
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000029/2021 - Processo Nº 001329

Vencedor AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA

CNPJ 23.595.615/0001-03

Endereço RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 3255 - PADRE MATHIAS - CARIACICA - ES - CEP:

Contato 2799862266      luciano.oliveira@ivecoautoviva.com.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02

Ítem Lote

00040041

VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO
veículo caminhão baú refrigerado, novo, ano e modelo mínimo 2021,
motor potência mínima de 160cv, 04 cilindros, turbo, diesel; câmbio
mínimo de 06 marchas a frente e 01 ré; entre eixo mínimo de 04,30
metros; peso bruto total (ptb) mínimo de 05 toneladas; airbag; aro e
pneus com aro mínimo de 16 polegadas; freios abs; tanque de
combustível mínimo de 70 litros; suspensão traseira mínimo com molas
parabólicas e amortecedores; vidro elétrico, ar condicionado da cabine,
direção hidráulica e travas originais de fábrica; rádio mp3 com auto
falantes na cabine; veículo com capacidade para 03 passageiros,
sendo 01 motorista e 02 caronas e com demais itens obrigatórios
conforme normas do ctb, contram e inmetro; equipado com baú
isotermico, refrigerado; revestimento externo em isoplastic liso branco
e interno em fibras de poliester laminado, isolamento interno em
poliuretano; assoalho duplo compensado naval e laminado de fibra;
escoamento de água; quadro traseiro em aço inox, caixa de
ferramentas, iluminação interna de led, para lamas com para barro em
plastico; duas portas traseiras de abertura total; frontal preparada para
receber aparelho refrigerado (equipamento de refrigeração 12v. com
degelo: modelo de referência thermotech ttr-50; estrutura em alumínio;
carenagem em abs; condensador com ventilação de alta vazão;
compressor acoplado sanden 7h15 (original); componentes de
refrigeração danfoss; degelo automático; kit acoplamento especial para
cada veiculo; gás 134 (ecológico); evaporador estrutura em alumínio c/
dupla ventilação; controlador digital na cabine; pressostato de
segurança alta e baixa; mangueiras especiais de refrigeração;
quantidade: 01 (um); estrado (pallet) plastico no assoalho; porta lateral
padrão, para-choque traseiro completo e conforme regulamentação
inmetro; faixas refletivas padrão denatran; proteção lateral contra
ciclista conforme legislação vigente; medidas do baú: comprimento
mínimo de 04 metros, largura mínima de 2,10 metros e altura 2,10
metros; veículo entregue na sede do município, emplacado em nome da
prefeitura, tanque cheio; garantia de fábrica de no mínimo 12 meses
para o veículo, baú e aparelho de refrigeração;

279.500,001,00
279.500,0

00
UND00002 00002

Total do Lote:  279.500,00

Total do Fornecedor:  279.500,00

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000029/2021 - Processo Nº 001329

Vencedor VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

CNPJ 38.428.119/0001-32

Endereço RUA ORMIRO SERAFIM, 287 - SANTANA - CARIACICA - ES - CEP: 29154016

Contato 2799709009      licitavcs@gmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01

Ítem Lote

00040288

VEICULO SEDAN
veiculo sedan, modelo e ano 2021 acima; cor: branca; capacidade
mínima para 5 passageiros; capacidade minima do porta malas de 480
litos; motorização: minimo 1.0, potencia minina de 88 cv; flex; câmbio
minimo: 5 marchas a frente e 1 a ré; freios abs; direção: hidráulica e/ou
elétrica; rodas minimo: aro 14 de liga leve; roda e pneu sobressalente;
farol de neblina; macaco mecânico; triangulo sinalizador; travas
elétricas; airbag duplo; ar-condicionado; desembaçador de vidros;
cintos de segurança retrateis de 3 pontos; vidros elétricos. todos itens
acima originais de fábrica; rádio am/fm com entrada usb; garantia de
fábrica conforme manual fabricante. revisões obrigatórias do
fabricante até 30 mil quilometros; seguro completo do veículo; tanque
cheio, emplacado em nome da prefeitura e entregue na prefeitura.

166.000,002,00
83.000,00

0
UND00001 00001

Total do Lote:  166.000,00

Total do Fornecedor:  166.000,00

Total Geral:  445.500,00
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