
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Governo do Estado do Espírito Santo

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
18/07/2018 10:57:45

Pregão Presencial Nº 000008/2018 - 18/07/2018 - Processo Nº 005166/2017

Vencedor CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda

CNPJ 30.570.022/0006-62

Endereço Rua João Pretti, 145 - São Silvano - Colatina - ES - CEP: 29706060

Contato 2737703737

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02

Ítem Lote

00015259

VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4 - DIESEL.
especificações técnicas mínimas do veículo.
-veículo utilitário tipo pick-up, cabine dupla; a diesel;
-04 portas, cinco lugares;
-tração 4x4;
-veículo novo, sem uso, ano 2018;
-motor turbo diesel 2.4 l;
-potência mínima de 170 cv;
-câmbio automático;
-rádio, cd-player/mp3, -bluetooth-, entradas usb;
-direção hidráulica;
-ar condicionado;
-freio abs;
-airbag duplo;
-cor do veículo: branco;
-trio elétrico (vidros, trava e alarme)
-capacidade mínima do tanque de combustivél: 70 litros
-rodas aro 16’
-faróis de neblina dianteiros;
-garantia mínima de 12 meses.

itens obrigatórios (acessórios):
-capota marítima;
-protetor de caçamba;
-estribos laterais;
-sensor de estacionamento traseiro;
-tapetes de borracha removíveis;

792.500,005,00
158.500,0

00
UN00002 00002

Total do Lote:  792.500,00

Total do Fornecedor:  792.500,00
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Vencedor Drosdsky Ônibus Ltda

CNPJ 13.891.913/0001-97

Endereço Avenida Primeira Avenida, 6479 - Nova América - Vila velha - ES - CEP: 29111835

Contato 2733267406

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  LOTE 04

Ítem Lote

00007494

VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS
especificações técnicas mínimas do veículo.
micro-ônibus novo, sem uso, fabricado no ano correspondente.
-micro-ônibus adaptado para o transporte de passageiros com
deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com
a resolução contran 316/09.
-capacidade mínima de 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante,
mais motorista (24+1);
-divisória com porta entre motorista e passageiros (parede total de
separação com porta);
-ar condicionado (condensador no teto);
-sistema de tv visível para todos com kit multimídia;
-porta pacote;
-porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma
elevatória veicular;
-janelas com vidros móveis com guarnição;
-poltrona para motorista com deslocamento lateral;
-poltronas dos passageiros reclináveis;
-cinto de segurança abdominal para todas as poltronas;
-tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada;
-vidro vigia na traseira;
-iluminação interna;
-motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de
450 nm (kgf.m);
-injeção eletrônica;
-mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré;
-direção hidráulica ou elétrica;
-tacógrafo original de fábrica;
-freio a ar com abs;
-garantia 12 meses;
-pbt mínimo de 8.5 toneladas;
-tanque com capacidade mínima de 90 litros.

itens obrigatórios (implementos)
-câmera de ré;
-farol de neblina;
-sensor de estacionamento traseiro;
-rádio fm, entrada usb;
-cor: branca. com projeto de pintura;
-película tipo - insulfilm-, aplicada nos vidros laterais e traseiro.
-o veículo equipado com acessórios de série, conforme catálogo
comercial do produto, do ano corrente, não será permitido reduzir
características do modelo comercial.
-todos os componentes que são passíveis de inspeção e certificação
pelo inmetro, deverão ser inspecionados e certificados. toda a
inspeção e certificação serão por conta do fabricante ou fornecedor;

930.000,003,00
310.000,0

00
UN00005 00004

Total do Lote:  930.000,00

Total do Fornecedor:  930.000,00
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Vencedor Toyota do Brasil LTDA

CNPJ 59.104.760/0001-91

Endereço Rua Max Mangels Senior, 1024 - Planalto - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09895510

Contato 1143905100

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01

Ítem Lote

00015257

VEÍCULO TIPO SEDA 1.5 - 0 (ZERO) KM
especificações técnicas mínimas do veículo:
-veículo novo, sem uso, fabricado no ano correspondente.
-motor: no mínimo 1.5 l.
-potência: 104 cv.
-04 portas;
-capacidade de cinco ocupantes;
-travas elétricas;
-vidros elétricos dianteiros;
-direção hidráulica;
-ar condicionado;
-freios abs;
-airbag duplo;
-cor do veículo: branco;
-garantia mínima: 12 meses.

itens obrigatórios (implementos)
-alarme;
-sensor de ré;
-pneu sobressalente;
-protetor de cárter do motor;
-rádio fm, entrada usb e alto-falantes;
-tapetes de borracha removíveis.

161.370,003,00
53.790,00

0
UN00001 00001

Total do Lote:  161.370,00

Total do Fornecedor:  161.370,00

Total Geral:  1.883.870,00

3


	Page 1
	Page 2
	Page 3

