
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor CAZELE SPORT LTDA - EPP

CNPJ 30.579.577/0001-60

Endereço AVENIDA   NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 308 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301080

Contato (28) 3522-3717

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

CILINDRO DE GASES MEDICINAIS material de confecção:
alumínio
capacidade: mínimo de 20 litros
suporte com rodízios: possui
acessórios: válvula, manômetro e fluxômetro. garantia
mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

5.520,002 2.760,0000UN0030806
GASWID

E
00008

Total do Lote:  5.520,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR mesa de reunião
retangular, com 2,00 mx 0,90m , em: madeira/mdp ou mdf .
garantia: minima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

318,001 318,0000UN0030760 TECMOB00010

Total do Lote:  318,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

MESA PARA ESCRITORIO EM FORMATO L composto de :
01 mesa diretor medidas, 1,60 x 0,70 x 0,74cm, na cor
azul com perfil cinza, com tampo medindo 1,60 de largura,
0,70 de profundidade e 0,74 de altura encaixados entre
as laterais, espessuras 18mm, com gaveteiro de 3
gavetas com trancas simultâneas e puxadores na cor do
perfil.
01 mesa secretária com tampo em mdp com espessura de
18mm medindo 0,97 x 0,60 x 0,74 encaixados entre as
laterais na cor azul com perfil cinza.
01 conexão em mdp na cor azul com perfil cinza tampo
com espessura de 18mm medindo, 0,70 x 0,70cm com
frente arredondada.
estruturas das mesas e conexão produzidas com dois
tubos no sentido vertical em aço industrial seção
retangular, 50 x 30mm, com fechamento entre eles em
mdp na cor dos tampos. com tratamento antiferrugem
ligados entre si no sistema eletrônico de solda mig com
pintura epoxi pó com sistema eletrostático  com ponteiras
de nylon nas extretmidades dos pés e sapatas com
regulagens de nível. garantia: mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

2.448,003 816,0000UN0030749
LORENZ

ZO
00011

Total do Lote:  2.448,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor CAZELE SPORT LTDA - EPP

CNPJ 30.579.577/0001-60

Endereço AVENIDA   NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 308 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301080

Contato (28) 3522-3717

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

ARMÁRIO. dimensões min. / mat. confecção: 1,80 x 0,75
m/ aço. garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

5.390,0011 490,0000UN0030814 AMAPA00012

Total do Lote:  5.390,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

MESA PARA IMPRESSORA . mesa para impressora: em
aço/ ferro pintado; com dimensões minimas de 50 x 40x
70cm;tampo em : madeira/mdp/mdf/similar. garantia de 12
meses contra defeitos de fabricação.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

136,001 136,0000UN0030781
LORENZ

ZO
00017

Total do Lote:  136,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca

GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 410 LITROS -
RF1
descrição:
- · capacidade total de armazenamento: 410 l; capacidade
líq. congelador: 100l; capacidade líq. refrigerador: 310 l;
capacidade total bruta: 400 l; capacidade bruta
congelador: 100 l; capacidade bruta refrigerador: 300 l;
tensão: 110v ou 220v; freqüência: 60 hz; consumo: 58,1
kwh/mês (110v); consumo: 58,1 kwh/mês (220v); cor:
branco; dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm
(axlxp); peso aproximado: 84,5kg. garantia minima de 12
meses.
prazo para entrega: 15 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

4.695,082 2.347,5400UN0027385
ELECTR
OLUX

00018

Total do Lote:  4.695,08

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS ( I
PORTA MÍN. 350 L) capacidade : minimo de 350 litros -
degelo seco . garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 15 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

3.700,002 1.850,0000UN0030815 CONSUL00019

Total do Lote:  3.700,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00021Lote

Marca

CADEIRA ESTOFADA. cadeira estofada. 1.350,003 450,0000UNTECMOB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor CAZELE SPORT LTDA - EPP

CNPJ 30.579.577/0001-60

Endereço AVENIDA   NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 308 - VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29301080

