
TRANSPORTADORA PANTOJA 
L. DOS S. PANTOJA 
CNPJ: 23.177.289/0001-14 

EMPRESA: L. DOSs. PANTOJA 
CNPJ: 28.177.289/0001-14 
END: RUA PADRE VITORIO N° 214 
CEP: 68.430-000 IGARAPË MIRI PA 

A CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ - MIRI 

COTAÇÃ DE LOCAçÃO DE VEICULO 
garapé- Miri, 04 de Agosto de 2021 

ESPECIFICAÇAO UND QUANT VALOR UNT VALOR TOTAL 

Locação de Embarcação de Proa Tipo 
voadeira: Comprimento minimo 10m 
Boca Máxima: 1,90; Pontal: 0,50m: 
Calado: 0,05; Para potência Minima de 
90HP, para potencia Máxima: 115HP 

de Quatro cilindros de queima 
combustivel; propulsão a óleo diesel 
comum, lotação minima 10 pessoas 

sentadas; espessura do asco: 1, DIÁRIA 200 R$ 390,00 RS 78.000,00 
2,50 mm, com cadeira para o operador 
da embarcação; cobertura em fibra e 

metal antioxidante; Colete Salva-Vidas. 
Consumo de combustivel de 10 

litros/hora. Manutenção e motorista 
contratada e o 

da 
Por conta da 

combustivel 
contratante. Podendo ser utilizada 

mais de uma embarcação. 

por conta 

TRAV. CORONEL VITORI0, 450, IGARAPÉ -MIRI/PA 

Email: Imcomercioadm@gmail.com 
Contato:3755-2641 



Locação de 01 (uma) Embarcação de| 
Proa 
minimo 10m; Boca Máxima: 1,90:| 
|Pontal: 0,50m; Calado: 0,05; Para| 
potência 
potencia 
cilindros de queima de combustível 
propulsäo a óleo diesel comum, lotação| 

2 mínimna 

espessura do Casco: 1,5 a 2,50 mm 
com cadeira para o operador 
embarcação; cobertura em fibra e metal 
antioxidante; 
Consumoo 
litros/hora. Manutenção por conta da 

contratada 
motorista por conta da contratante. 

Tipo voadeira: Comprimento 

Minima de 90HP, 
115HP, 

para 
quatro Máxima: 

10 sentadas;MES 12 R$ 8.300,00 RS 99.600,00 pessoas 

da 

Colete Salva-Vidas. 
de combustivel de 10 

e combustivel 

Locação de 01 (um) veiculo Utilitario, 
categoria sedan, 04 (quatro) portas, 
motor 1.4 a 1.8 com no minimo 85 cv 
bicombustivel movido a gasolia ou a 
etanol, trasmissão mecanica, 
capacidade para 05 passageiros 
Cincluindoo motorista), equipado com ar 

condicionado, 
eletrica, vidros e travas eletricos, 0DIÁRIA 200 R$ 310,00 R$ 62.000.00 abs, air gab duplo frontal, (no minimo) 
alarme retrovisor externo le ld, coom 
franquia de km livre, novo ou minimoj 

2017 
documentação em dia e em ordem com 
todos os itens do veiculo funcionando 

perfeitamente. Manutenção por conta 
da contratada e combustivel e motorista 

por conta do contratante 

direção hidraulica ou 

a 2021, veiculo limpo 

TRAV. CORONEL VITORIO, 450, IGARAPÉ - MIRI/PA. 
Email: Imcomercioadm@gmail.com 

Contato: 3755-2641 



|Locação de 01 (um) Veiculo Utilitário, 
categoria sedan, 04 (quatro)portas, 
motor 1.4 a 1.8 com no minimo 85 cv 

combustivel movido a gasolina ou a 

etanol, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros 
(incluindo o Motorista) equipado com ar 
condicionado, direção hidraulica 
eletrica, vidros e travas eletricos radio.MESs 
abs, air bag, duplo frontal, (no minimo), 
alarme, retrovisor externo le ld, com 
franquia de km livre, novo ou no minimo 
2021 a 
documentação em dia e em ordem, 
todos os itens do veiculo funcionando 

perfeitamente. manutenção por conta 
da contratada e combustivel e motorista 
por conta da contratante. 

transmissão mecananica,| 

ou 

12 R$ 8.300,00 R$ 99.600,00 

2021, veiculo limpo e 

Locação de veiculo tipo microônibus, 
ano de fabricação 2007 ou acima, com 

capacidade 
passageiros, equipado com bancos 

reclináveis, 

minima para 24 

condicionado e ar 

bagageiro, com motorista, em perfeito 

estado de conservação, DIÁRIA 25 RS 830,00 R$ 20.750,00 
limpo, equipado com 

todos os itens de segurança exigidos 

pela legislação vigente. Manutenção e 
motorista por conta da contratada e 

devidamente 

combustivel por conta da 
contratante. 

