
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 000053/2021 - 16/12/2021 - Processo Nº 000588/2021

Vencedor C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI

CNPJ 06.178.268/0001-02

Endereço CÓRREGO SOBRADINHO, SN - ZONA RURAL - BOA ESPERANÇA - ES - CEP:

Contato (27) 3070-8296

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

SERVICOS RODOVIARIOS, ESTRADAS RURAIS E
PAVIMENTACAO URBANA prestação de serviços de
manutenção viária preventiva e corretiva, de forma
contínua e por demanda, de vias públicas municipais com
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e
mão-de-obra, na forma estabelecida na planilha de
serviços e insumos diversos descritos no sicro-es,
der-es e tcpo-es, sem desoneração, conforme resolução
tc nº 329. sendo r$8.000.000,00 (oito milhões de reais) o
valor máximo da contratação.

7.160.000,
00

8.000.00
0

0,8950R$001869800001

Total do Lote:  7.160.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO prestação de
serviços de saneamento básico preventivo e corretivo, de
forma contínua e por demanda, de vias públicas
municipais com fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida na
planilha de serviços e insumos diversos descritos no
sinapi-es e cesan, sem desoneração, conforme
resolução tc nº 329. sendo r$1.000.000,00 (um milhão de
reais) o valor máximo da contratação.

895.000,00
1.000.00

0
0,8950R$001869900002

Total do Lote:  895.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

SERVICOS DE EDIFICACOES prestação de serviços de
manutenção predial preventiva e corretiva, de forma
contínua e por demanda, de prédios e espaços públicos
municipais com fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida nas
planilhas de serviços e insumos diversos descritos no
der-es, sinapi-es e tcpo-es, sem desoneração, conforme
resolução tc nº 329. sendo r$8.000.000,00 (oito milhões
de reais) o valor máximo da contratação.

7.160.000,
00

8.000.00
0

0,8950R$001870000003

Total do Lote:  7.160.000,00

Total Geral do Fornecedor:  15.215.000,00

Total Geral:  15.215.000,00
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