança dianteiros retráteis de três pontos, todos os
equipamentos de segurança exigidos por lei (triangulo, chave
de roda, pneu reserva, etc.), atendendo a todas as
especificações do CONTRAN quanto ao transporte escolar de
passageiros.ROTA: Barra via BR 304 à Escola Municipal
Francisco Florêncio Lopes.FRANQUIA KM/MÊS: 800 km. -
Quantidade: 12,00 Mês - Valor Referência: 5.000,00 A
autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras
Públicas em 02/09/2022 às 10:31:02. Código verificador:
355542 Página 2 de 2 Fornecedor Situação Modelo Marca/
Fabricante Quantidade Valor Total SAULO VARELA
CALDAS EIRELI (21.268.253/0001-10) Adjudicado em:
15/08/2022 - 11:22:22 - Por: Manuella Simone dos Santos
Oliveira spin CHEVROLET 12,00 37.212,00 Item: 0006 -
0028809 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, hatch ou sedan, ano/modelo não
inferior a 2011, com combustível, manutenção e motorista por
conta da contratada, com manutenção corretiva e preventiva
em dias, sem avarias, amassões ou danos similares; motor apto
a utilizar gasolina, capacidade de 05 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista; pneus com profundidade dos sulcos que
compõe a banda de rodagem maior que 1,6 mm, cintos de
segurança dianteiros retráteis de três pontos, todos os
equipamentos de segurança exigidos por lei (triangulo, chave
de roda, pneu reserva, etc.), atendendo a todas as
especificações do CONTRAN quanto ao transporte escolar de
passageiros.ROTA: Canadá a Escola Francisco Florêncio
Lopes.FRANQUIA DE KM/MÊS: 600 km. - Quantidade:
12,00 Mês - Valor Referência: 4.866,67 Fornecedor Situação
Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total SAULO
VARELA CALDAS EIRELI (21.268.253/0001-10)
Adjudicado em: 02/09/2022 - 09:13:53 - Por: Manuella Simone
dos Santos Oliveira spin 2015 12,00 31.896,00 Item: 0007 -
0028810 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, hatch ou sedan, ano/modelo não
inferior a 2011, com combustível, manutenção e motorista por
conta da contratada, com manutenção corretiva e preventiva
em dias, sem avarias, amassões ou danos similares; motor apto
a utilizar gasolina, capacidade de 05 (cinco) passageiros,
incluindo o motorista; pneus com profundidade dos sulcos que
compõe a banda de rodagem maior que 1,6 mm, cintos de
segurança dianteiros retráteis de três pontos, todos os
equipamentos de segurança exigidos por lei (triangulo, chave
de roda, pneu reserva, etc.), atendendo a todas as
especificações do CONTRAN quanto ao transporte escolar de
passageiros.ROTA: Canadá a Escola Estadual Maria da Glória
de Azevedo Luna.FRANQUIA DE KM/MÊS: 300 km. -
Quantidade: 12,00 Mês - Valor Referência: 4.633,33
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Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade
Valor Total SAULO VARELA CALDAS EIRELI
(21.268.253/0001-10) Adjudicado em: 02/09/2022 - 09:14:01 -
Por: Manuella Simone dos Santos Oliveira prisma 2018 12,00
32.388,00 Item: 0008 - 0028811 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
TIPO VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SEM
MOTORISTA E COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DA
CONTRATANTE, Quilometragem livre, com capacidade para
20+1 passageiros, com as seguintes características: ano/modelo
a partir de 2019, quilometragem não superior a 60.000km
(sessenta mil quilômetros) constando no hodômetro,
combustível diesel, com manutenção corretiva e preventiva em
dias, tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha,
potência igual ou superior a 125cv, toque máximo igual ou
superior a 28kgfm, com sistema de injeção eletrônica,
transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente
e uma à ré, embreagem com acionamento hidráulico tipo
monodisco a seco, direção hidráulica, ar condicionado com
controle de temperatura, distancia entre-eixos mínima de 3.200
mm, bancos individuais e reclináveis com revestimento em
tecido com 21 assentos para passageiros e assento para
motorista, cintos de segurança dianteiros com regulagem de
altura e cinto de segurança para os passageiros, hodômetro total
e parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro térmico,
imobilizador eletrônico, para-brisas degradê e vidros verdes,
com película de proteção solar, porta traseira, porta lateral
corrediça com trava de segurança, ventilação forçada com ar
quente/frio de 4 velocidades, computador de bordo, pneus
novos, com todos os itens funcionando, com todos os
equipamentos de segurança exigidos por lei (triangulo, chave
de roda, pneu reserva, etc), atendendo a todas as especificações
do CONTRAN quanto ao transporte escolar de passageiros. -
Quantidade: 12,00 Mês - Valor Referência: 10.833,33
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade
Valor Total stelison jaime da silva vale (26.537.990/0001-95)
Adjudicado em: 09/08/2022 - 14:34:09 - Por: Manuella Simone
dos Santos Oliveira master renault 12,00 95.880,00
 
MANUELLA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA
Pregoeiro
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Autoridade Competente
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