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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG – Extrato Ratificação – Onde – sê. 

Contrato Nº. 07/2016 Processo Administrativo N°.012/2016 – Pregão Presencial Nº. 

011/2016 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 

diversos veículos, utilitários, ônibus e micro-ônibus, com objetivo de atender as 

necessidades da secretaria Municipal de Obras Publicas Transporte e Logística e Secretaria 

Municipal de Educação em especial o transporte escolar em virtudes das alterações de 

algumas rotas existentes, oscilação de numero de alunos, surgimento de novas rotas. 

Vencedor com menor preço: LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. CNPJ: 

19.358.551/0001-50.  Valor global de R$ 216.323,27 (duzentos e dezesseis mil trezentos e 

vinte e três reais e vinte e sete centavos), referente aos itens; 04; 05; 06 e 12 do lote 01; e os 

itens 02 e 03; do lote 03.  Leia – sê. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARATINGA/MG – Extrato – Contrato. Nº. 06/2016 Processo Administrativo 

N°.012/2016 – Pregão Presencial Nº. 011/2016 – Objeto: Contratação de empresa para 

prestação de serviço de locação de diversos veículos, utilitários, ônibus e micro-ônibus, 

com objetivo de atender as necessidades da secretaria Municipal de Obras Publicas 

Transporte e Logística e Secretaria Municipal de Educação em especial o transporte escolar 

em virtudes das alterações de algumas rotas existentes, oscilação de numero de alunos, 

surgimento de novas rotas. Vencedor com menor preço: LEAPHAR LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA. CNPJ: 19.358.551/0001-50.  Valor global de R$ 210.842,45 

(duzentos e dez mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), 

referente aos itens; 04; 05; 06 e 12 do lote 01; e os itens 02 e 03; do lote 03. Vigência: Ate 

31(trinta e um) de dezembro de 2016. Caratinga/MG – 14/04/2016. Victor Pedra Rocha – 

Pregoeiro. 

 

 