Contato (28) 3522-3717

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00021Lote

Marca

nas especificações mínimas:
com apoio de braço em poliuretano injetado compacto com
regulador de altura mêcanica. base a gás back system,
estrela e pistão com capa na cor cinza,  assento e
encosto confeccionado  em compensado de madeira
multilaminado curvado anatomicamente,  assento  medindo
460x410x15 mm e encosto medindo 430x360x12 mm,
estofado com espuma anatômica injetada de 50mm,
revestido com tecido na cor  azul liso, (apresentar
amostra de tecido) bordas em pvc. fixação do assento e
encosto através de parafusos com porca.
garantia mínima de 12 meses contra defeito de
fabricação. prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

003149400021

Total do Lote:  1.350,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00026Lote

Marca

APARELHO_DE_DVD com as seguintes caracteristicas:
mínimas: dvds compatíveis com os seguintes formatos:
mp3; wma;divx ; cd de vídeo; jpeg; cd, cd-r, cd rw; svcd;
dvd+r/+rw - dvd-r/-rw sistemas de cor: ntsc e,
progressive scanfunções zoom, book marker seach,
desligamento automático, trava para crianças, leitura
rápida, jpeg slideshow, close caption
conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1
entrada de microfone frontal: saída vídeo componente;
saída s-vídeo; saída de áudio digital coaxial função
karaokê: com pontuação
cor: preto
voltagem: bivolt automático
dimensões (l x a x p) : 36 x 35 x 20 cm
peso: 1,4 kg
garantia minima de 12 meses. prazo para entrega: 15
dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

184,001 184,0000UN0031532
MONDIA

L00026

Total do Lote:  184,00

Total Geral do Fornecedor:  23.741,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor HOLY MED COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME

CNPJ 10.696.551/0001-95

Endereço RUA SAMUEL LEVY, 292/296 - AQUIDABAN - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29308100

Contato (28) 3521-9656

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

ESCADA COM 2 DEGRAUS material de confecção: aço
inoxidável. prazo para entrega: 30 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

299,001 299,0000UN0030801
HOSPITA

LARE00001

Total do Lote:  299,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO esfigmomanômetro
aneróide para a medição da pressão arterial; contendo:
braçadeira em nylon com fecho de velcro, na cor azul
marinho de uso adulto, com manguito em pvc livres de
látex e pêra  livres de látex; manômetro com giro de 360º
para fácil visualização; acompanhado de estojo para
viagem; verificado e aprovado pelo inmetro. garantia
mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05.

1.837,884 459,4700UN0030771 MD00002

Total do Lote:  1.837,88

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL esfigmomanômetro
aneróide para a medição da pressão arterial; contendo:
braçadeira em nylon com fecho de velcro, na cor azul
marinho de uso infantil, com manguito em pvc livres de
látex e pêra  livres de látex; manômetro com giro de 360º
para fácil visualização; acompanhado de estojo para
viagem; verificado e aprovado pelo inmetro. garantia
mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

550,001 550,0000UN0030795 MD00003

Total do Lote:  550,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO esfigmomanômetro
aneróide para a medição da pressão arterial; contendo:
braçadeira em nylon com fecho de velcro, na cor azul
marinho de uso obeso, com manguito em pvc livres de
látex e pêra  livres de látex; manômetro com giro de 360º
para fácil visualização; acompanhado de estojo para
viagem; verificado e aprovado pelo inmetro. garantia
mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,

550,001 550,0000UN0030802 MD00004
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor HOLY MED COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME

CNPJ 10.696.551/0001-95

Endereço RUA SAMUEL LEVY, 292/296 - AQUIDABAN - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29308100

Contato (28) 3521-9656

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

Total do Lote:  550,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

MESA GINECOLÓGICA mesa ginecologica inoxidável, com
estofamento em curvim lavável,  com porta coxa.
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

6.840,002 3.420,0000UN0014673
HOSPITA

LARE00005

Total do Lote:  6.840,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

MOCHO material de confecção: aço inoxidável
assento/ encosto: estofado
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

1.400,002 700,0000UN0030787
HOSPITA

LARE
00007

Total do Lote:  1.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

ESCADA DE 02 DEGRAUS EM AÇO escada com 02
degraus em aço / ferro  (esmaltado).prazo para entrega:
30 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

160,001 160,0000UN0009182
HOSPITA

LARE
00014

Total do Lote:  160,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

FOCO REFLETRO AMBULATORIAL foco refletor
ambulatorial. com espelho, iluminação de led, lâmpada de
50w, haste flexivel cromada, base com 5 rodizios, cabo
de energia de no minimo 3 metros, tomada tri polar com
aterramento, tensão 110/200v. garantia mínima de 12
meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

