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OBJETO:  

Contratação de Empresa, com abrangência nacional, especializada na 

prestação eventual dos serviços de locação de veículos leve, sem 

motorista, incluindo cobertura de seguro a danos pessoais e materiais e a 

terceiros e danos materiais ao veículo locado, de acordo com a 

necessidade desta Fundação 

Abertura: 18 de junho de 2021, às 09:00 
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OBJETO:  

Contratação de Empresa, com abrangência nacional, especializada na 

prestação eventual dos serviços de locação de veículos leve, sem 

motorista, incluindo cobertura de seguro a danos pessoais e materiais e a 

terceiros e danos materiais ao veículo locado, de acordo com a 

necessidade desta Fundação 

 

PROPOSTA COMERCIAL 



 

À  

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA 

Av. Piauí, 75,  

bairro Estados, João Pessoa/PB 

CEP: 58.030-330 

 

 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2021 
 

MODALIDADE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

TIPO “MENOR PREÇO” 

FORMA DE SUBMISSÃO DA PROPOSTA: Presencial em Disputa Aberta. 

 
1. DADOS DA PROPONENTE: 

 

• Razão Social: Localiza Rent a Car S/A - CNPJ: 16.670.085/0001-55 

• Inscrição Municipal: 0.304.860/001-0 - Inscrição Estadual: 062244911.00-96 

• Endereço: Av. Bernardo Vasconcelos, 377, Cachoeirinha, Belo Horizonte-MG, CEP: 31150-

900 

• Telefone: (31) 3247 7896 - Email: licitacoes@localiza.com 

• Dados Bancários: Banco do Brasil / Agência: 3308-1 / Conta Corrente: 5003-2 

• Validade da Proposta: 90 dias, contados a partir da data prevista para abertura dos 

envelopes. 

• Declaramos que no valor desta proposta estão incluídas todas as despesas gerais, fretes, 

obrigações tributárias, securitárias e demais despesas incidentes, direta ou indiretamente 

sobre o objeto licitado, impostos, taxas e demais encargos. 

• Declaramos que Esta proposta, nos termos deste instrumento, é firme e concreta, por ser 

de nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a todas as cláusulas e condições 

do Objeto, bem como às disposições do Decreto Federal nº 8.241/2014. 

• Declaramos que O fornecimento a prestação de serviços para contratação de Empresa, 

com abrangência nacional, especializada na prestação eventual dos serviços de locação de 

veículos leve, sem motorista, incluindo cobertura de seguro a danos pessoais e materiais e 

a terceiros e danos materiais ao veículo locado, de acordo com a necessidade da Fundação 

atenderá integralmente às especificações do objeto descritas no ANEXO I do Edital de 

Seleção Publica 002-2021 

 



 

2. DADOS DO REPRESENTANTE  

Dados do representante legal para acompanhamento e tratamento em eventuais necessidades. 

 

• NOME: Natalia Rosa Pinheiro 

• CARGO: Analista de licitação 

• RG N: MG-15.311.797 

• CPF N: 085.283.426-89 

• Contato 1: (31) 3247-7896 

• Contato 2: 0800 979 2000 

 

3. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Dados do representante legal da empresa para fins de assinatura do Instrumento Contratual: 

 

• Marcelo Araripe Dantas 

• Diretor de Produtos e Gestão de Vendas 

• Brasileiro, Casado, Engenheiro. 

• Residente em Belo Horizonte - MG 

• RG N: 858.110.253 SSP/BA 

• CPF Nº 008.863.065-07 

 

• Michael Leandro Alves de Souza 

• Analista de Licitação  

• CPF: 015.351.806-50 

• RG: MG-12.956.992 SSP/MG 

 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2021 

Lote Especificação Unidade Qtde 
Estimada 

Valor 
Unitario 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 



 

1 GRUPO ECONÔMICO - Veículo tipo 
hatchback ou similar, sem motorista, 
motor 1.0, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Diárias 100  R$ 
123,08 

R$ 
12.308,00 

2 GRUPO ECONÔMICO - Veículo tipo 
hatchback ou similar, sem motorista, 
motor 1.0, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Mensal 12  R$ 
1.676,00 

R$ 
20.112,00 

3 GRUPO INTERMEDIÁRIO - Veículo tipo 
sedã, sem motorista, motor 1.4 ou 
superior, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Diárias 100 R$ 134,15 R$ 
13.415,0  



 

4 GRUPO INTERMEDIÁRIO - Veículo tipo 
sedã, sem motorista, motor 1.4 ou 
superior, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Mensal 12  R$ 
2.140,00 

