
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 000020/2019 - 29/05/2019 - Processo Nº 002375/2018

Vencedor VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

CNPJ 21.700.911/0001-00

Endereço Rua ANDRÉ DO ESPÍRITO SANTO, 1195 - SANTANA - CARIACICA - ES - CEP: 29154120

Contato (27) 3010-3247

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

VEICULO 7 LUGARES - VEÍCULO 0KM 7 LUGARES TIPO
MINIVAN características mínimas
ano/modelo: ultimo fabricado
veículo novo 0km com garantia total mínima de 01 (um)
ano sem limite de quilometragem
portas: 04
cor: branco (pintura sólida)
direção hidráulica ou elétrica similar
ar condicionado
vidros elétricos
travas elétricas
radio cd player conexão usb mp3 interface bluetooth
cartão de memoria

itens de série: características mínimas:
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
cinto de segurança para todos os ocupantes
console parcial
motor: mínimo 16 válvulas flex ou superior
hodrômetro 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 para-brisa com intermitência
dianteiro e traseiro
para-choques com pintura parcial na cor do veículo ou
total
pára-sol do motorista com porta-documentos
retrovisor interno com função dia/noite
retrovisores externos com comando interno mecânico ou
superior
revestimento parcial ou total do porta-malas
rodas (mínimo) r14 originais com calotas integrais com
pneu estepe -r14
tomada 12 v
frisos laterais
calhas de chuva nas portas
grade protetora do cárter
tapetes originais

ficha técnica: características mínimas:
motor número de cilindros: 4 em linha
tipo de ignição: eletrônica
potência máxima: 111 cv (a) 106 cv (g) a 5200 rpm
alimentação combustível: flex (gasolina e etanol)

74.500,001
74.500,000

0UN0032382
CHEVRO
LET SPIN

1.8
00003
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00001Lote
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câmbio e embreagem número de marchas: 05 a frente e
01 a ré
sistema de freios: traseiro -  tambor, dianteiro – disco
ventilado
capacidade do porta-malas (litros): 162 litros
altura do solo: mínimo de 136 mm

itens de segurança conforme exigências da legislação,
tais como: estepe, macaco, chave de roda, triângulo,
extintor entre outros;
película protetora nos vidros laterais e traseiros com
transparência mínima de acordo com as normas do
detran.

obs: proposta siga nº 0010/2018 - processo
administrativo nº 81504950 - convênio nº 036/2018.

Total do Lote:  74.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

VEICULO TIPO SEDAN 4 PORTAS. características mínimas
do veículo
- ano/modelo: último fabricado;
- veículo novo 0 km com garantia total mínima de 01 ano
sem limite de quilometragem;
- 04 portas laterais;
- cor: branco (pintura sólida);
- motor 1.6 -   potência líquida 101cv (g) / 104cv (a)
- torque líquido mínimo 14,1kgfm (g) / 15,0 kgfm (a)
- direção hidráulica ou similar elétrica
- transmissão manual de 5 velocidades ou similar
automática
- reservatório de combustível mínimo 53 litros (devido às
longas viagens realizadas diariamente, faz-se necessário
um tanque maior capacidade)
- número de passageiros 5
- antena de teto
- espelho no quebra-sol do carona
- forro total no porta-malas
- pára-choques pintados na cor do veículo
- pneus 185/65 r 14 no mínimo
- rodas 14 de aço com calotas integrais originais ou liga
leve
- abertura interna do porta malas
- ajuste de altura do banco do motorista
- banco traseiro rebatível
- console central parcial ou total com porta copos
- conta-giros (tacômetro)
- encostos de cabeça dos bancos ajustáveis / removíveis
- espelhos retrovisores com ajuste interno ou similar
- som mp3 integrado ao painel com entrada usb ou kit
multimidia

55.000,001
55.000,000

0UN0032333
NISAN

VERSA
1.6
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- ar condicionado – original de fábrica
- desembaçador do vidro traseiro
- luz de leitura dianteira direcional (motorista / passageiro)
- vidros elétricos dianteiros
- air bag duplo (motorista / passageiro)
- alça de segurança traseira (2)
- calha de chuva nas 4 portas
- faróis auxiliares de neblina
- freios abs nas 4 rodas
- protetor do cárter
- tapete original
- combustível gasolina/etanol
- itens de segurança conforme exigências da legislação,
tais como: estepe, macaco, chave de roda, triângulo,
extintor entre outros;
- película protetora nos vidros laterais e traseiros com
transparência mínima de acordo com as normas do
detran.

obs: convênio setur 001/2018 - processo nº 81556438 -
registro sigefes nº 180190.

Total do Lote:  55.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

VEICULO TIPO SEDAN 4 PORTAS. características mínimas
do veículo
- ano/modelo: último fabricado;
- veículo novo 0 km com garantia total mínima de 01 ano
sem limite de quilometragem;
- 04 portas laterais;
- motor 1.6 -   potência líquida 101cv (g) / 104cv (a)
- torque líquido mínimo 14,1kgfm (g) / 15,0 kgfm (a)
- direção hidráulica ou similar elétrica
- transmissão manual de 5 velocidades ou similar
automática
- reservatório de combustível mínimo 53 litros (devido às
longas viagens realizadas diariamente, faz-se necessário
um tanque maior capacidade)
- número de passageiros 5
- antena de teto
- espelho no quebra-sol do carona
- forro total no porta-malas
- pára-choques pintados na cor do veículo
- pneus 185/65 r 14 no mínimo
- rodas 14 de aço com calotas integrais originais ou liga
leve
- abertura interna do porta malas
- ajuste de altura do banco do motorista
- banco traseiro rebatível

55.000,001
55.000,000
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- console central parcial ou total com porta copos
- conta-giros (tacômetro)
- encostos de cabeça dos bancos ajustáveis / removíveis
- espelhos retrovisores com ajuste interno ou similar
- som mp3 integrado ao painel com entrada usb ou kit
multimidia
- ar condicionado – original de fábrica
- desembaçador do vidro traseiro
- luz de leitura dianteira direcional (motorista / passageiro)
- vidros elétricos dianteiros
- air bag duplo (motorista / passageiro)
- alça de segurança traseira (2)
- calha de chuva nas 4 portas
- faróis auxiliares de neblina
- freios abs nas 4 rodas
- protetor do cárter
- tapete original
- combustível gasolina/etanol
- itens de segurança conforme exigências da legislação,
tais como: estepe, macaco, chave de roda, triângulo,
extintor entre outros;
- película protetora nos vidros laterais e traseiros com
transparência mínima de acordo com as normas do
detran.

obs: proposta siga nº 0026/2018 - processo
administrativo nº 81568860 - convênio nº 035/2018.

Total do Lote:  55.000,00

Total Geral do Fornecedor:  184.500,00

Total Geral:  184.500,00
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