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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 

CONVITE 006/2.015 
 
 
Objeto:Contratação de serviços locação de veículos automotores, para atender as necessidades da Emurb, conforme 

abaixo: 

 

ITEM 1: 01 (um) veículo do tipo automóvel leve, ano 

de fabricação 2014 acima, com 04 (quatro) portas, 

movido a álcool e gasolina (Flex), independente de 

cor, motor com potência 1.0, capacidade mínima para 

05 (cinco) passageiros, com equipamento de 

segurança, triângulo, extintor, macaco e chave de 

rodas. 

ITEM 2: 01 (um) veículo do tipo automóvel leve, ano 

de fabricação 2014 acima, com 04 (quatro) portas, 

movido a álcool e gasolina (Flex), independente de 

cor, motor com potência 1.4 acima, capacidade 

mínima para 05 (cinco) passageiros, com Ar 

Condicionado, Direção Hidráulica e com os 

equipamentos de segurança, triângulo, extintor, 

macaco e chave de rodas. 

ITEM 3: 01 (um) veículo do tipo pick-up média, ano 

de fabricação 2014 acima, com 02 (duas) portas, 

movido a álcool e gasolina (Flex), independente de 

cor, motor com potência 1.4 acima, capacidade 

mínima para 02 (dois) passageiros, com equipamento 

de segurança, triângulo, extintor, macaco e chave de 

rodas. 

O Item 1do referido certame foi adjudicado em prol da empresa Duper Veículos - Ltda – ME, inscrita no CNPJ 
nº 20.103.080/0001-18, com sede na Rua Coronel Spinola de Castro, nº 3877–Centro –  Cep: 15.015-500 - São 
José do Rio Preto - SP. 
 
Os itens 2 e 3 do referido certame foi adjudicado em prol da empresa L.C.Mazzon – Locadora ME, inscrita no 
CNPJ nº. 15.513.905/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, nº 3344 – Centro – Cep: 15.010-020 – 



São José do Rio Preto – SP, porém como a referida empresa foi a única a apresentar os valores para os itens 2 
e 3. 
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Presidente da Comissão de Licitação 
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Membro da Comissão de Licitação 
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