R$ 
25.680,00 

5 GRUPO INTERMEDIÁRIO - Veículo tipo 
sedã, Automatico, sem motorista, motor 
1.4 ou superior, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Diárias 100 R$ 145,99 R$ 
14.599,00 

6 GRUPO INTERMEDIÁRIO - Veículo tipo 
sedã, Automatico, sem motorista, motor 
1.4 ou superior, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Mensal 12 R$ 
2.527,75 

R$ 
30.333,00 



 

7 GRUPO SUP - Veículo tipo SUV, sem 
motorista, motor 1.8 ou superior, com 
quatro portas, ar condicionado, vidros 
elétricos, travas elétricas, direção 
hidráulica ou elétrica, air bag e freios ABS. 
Com franquia e quilometragem livre e com 
cobertura de seguro a danos pessoais aos 
ocupantes do veículo, danos materiais ao 
veículo locado, e danos pessoais e 
materiais a terceiros. Veículo com ano de 
fabricação igual ou superior a dois anos. 
Poderão ser solicitados 01(um) ou mais 
veículos, concomitantemente. 

Diárias 200  R$ 
170,63 

R$ 
34,.126,00 

8 GRUPO SUP - Veículo tipo SUV, sem 
motorista, motor 1.8 ou superior, com 
quatro portas, ar condicionado, vidros 
elétricos, travas elétricas, direção 
hidráulica ou elétrica, air bag e freios ABS. 
Com franquia e quilometragem livre e com 
cobertura de seguro a danos pessoais aos 
ocupantes do veículo, danos materiais ao 
veículo locado, e danos pessoais e 
materiais a terceiros. Veículo com ano de 
fabricação igual ou superior a dois anos. 
Poderão ser solicitados 01(um) ou mais 
veículos, concomitantemente. 

Mensal 12  R$ 
2.759,55 

R$ 
33.114,60 

9 GRUPO SUP - Veículo tipo Sport Utility 
Pick-up, sem motorista, motor 1.8 ou 
superior, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Diárias 200  R$ 225,00 R$ 
45.000,00 



 

10 GRUPO SUP - Veículo tipo Sport Utility 
Pick-up, sem motorista, motor 1.8 ou 
superior, com quatro portas, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas 
elétricas, direção hidráulica ou elétrica, air 
bag e freios ABS. Com franquia e 
quilometragem livre e com cobertura de 
seguro a danos pessoais aos ocupantes do 
veículo, danos materiais ao veículo locado, 
e danos pessoais e materiais a terceiros. 
Veículo com ano de fabricação igual ou 
superior a dois anos. Poderão ser 
solicitados 01(um) ou mais veículos, 
concomitantemente. 

Mensal 12  R$ 
2.772,47 

R$ 
33.269,64 

11 GRUPO 4 X 4 - Veículo com tração nas 
quatro rodas, sem motorista, motor 2.8 ou 
superior, movido a diesel, com quatro 
portas, cabine dupla, ar condicionado, 
vidros elétricos, travas elétricas, direção 
hidráulica ou elétrica, air bag e freios ABS. 
Com franquia e quilometragem livre e com 
cobertura de seguro a danos pessoais aos 
ocupantes do veículo, danos materiais ao 
veículo locado, e danos pessoais e 
materiais a terceiros. Veículo com ano de 
fabricação igual ou superior a dois anos. 
Poderão ser solicitados 01(um) ou mais 
veículos, concomitantemente. 

Diárias 200  R$ 269,27 R$ 
53.854,00 

12 GRUPO 4 X 4 - Veículo com tração nas 
quatro rodas, sem motorista, motor 2.8 ou 
superior, movido a diesel, com quatro 
portas, cabine dupla, ar condicionado, 
vidros elétricos, travas elétricas, direção 
hidráulica ou elétrica, air bag e freios ABS. 
Com franquia e quilometragem livre e com 
cobertura de seguro a danos pessoais aos 
ocupantes do veículo, danos materiais ao 
veículo locado, e danos pessoais e 
materiais a terceiros. Veículo com ano de 
fabricação igual ou superior a dois anos. 
Poderão ser solicitados 01(um) ou mais 
veículos, concomitantemente. 

Mensal 12  R$ 
5.459,30 

R$ 
65.511,60 

 

 



 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2021 

 

 

 

 

______________________________________ 

Natalia Rosa Pinheiro 

Analista de licitação 
RG N: MG-15.311.797 
CPF N: 085.283.426-89 
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