970,002 485,0000UN0030788
KOLPLA

ST
00015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor HOLY MED COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME

CNPJ 10.696.551/0001-95

Endereço RUA SAMUEL LEVY, 292/296 - AQUIDABAN - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29308100

Contato (28) 3521-9656

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

Total do Lote:  970,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

BALDE A PEDAL / LIXEIRA 5L material de confecção : aço
inoxidável
capacidade: mínimo de 5 litros
garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1140-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

201,003 67,0000UN0030753 BRINOX00016

Total do Lote:  201,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

CADEIRA DE RODAS. estrutura em aço com pintura epoxy
cinza ou preta; assento e encosto em courvin na cor
preta; dobrável em x; apoio para braços escamoteável;
apoio para pernas elevável; aro de propulsão
polipropileno; rodas traseiras 24” com pneus maciços com
câmara e rodas dianteiras 6” com pneus maciços com
câmara; freios bilaterais; indicada para usuários até 130
kg;  garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

4.008,003 1.336,0000UN0031493
ORTOME

TAL
00020

Total do Lote:  4.008,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - número de saídas
simultâneas mínimo de 05, modo de operação:
compressor. garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

1.320,001 1.320,0000UN0026567
INALAM
ED-INAL
OCLEAN

00024

Total do Lote:  1.320,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

LANTERNA CLINICA com identificador de diametro pupilar
com graduação em milimetros facilitando a identificação
de miose e midríase, corpo confeccionado em material
metálico sólido e durável e clip para colocação em bolso
de metal. iluminação através de lâmpada halógena 2,5v de

130,002 65,0000UN0026566
MISSOU

RI
00025

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor HOLY MED COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA ME

CNPJ 10.696.551/0001-95

Endereço RUA SAMUEL LEVY, 292/296 - AQUIDABAN - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29308100

Contato (28) 3521-9656

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

alta intensidade, de luz branca. funcionamento com 02
pilhas aa. garantia mínima de 06 meses. prazo para
entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

Total do Lote:  130,00

Total Geral do Fornecedor:  18.265,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME

CNPJ 19.207.250/0001-25

Endereço AVENIDA   JERÔNIMO MONTEIRO, 4316 - VILA BATISTA - Vila Velha - ES - CEP: 29500000

Contato (27) 3369-7939

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

CADEIRA material de confecção: aço / ferro pintado
rodízios: possui
braços: possui
regulagem de altura: possui
assento/ encosto: polipropileno. garantia minima de 12
meses.
prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

10.140,0026 390,0000UN0030770
PLAXME

TAL
00009

Total do Lote:  10.140,00

Total Geral do Fornecedor:  10.140,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA EPP

CNPJ 30.977.698/0001-60

Endereço RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, 03 - ZUMBI - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29302040

Contato (28) 3522-1414

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00022Lote

Marca

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK.) computador
portátil (notebook)  especificações mínimas:
processador: de dois núcleos,  cache: 3mb (l3), memória
ram: mínimo de 4gb ddr3 sdram expansível até 8gb, hd:
mínimo de 750 gb; drives: leitor e gravador de cd e dvd cd
leitura 24x, cd¬r leitura 24x, cd-rw leitura 24x, dvd leitura
8x, dvd; tela: mínimo de 15,5 polegadas com tecnologia led
1366x768. rede: 1000base-t/100base¬tx/10base¬t x1.
entrada para cartões de memória: memory stick duo /
memory stick pro hg/ sd memory card / magic gate/ sdhc,
sdxc ; wireless: ieee 802.11b/g/n ; bluetooth: bluetooth
standard ver. 2.1 + edr; hd graphics; teclado isolado abnt
2; mouse touchpad eletrostático. sistema operacional:
windows 7 home basic ® 64 bits ou superior.
alimentação/tipo de bateria: bateria de íons de lítio com
autonomia de no mínimo 4 horas; conexões: usb; vga;
saída fone de ouvido; entrada para microfone; hdmi; dc in;
dvi; ps2; serial; conector e¬sata. cor: preto. garantia de
no mínimo 12 meses. prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

