
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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor ALINE TANNURE COELHO

CNPJ 05.929.022/0001-54

Endereço Avenida OLIVIO CORREIA PEDROSA, SN - CENTRO - Alegre - ES - CEP:

Contato (28) 3552-1408

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP
CABINE DUPLA - SECRETARIA DE INTERIOR E
TRANSPORTE descrição mínima do veículo:

-  motorização mínima: 1.4;
- combustível: álcool e gasolina (flex);
- tanque com capacidade mínima 50 litros;
- tração: dianteira;
- cambio: 5 (cinco) machas a frente e 1 (uma) ré;
- direção: hidráulica ou elétrica;
- potência mínima (cv): 80 para etanol e gasolina;
- torque mínimo: 12 (doze);
- ar condicionado;
- vidro e travas elétricas;
- suspensão elevada para qualquer tipo de terreno;
- tapetes originais;
- calotas integrais;
- som mp3 com entrada usb integrada ao painel;
- estepe em ferro normal;
- rodas em aro mínimo 14 (ferro ou liga leve0;
- calhas para proteção de chuvas;
- insufilmes com transparência mínima permitida por lei
nos vidros - laterais e traseiros;
- faróis de neblina

informações adicionais:

- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura

21.516,0012 1.793,0000MÊS001776400014
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor ALINE TANNURE COELHO

CNPJ 05.929.022/0001-54

Endereço Avenida OLIVIO CORREIA PEDROSA, SN - CENTRO - Alegre - ES - CEP:

Contato (28) 3552-1408

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  21.516,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP
CABINE DUPLA - SECRETARIA DE OBRAS - CARRO 02
descrição mínima do veículo:

-  motorização mínima: 1.4;
- combustível: álcool e gasolina (flex);
- tanque com capacidade mínima 50 litros;
- tração: dianteira;
- cambio: 5 (cinco) machas a frente e 1 (uma) ré;
- direção: hidráulica ou elétrica;
- potência mínima (cv): 80 para etanol e gasolina;
- torque mínimo: 12 (doze);
- ar condicionado;
- vidro e travas elétricas;
- suspensão elevada para qualquer tipo de terreno;
- tapetes originais;
- calotas integrais;
- som mp3 com entrada usb integrada ao painel;
- estepe em ferro normal;
- rodas em aro mínimo 14 (ferro ou liga leve0;
- calhas para proteção de chuvas;
- insufilmes com transparência mínima permitida por lei
nos vidros - laterais e traseiros;
- faróis de neblina

informações adicionais:

- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,

19.200,0012 1.600,0000MÊS001751000003
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor ALINE TANNURE COELHO

CNPJ 05.929.022/0001-54

Endereço Avenida OLIVIO CORREIA PEDROSA, SN - CENTRO - Alegre - ES - CEP:

Contato (28) 3552-1408

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.200,00

Total Geral do Fornecedor:  40.716,00
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA

CNPJ 30.684.146/0001-64

Endereço AVENIDA ADALBERTO SIMÃO NADER, 1521 - REPÚBLICA - Vitória - ES - CEP: 29066370

Contato (27) 3317-8583

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE SAUDE CARRO 03
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser

19.908,0012 1.659,0000MÊS001752200007
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA

CNPJ 30.684.146/0001-64

Endereço AVENIDA ADALBERTO SIMÃO NADER, 1521 - REPÚBLICA - Vitória - ES - CEP: 29066370

Contato (27) 3317-8583

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.908,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE SAUDE CARRO 04
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;

19.908,0012 1.659,0000MÊS001752300008
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA

CNPJ 30.684.146/0001-64

Endereço AVENIDA ADALBERTO SIMÃO NADER, 1521 - REPÚBLICA - Vitória - ES - CEP: 29066370

Contato (27) 3317-8583

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.908,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE SAUDE CARRO 05
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;

19.908,0012 1.659,0000MÊS001752400009
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA

CNPJ 30.684.146/0001-64

Endereço AVENIDA ADALBERTO SIMÃO NADER, 1521 - REPÚBLICA - Vitória - ES - CEP: 29066370

Contato (27) 3317-8583

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que

7



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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA

CNPJ 30.684.146/0001-64

Endereço AVENIDA ADALBERTO SIMÃO NADER, 1521 - REPÚBLICA - Vitória - ES - CEP: 29066370

Contato (27) 3317-8583

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.908,00

Total Geral do Fornecedor:  59.724,00
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
GABINETE DO PREFEITO CARRO 1
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser

19.800,0012 1.650,0000MÊS001750700012
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE EDUCACAO
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;

19.920,0012 1.660,0000MÊS001751400001

10



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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.920,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE GESTAO descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;

19.920,0012 1.660,0000MÊS001776500004
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.920,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE descrição
mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)

19.920,0012 1.660,0000MÊS001776300013
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.920,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE SAUDE CARRO 01
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo

19.920,0012 1.660,0000MÊS001752000005
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.920,00
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
GABINETE DO PREFEITO CARRO 2 descrição mínima do
veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser

19.800,0012 1.650,0000MÊS001830200015
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor MASTER AUTOMOTORES LTDA ME

CNPJ 15.650.133/0001-80

Endereço Avenida Fernando Ferrari, 3501 - JABOUR - VITÓRIA - ES - CEP: 29075010

Contato (27) 3029-0056

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.800,00

Total Geral do Fornecedor:  119.280,00
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME

CNPJ 33.105.121/0001-57

Endereço RUA MANOEL LUCIO GOMES, 315 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP
CABINE DUPLA - SECRETARIA DE EDUCACAO CARRO 01
descrição mínima do veículo:

