
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 000005/2023 - 01/03/2023 - Processo Nº 003877/2022

Vencedor V. S. FAGUNDES

CNPJ 29.820.175/0001-27

Endereço AVENIDA AMYNTAS OSORIO DE MATOS, 554 - NITERÓI - IÚNA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (28) 9966-4145

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS todos os materiais
fornecidos para execução do serviço, deverão ser novo,
de primeiro uso, não sendo permitida a compra de
materiais reutilizados. materiais reutilizados, somente para
os casos em que a contratante já disponha do material; a
contratada deverá apresentar no mínimo 03 (três)
orçamentos de cada item que se pretende comprar, onde
a contratante escolherá sempre a menor proposta onde
será aplicado o desconto acordado no certame em
questão.

descrição pormenorizada no termo de referência.

129.600,00162.000 0,8000R$003392200001

SERVICOS DE SOLDAS E TORNEARIA - a prestação do
serviço compreende a execução do mesmo por
profissional (hora/homem), por hora de serviço
efetivamente executada, tendo a contratada que prestar
os serviços em horários comerciais de segunda a sexta
feira e se necessário, aos sábados;
- a contratada deve manter à disposição da contratante,
profissional competente que tenha condições de executar
qualquer tipo de solda e serviços de tornos, sendo eles;
•	solda mig;
•	solda m.m.a. eletrodo revestido;
•	solda tig;
•	solda aluminio;
•	solda brasagem;
•	solda branca;
•	solda ferro fundido;
•	solda aço maleavel;
•	corte massarico;
•	usinagem de peças em torno;
•	recuperação de peças em torno;
•	recuperação de peças em geral;
•	usinagem em aluminio;
•	usinagem em teflon;
•	usinagem em carbono;
•	usinagem em bronze;
•	usinagem em ferro fundido;
•	confecções de roscas em mm e polegadas;
•	confecção de peças artesanais que implementem os
equipamentos da prefeitura.

descrição pormenorizada no termo de referência.

60.389,96810 74,5555H/H001872500002

Total do Lote:  189.989,95

Total Geral do Fornecedor:  189.989,95

Total Geral:  189.989,95
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