TOTAL R$ R$ 359.950,00 

Boud RPZLlo 
Leonel Rodrigues P Filho 

CPF N° 565.910.122-49 

Representante legal 

TRAV. CORONEL VITORIO, 450, IGARAPÉ - MIRI/PA. 
Email: Imcomercioadm@gmail.com 

Contato: 3755-2641 



P LOCAÇÃO 
AMI N AUn:N #IGA'T TIIV!" 

EMPRESA: A&C LOCAÇPES E SERVIÇOS LTDA 
CNP: 38.211.296/0001-62 

END: PSG SANTA INES N 876 

CEP:67.013-550 -ANANIDEUA/PA 
Email: ipbelem2020@gmail.com 

Tel: (91) 98401-2923 

COTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 
Ananindeua, 03 de Agosto de 2021

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT| VALOR UNT VALOR TOTAL N° 

Locação de Embarcação de Proa Tipo 
Voadeira: Comprimento mínimo 10m 
Boca Máxima: 
Calado: 0,05; Para potência Mínima del 
90HP, para potencia Máxima: 115HP 
quatro 
combustivel; propulsão a óleo diesel 
comum, lotação minima 10 pessoas 
sentadas; espessura do Casco. 1,8 a pIÁRIA 

2,50 mm, com cadeira para o operador 
da embarcação; cobertura em fibra e 
metal antioxidante; Colete Salva-Vidas 
Consumo de 
litros/hora. Manutenção e motorista 

Por 
combustível 
contratante. Podendo ser utilizada 
mais de uma embarcação. 

1,90; Pontal: 0,50m:| 

cilindros de queima de 

200 R$ 400,00 R$ 80.000.00 

combustivel de 10 

conta da contratada e 

por conta da 



Locação de 01 (uma) Embarcação de 
Proa 
minimo 
Pontal: 0,50m; Calado: 0,05; 
potência 
potencia 
cilindros de queima de combustivel;| 
propulsão a óleo diesel comum, lotação 

2 minima 
espessura do Casco: 1,5 a 2,50 mm. 
com cadeira para o operador da| 
embarcação; cobertura em fibra e meta| 
antioxidante; 

Tipo 
10m; Boca Máxima: 1,90 

voadeira: Comprimento| 

Minima de 90HP. 
Máxima: 

para 
quatro 115HP 

10 pessoas sentadas; MËS 12 R$ 6.799,00| R$ 81.588,00 

Colete Salva-Vidas. 
Consumo de combustivel de 10 
litros/hora. Manutenção por conta da 
contratada 
motorista por conta da contratante. 

e o combustivel 

Locação de 01 (um) veiculo Utilitario, 
categoria sedan, 04 (quatro) portas 
motor 1.4 a 1.8 com no minimo 85 cv 
bicombustivel movido a gasolia ou a 

etanol, 
capacidade para 
(incluindo o motorista), equipado com ar 

condicionado, 
eletrica, vidros e travas eletricos, radio. DIÁRIA 
abs, air gab duplo frontal, (no minimo)| 
alarme retrovisor externo le ld, com| 
franquia de km livre, novo ou minimo 

2017 
documentação em dia e em ordem com 

todos os itens do veiculo funcionando| 

perfeitamente. Manutenção por conta 
da contratada e combustivel e motorista 

por conta do contratante 

trasmissão mecanica, 
05 passageiros 

direção hidraulica ou 

200 R$ 259,00 R$ 51.800,00 

a 2021, veiculo limpo e 

A huy (ot 



Locação de 01 (um) Veiculo Utilitário,| 
categoria sedan, 
motor 1.4 a 1.8 com no minimo 85 cv. 
combustivel movido a gasolina ou a 

etanol, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros 
(incluindo o Motorista) equipado com ar 

condicionado, direção 
eletrica, vidros e travas eletricos radio, MES 

04 (quatro)portas 

transmissão mecananica 

hidraulica ou 

12 R$ 6.750,00 R$ 81.000,00 
4 

abs, air bag, duplo frontal, (no minimo) 
alarme, retrovisor externo le ld, com 
franquia de km livre, novo ou no minimo 
2021 a 
documentação em dia e em ordem 
todos os itens do veiculo funcionando| 
perfeitamente. manutenção por conta 
da contratada e combustivel e motorista 

por conta da contratante. 

2021, veiculo limpo e 

Locação de veiculo tipo microônibus 
ano de fabricação 2007 ou acima, com 

24 capacidade 
passageiros, equipado com bancos 

reclináveis, 
bagageiro, com motorista, em perfeito 

estado de conservação, 
devidamente limpo, 
todos os itens de segurança exigidos| 
pela legislação vigente. Manutenção e 
motorista por conta da contratada el 

combustivel 

minima para 

ar condicionado 

DIÁRIA R$ 850,00 R$ 21.250.00 25 

equipado com 

o 
contratante. 

por conta da 

TOTAL R$ RS 315.638.00 

Adalbko da ila send 
JP LOCAÇÓES 

Representante legal 



LM CORDEIRO COMERCIO & SERVIÇ0S 
CNPJ: 28.706.742/0001-56 

EMPRESA: L. M CORDEIRO COMERCIO VAREJISTA EIRELI 
CNPJ: 28.706.742/0001-56/ INSCRIÇÃO.ESTADUAL 15.578.480-3 
END: TRAV. CORONEL VITORIO 450 
CEP: 68.430-000 -IGARAPÉ MIRI PA 

