
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 000033/2018 - 19/07/2018 - Processo Nº 003035/2017

Vencedor A O FIGUEIREDO ME

CNPJ 11.002.764/0001-32

Endereço AVENIDA ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 234 - Centro - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (28) 3545-1450

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - DISTRITO
DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS
descrição:
-  empresa especializada em atividade física orientada
para ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado
no distrito de nossa senhora das graças, na quadra
poliesportiva da escola delfino batista vieira. empresa
para atendimento exclusivo ao serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos dos idosos através secretaria
municipal de assistência e desenvolvimento social,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
termo de referência em anexo

3.359,0496 34,9900HORA001753500002

ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - DISTRITO
DE PEQUIA
descrição:
- empresa especializada em atividade física orientada
para ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado
no distrito de pequiá, na quadra poliesportiva joão alves
vieira. empresa para atendimento exclusivo ao serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos dos idosos
através secretaria municipal de assistência e
desenvolvimento social, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no termo de referência em
anexo

6.997,4496 72,8900HORA001753600003

ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - DISTRITO
DE SANTISSIMA TRINDADE
descrição:
-empresa especializada em atividade física orientada para
ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado no
distrito de santíssima trindade, no pátio da igreja católica.
empresa para atendimento exclusivo ao serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos dos idosos
através secretaria municipal de assistência e
desenvolvimento social, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no termo de referência em
anexo

5.808,0096 60,5000HORA001754600004

ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - SEDE DO
MUNICIPIO
descrição:
- empresa especializada em atividade física orientada
para ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado
na sede do município, no centro multi – uso. empresa para
atendimento exclusivo ao serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos dos idosos através secretaria
municipal de assistência e desenvolvimento social,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
termo de referência em anexo

13.436,16384 34,9900HORA001753400001

Total do Lote:  29.600,64

Total Geral do Fornecedor:  29.600,64

Total Geral:  29.600,64
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