ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Termo de Adesão nº 096/2020
Ata de Registro de Preços nº 160/2019-SEGEP
Pregão Presencial nº 029/2019-SARP/MA
Processo Administrativo nº 70620/2020-SECTI
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação mensal de 01 (um)
veículo automotor tipo pick-up, descaracterizado (sem motorista e sem combustível), para atender as
demandas da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado do Maranhão e do art. 25, inciso VI, do
Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, em analogia ao art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, c/c art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em
consonância com o Termo de Adesão nº 096/2020 e a Adjudicação nº 261/2020-SEGEP, HOMOLOGO
a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 160/2019-SEGEP na condição de “CARONA”, cujo objeto é
o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação
de veículos automotores de pequeno porte, resultante do Pregão Presencial nº 029/2019-SARP/MA,
tendo como BENEFICIÁRIA a pessoa jurídica MANHATTAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
(CNPJ nº 20.193.487/0001-83), com o objetivo de contratar os serviços de locação mensal de 01 (um)
veículo automotor tipo pick-up, descaracterizado (sem motorista e sem combustível), tipo "S/10, Hilux,
L200, Ranger e/ou similar", fabricação nacional, cabine dupla, 4 (quatro) portas, cor branca, preta ou prata,
ano/modelo a partir de 2018, motor movido a óleo diesel, tração 4x4, turbo, motor 2.8 a 3.2; direção elétrica;
câmbio mecânico; completo (ar condicionado, direção hidráulica, alarme, vidro elétrico e travas), para barro
rígido nas rodas dianteiras e traseiras; potência mínima do motor 140 CV, equipamento de som
AM/FM/MP3; quilometragem livre, em perfeitas condições de uso e de segurança, com documentação
atualizada, seguro total km livre e assistência 24 (vinte e quatro) horas, com uso de guincho. Marca/Modelo:
Toyota/Hilux STD 4X4 2.8, com valor unitário de R$ 5.485,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais), totalizando para um período de 12 (doze) meses R$ 65.820,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e
vinte reais).
São Luís/MA, 12 de agosto de 2020.
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