-  motorização mínima: 1.4;
- combustível: álcool e gasolina (flex);
- tanque com capacidade mínima 50 litros;
- tração: dianteira;
- cambio: 5 (cinco) machas a frente e 1 (uma) ré;
- direção: hidráulica ou elétrica;
- potência mínima (cv): 80 para etanol e gasolina;
- torque mínimo: 12 (doze);
- ar condicionado;
- vidro e travas elétricas;
- suspensão elevada para qualquer tipo de terreno;
- tapetes originais;
- calotas integrais;
- som mp3 com entrada usb integrada ao painel;
- estepe em ferro normal;
- rodas em aro mínimo 14 (ferro ou liga leve0;
- calhas para proteção de chuvas;
- insufilmes com transparência mínima permitida por lei
nos vidros - laterais e traseiros;
- faróis de neblina

informações adicionais:

- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura

21.504,0012 1.792,0000MÊS0017511
FIAT -

STRADA00002
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME

CNPJ 33.105.121/0001-57

Endereço RUA MANOEL LUCIO GOMES, 315 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  21.504,00

Total Geral do Fornecedor:  21.504,00
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor V. VALBUZI EIRELI

CNPJ 08.919.786/0001-57

Endereço AVENIDA NOVE DE AGOSTO, 1613 - CENTRO - JAGUARÉ - ES - CEP:

Contato (27) 3769-2043

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE SAUDE CARRO 02
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser

19.920,0012 1.660,0000MÊS0017521 VW/GOL00006
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor V. VALBUZI EIRELI

CNPJ 08.919.786/0001-57

Endereço AVENIDA NOVE DE AGOSTO, 1613 - CENTRO - JAGUARÉ - ES - CEP:

Contato (27) 3769-2043

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.920,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE SAUDE CARRO 06
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;
- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;

19.896,0012 1.658,0000MÊS0017525 VW/GOL00010
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor V. VALBUZI EIRELI

CNPJ 08.919.786/0001-57

Endereço AVENIDA NOVE DE AGOSTO, 1613 - CENTRO - JAGUARÉ - ES - CEP:

Contato (27) 3769-2043

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.896,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 -
SECRETARIA DE SAUDE CARRO 07
descrição mínima do veículo:
- motor 1.6 cilindradas flex - potência mínima 101cv (g)
/104cv (a);
- torque mínimo 15,1 kgfm (g) / 15,5 (a);
- ano/modelo: máximo 3 anos de uso;
- freios dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco ou
a tambor;

19.788,0012 1.649,0000MÊS0017526 VW/GOL00011
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor V. VALBUZI EIRELI

CNPJ 08.919.786/0001-57

Endereço AVENIDA NOVE DE AGOSTO, 1613 - CENTRO - JAGUARÉ - ES - CEP:

Contato (27) 3769-2043

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

- capacidade mínima do tanque de combustível 51 litros;
- número de passageiros: 5 (cinco);
- cores de preferência: branco, prata ou vermelho;
- ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros;
- banco do motorista com regulagem de altura;
- alarme;
- alças de segurança dianteira e traseiras dobráveis;
- ar condicionado;
- banco traseiro com encosto rebatível;
- cintos de segurança dianteiros e traseiros de acordo
com as normais vigentes;
- tomada 12 v;
- desembaçador do vidro traseiro;
- direção hidráulica ou similar eletro-assistida;
- encosto de cabeça ajustável nos bancos traseiros;
- encostos de cabeça dianteiros ajustáveis;
- espelho retrovisor interno - função dia e noite;
- espelhos retrovisores externos;
- freios abs nas rodas dianteiras (opcional);
- limpador e lavador do vidro traseiro;
- brake-light (opcional);
- transmissão manual de 5 velocidades;
- trava de segurança para crianças;
- trava elétrica das portas;
- travamento automático das portas;
- vidros elétricos dianteiros (traseiro opcional);
- protetor de cárter;
- película protetora dos vidros com visibilidade de acordo
com legislação vigente;

informações adicionais:
- quantidade de veículo: 01 (um)
- a contratada e seus respectivos veículos deverão
atender todas as normas e legislações vigentes;
- os veículos deverão ter sua disponibilização exclusiva
em tempo integral e nas quantidades relacionadas para a
contratante (prefeitura), não podendo a contratada
utiliza-lo para outros fins, inclusive no horário noturno,
nos finais de semana, feriados e horário de almoço;
- sem limite de quilometragem;
- sem motorista, ficando este por conta da contratante
(prefeitura)
- apenas o combustível será por conta da contratante;
- em hipótese alguma o serviço poderá deixar de ser
prestado pela contratada;
- inclui-se ainda por conta da contratada os gastos com
seguro total do veículo e contra terceiros, sendo a
franquia reduzida paga pela contratante,
- as despesas de manutenção preventiva corretiva e
revisões do veículo conforme recomendação técnica do
fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria,
alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, e
substituição de peças desgastadas de forma que
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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 000013/2020 - 30/04/2020 - Processo Nº 004314/2019

Vencedor V. VALBUZI EIRELI

CNPJ 08.919.786/0001-57

Endereço AVENIDA NOVE DE AGOSTO, 1613 - CENTRO - JAGUARÉ - ES - CEP:

Contato (27) 3769-2043

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

mantenha-se o veículo em bom estado de conservação
cumprindo-se os prazos e especificações do fabricante
no tocante a manutenção, entre outros;
- nenhuma taxa extra poderá ser cobrada à prefeitura
além do valor firmado em contrato, bem como o
fornecimento e instalação de pneus e oleo lubrificante.

informações complementares no termo de referência.

Total do Lote:  19.788,00

Total Geral do Fornecedor:  59.604,00

Total Geral:  300.828,00
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