2.300,001 2.300,0000UN0031491 ACER00022

Total do Lote:  2.300,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00023Lote

Marca

PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) especificações
mínimas:  resolução mínima 1024 x 768; brilho 3200 ansi
lúmens; contraste 2300:1 ; tamanho da imagem padrão
100 a 4metros; lâmpada 230w, 3000 / 4000 horas (normal
/ econômico); terminais de entrada pc:rgb analógico:
d-sub 15 pin x 1; a / v:vídeo componente: d¬sub 15 pinos
(compartilhados com conector rgb analógico); s¬video:
mini din 4 pin x 1; vídeo composto: rca x 1 digital(hdmi) x 1
(ver 1.4_3d); rj45 x 1 (ethernet); usb x 1 (photo, movie,
music, fileviewer); bi¬volt 100~240; terminais de saída
pc:d¬sub 15 pin x 1; compatibilidade de vídeo ntsc/ntsc
4.43, pal b/g/h/i/m/n 60, secam; deve conter os seguintes
acessórios inclusos: manual do usuário, cd de instalação,
controle remoto, pilhas para controle remoto, cabo vga e
cabo de alimentação. garantia mínima de 12 meses . prazo
para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

4.500,001 4.500,0000UN0031492 DELL00023

Total do Lote:  4.500,00

Total Geral do Fornecedor:  6.800,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

CNPJ 30.570.022/0009-05

Endereço AVENIDA RAUL NASSAR, 202 - Waldir Furtado de Amorim - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313110

Contato (28) 3298-9000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

VEÍCULO 0KM TIPO HATCH 1.0 características mínimas do
veículo:
ano/modelo: ultimo fabricado
veículo novo 0km com garantia total mínima de 02 ano sem
limete de quilometragem.
portas: 04
cor: branco (pintura sólida)
opcionais:
direção hidraulicaou elétrica similar
ar condicionado
vidros elétricos dianteiros
travas elétricas
itens de série:
apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
alça de segurança lado do passageiro
assoalho em carpete
bancos dianteiros reclináveis
banco traseiro rebatível
break light
bolsa porta objetos nas portas dianteiras
cintos de segurança dianteiros retráveis de 3 pontos
cintos de segurança laterais traseiros de 3 pontos e
central fixo de 2 pontos
console parcial
motor 1.0 ou superior, 8 válvulas, flex , 70cv de potência
espelho do para sol lado do passageiro
hodômetro digital (total e parcial)
relógio digital
indicador gradual do nível de combustível
indicador gradual de temperatura da água
luz de leitura dianteira
limpador e lavador do pára-brisa com intermitência
pára-choques com pintura parcial na cor do veículo ou
total
para-sol do motorista com porta-documentos
retrovisor interno com função dia/noite
retrovisores externos com comando interno mecânico
revestimento total do porta-malas
rodas originais com calotas integrais - com pneu estepe
suspensão elevada (pois o veículo será destinado a
atender a demanda das estradas em zona rural e
terrenos acidentados)
tomada 12v
frisos laterais
calhas de chuva nas portas
insul film com limite permitido por lei
grade protetorado cárter
tapetes originais
ficha técnica
motor número de cilindros: 03 ou 04 em linha
tipo de ignição: eletrônica
cilindrada de no mínimo (cc): 999
alimentação combustível: flex (gasolina e etanol)

88.000,002
44.000,000

0UN0030816

CHEVRO
LET -
ONIX
JOY

00013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000021/2017 - 04/07/2017 - Processo Nº 000830/2017

Vencedor COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

CNPJ 30.570.022/0009-05

Endereço AVENIDA RAUL NASSAR, 202 - Waldir Furtado de Amorim - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313110

Contato (28) 3298-9000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

câmbio e embreagem número de marchas: 05 a frente e
01 a ré
sistema de freios: traseiro: a tambor com sapata e
regulagem automática de jogo superior
dianteiro: a disco ventilado com pastilhas
capacidade do porta-malas (litros): 256,5
altura do solo (mm): 166
garantia: mínima de 24 meses.
prazo para entrega: 45 dias.
convênio/proposta nº 10700.103000/1140-05 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

Total do Lote:  88.000,00

Total Geral do Fornecedor:  88.000,00

Total Geral:  146.946,96
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