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ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Errata da Ata de Registro de Preços, firmada com a empresa TOP MULTIMARCAS COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, referente ao procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 007/2022, para 

Contratação de Pessoa Jurídica para a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Hatch, Sedan, Utilitário, 

Caminhonete, Ambulância, Ônibus, Caminhões aberto e fechado, e Máquinas Pesadas) em caráter 

Continuado e Eventual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Colares, suas 

Secretarias e Fundos. 

1º - Assim, onde se lê: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

(Mês/Km/Hora/Dia). 

QUANT. 

DE 

VEÍCUL

OS 

V. UNIT. 

 

V. TOTAL 

 

01 

Configuração mínima do veículo: 

VEICULO HATCH, TIPO 

PASSEIO, no mínimo, 04 portas, 

equipado com ar condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico e trava 

elétrica, capacidade para 05 pessoas 

(incluindo o condutor), bicombustível 

(gasolina e/ou álcool), com 

quilometragem livre, com 

Rádio/CD/MP3, manutenção do 

veículo por conta da contratada. 

Motorista e Combustível por conta 

da contratante. Ano de fabricação, 

Marca e Modelo 

MÊS 12 10 3.395,00 7.700,00 

03 

Configuração mínima do veículo: 

Locação de caminhonete c/escada 

giratória, base giratória de 360º, 

escada principal em aço e madeira com 

apoio frontal, alcance vertical 

aproximadamente de 8,00; 9,00 e 

10,00 metros (escada + carroceria) 

incluso suporte para escada auxiliar, 

manutenção por conta da contratada. 

Motorista e combustível por conta 

da contratante.  

MÊS 12 01 7.600,00 7.600,00 

05 

Configuração mínima do veículo:  

Veículo utilitário tipo 

CAMINHONETE/PICK-UP 4X4, 

com 04 (quatro portas), com 

combustível a óleo diesel, potência 

mínima de 120 cavalos, cilindrada 

mínima de 2.000 m3, com direção 

hidráulica, ar condicionado, vidros 

elétricos, trava elétrica, transmissão 

de 05 (cinco) velocidades à frente e 1 

(uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 

intercalada, com capacidade de 

carga no mínimo 1.000kg, com 

capacidade para 05 passageiros , 

som com Rádio/CD/MP3, 

manutenção do veículo por conta da 

MÊS 12 02 8.111,00 16.222,00 
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contratada. Combustível e motorista 

por conta da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e Modelo 

 

Leia-se: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

(Mês/Km/Hora/Dia). 

QUANT. 

DE 

VEÍCUL

OS 

V. UNIT. 

 

V. TOTAL 

 

01 

Configuração mínima do veículo: 

VEICULO HATCH, TIPO 

PASSEIO, no mínimo, 04 portas, 

equipado com ar condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico e trava 

elétrica, capacidade para 05 pessoas 

(incluindo o condutor), bicombustível 

(gasolina e/ou álcool), com 

quilometragem livre, com 

Rádio/CD/MP3, manutenção do 

veículo por conta da contratada. 

Motorista e Combustível por conta 

da contratante. Ano de fabricação, 

Marca e Modelo 

MÊS 12 10 3.395,00 33.950,00 

03 

Configuração mínima do veículo: 

Locação de caminhonete c/escada 

giratória, base giratória de 360º, 

escada principal em aço e madeira com 

apoio frontal, alcance vertical 

aproximadamente de 8,00; 9,00 e 

10,00 metros (escada + carroceria) 

incluso suporte para escada auxiliar, 

manutenção por conta da contratada. 

Motorista e combustível por conta 

da contratante.  

MÊS 12 01 7.700,00 7.700,00 

05 

Configuração mínima do veículo:  

Veículo utilitário tipo 

CAMINHONETE/PICK-UP 4X4, 

com 04 (quatro portas), com 

combustível a óleo diesel, potência 

mínima de 120 cavalos, cilindrada 

mínima de 2.000 m3, com direção 

hidráulica, ar condicionado, vidros 

elétricos, trava elétrica, transmissão 

de 05 (cinco) velocidades à frente e 1 

(uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 

intercalada, com capacidade de 

carga no mínimo 1.000kg, com 

capacidade para 05 passageiros , 

som com Rádio/CD/MP3, 

manutenção do veículo por conta da 

contratada. Combustível e motorista 

por conta da contratante. Ano de 

fabricação, Marca e Modelo 

MÊS 12 02 8.365,00 16.730,00 
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2º - A presente errata complementa a Ata de Registro de Preços supracitada, 

firmada em 11 de julho de 2022, e ratifica todas as cláusulas que não foram 

modificadas. 

 

 COLARES,  08 de agosto de 2022. 

 

MARIA LUCIMAR BARATA 

Prefeita Municipal 

Contratante 

 

 

 

TOP MULTIMARCAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

Contratado 

Francisco Araújo Fonseca 
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