EMAIL: Imcomercioadm@gmail.com 
Fone (91) 3755-2641/ 98817-2028 

A CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ -MIRI 
cOTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 

garapé- Miri, 05 de Agosto de 2021 

N° UND QUANT VALOR UNT VALOR TOTAL ESPECIFICAÇAO 

|Locação de Embarcação de Proa Tipo 
voadeira: Comprimento mínimo 10m 
Boca Máxima: 1,90; Pontal: 0,50m| 
Calado: 0,05; Para potência Minima de 
90HP, para potencia Máxima: 115HP, 
quatro 
combustivel; propulsão a óleo diesell 
comum, lotação minima 10 pesoas 
sentadas; espessura do CasCO. 

DIÁRIA 2,50 mm, com cadeira para o operador 
da embarcação; cobertura em fibra el 
metal antioxidante; Colete Salva-Vidas. 

Consum0 
litros/hora. Manutenção e motorista 
por conta 
combustível por 

contratante. Podendo ser utilizada 
mais de uma embarcação. 

cilindros de queima de 

200 R$ 380,00 R$ 76.000,00 

de combustível de 10 

contratada e o 

da 
da 

Conta 

TRAV. CORONEL VITÓRIo, 450, IGARAPÉ- MIRIPA. 
Email: Imcomercioedm@gmet.com 

Contato: 3755-2641 



Locação de 01 (uma) Embarcação de| 
Comprimento 

1,90; 

Para 
para 

quatro| 
cilindros de queima de combustível 
propulsão a óleo diesel comum, lotação 

Proa Tipo voadeira: 

minimo 10m; Boca Máxima: 
Pontal: 0,50m; Calado: 0,05; 

90HP potência 
potencia 

Mínima de 

Máxima: 115HP, 

2 mínima sentadas MÉS 12 R$ 7.900,00 R$ 94.800,00 10 pessoas 
espessura do Casco: 1,5 a 2,50 mm, 

para o operador da 
embarcação; cobertura em fibra e metal 

Salva-Vidas. 

com cadeira 

antioxidante 
Consumo 

Colete 
10 

litros/hora. Manutenção por conta 
contratada e o combustivel e 
motorista por conta da contratante. 

de combustível de 

Locação de 01 (um) veiculo Utilitario. 
categoria sedan, 04 (quatro) portas 
motor 1.4 a 1.8 com no minimo 85 cv 
bicombustivel movido a gasolia ou a 

etanol, 
capacidade 
(incluindo o motorista), equipado com ar 

condicionado, 
eletrica, vidros e travas eletricos, radio DIÁRIA 
|abs, air gab duplo frontal, (no minimo). 
alarme retrovisor externo le ld, com 
franquia de km livre, novo ou minimo 

2017 
documentação em dia e em ordem com 
|todos os itens do veiculo funcionando| 
perfeitamente manutenção por conta da 
contratada e combustivel e motorista| 

por conta do contratante 

mecanica 
passageiros 

trasmissäão 

para 05 

direção hidraulica ou 

200 R$ 299,00 R$ 59.800,00 

a 2021, veiculo limpo e 

TRAV. CORONEL VITÓRI0, 450, IGARAPÉ - MIRI/PA. 
Email: Imcomercioedm@gmail.com 

Contato: 3755-2641 



|Locação de 01 (um) Veiculo Utilitário| categoria sedan, 04 (quatro)portas, 
motor 1.4 a 1.8 com no minimo 85 cv. combustivel movido a gasolina ou a etanol, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo o Motorista) equipado com ar condicionado, 
eletrica, vidros e travas eletricos radio abs, air bag, duplo frontal, (no minimo). alarme, retrovisor externo le ld, com |franquia de km livre, novo ou no minimo 2021 
documentação em dia e em ordem, |todos os itens do veiculo funcionando| perfeitamente. manutenção por conta da contratada e combustivel e motorista por conta da contratante. 

transmissão mecananica, 

direção hidraulica ou 

MES 12 R$ 7.900,00 RS 94.800,00 

a 2021, veiculo limpo e 

Locação de veiculo tipo microônibus, 
ano de fabricação 2007 ou acima, com 
capacidade 
passageiros, 
reclináveis, 
bagageiro, com motorista, em perfeito 
estado de conservação, 

devidamente limpo, equipado com 
todos os itens de segurança exigidos 
pela legislação vigente. Manutenção e 
motorista por conta da contratada e 
o combustivel por conta da 

contratante. 

24| 
bancos 

minima para 
equipado com 

ar condicionado e 

DIÁRIA 25 R$ 750,00 R$ 18.750,00 

TOTAL RSs R$ 344.150,00 

Laricia Melo Cordeiro 
CPF N°019.455.652-25 

Representante legal 
L. M CORDEIRO EIRELI 

TRAV. CORONEL VITÓRIO, 450, IGARAPÉ - MIRI/PA 
Email: Imcomercioadm@gmall.com 

Contato: 37S5-2641 
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