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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO

Ítem Lote

00001097

DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO
banheiro quimico, confeccionado em polietileno injetado, com ate 03
anos de fabricacao, comprovados em placas de identificacao do
fabricante e em bom estado de conservacao, lavagem e succao diaria,
fornecimento de papel higienico, produto quimico desodorante, com
iluminacao e com a devida licenca ambiental.

1.330,0010,00 133,000UNID00001 00001

00001097

DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO
banheiro quimico, confeccionado em polietileno injetado, com ate 03
anos de fabricacao, comprovados em placas de identificacao do
fabricante e em bom estado de conservacao, lavagem e succao diaria,
fornecimento de papel higienico, produto quimico desodorante, com
iluminacao e com a devida licenca ambiental.

1.596,0012,00 133,000UNID00022 00001

00001097

DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO
banheiro quimico, confeccionado em polietileno injetado, com ate 03
anos de fabricacao, comprovados em placas de identificacao do
fabricante e em bom estado de conservacao, lavagem e succao diaria,
fornecimento de papel higienico, produto quimico desodorante, com
iluminacao e com a devida licenca ambiental.

19.950,00150,00 133,000UNID00035 00001

Total do Lote:  22.876,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO (ADAPTADO PARA DEFICIENTE)

Ítem Lote

00001074

DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO (ADAPTADO PARA
DEFICIENTE)
banheiro quimico, confeccionado em polietileno injetado, com ate 03
anos de fabricacao, comprovados em placas de identificacao do
fabricante e em bom estado de conservacao, lavagem e succao diaria,
fornecimento de papel higienico, produto quimico desodorante, com
iluminacao, com rampa de acesso e corrimao interno para ser utilizado
por deficientes e com a devida licenca ambiental.

864,004,00 216,000UNID00002 00002

00001074

DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO (ADAPTADO PARA
DEFICIENTE)
banheiro quimico, confeccionado em polietileno injetado, com ate 03
anos de fabricacao, comprovados em placas de identificacao do
fabricante e em bom estado de conservacao, lavagem e succao diaria,
fornecimento de papel higienico, produto quimico desodorante, com
iluminacao, com rampa de acesso e corrimao interno para ser utilizado
por deficientes e com a devida licenca ambiental.

1.728,008,00 216,000UNID00018 00002

00001074

DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO (ADAPTADO PARA
DEFICIENTE)
banheiro quimico, confeccionado em polietileno injetado, com ate 03
anos de fabricacao, comprovados em placas de identificacao do
fabricante e em bom estado de conservacao, lavagem e succao diaria,
fornecimento de papel higienico, produto quimico desodorante, com
iluminacao, com rampa de acesso e corrimao interno para ser utilizado
por deficientes e com a devida licenca ambiental.

1.512,007,00 216,000UNID00023 00002

00001074

DIARIA DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO (ADAPTADO PARA
DEFICIENTE)
banheiro quimico, confeccionado em polietileno injetado, com ate 03
anos de fabricacao, comprovados em placas de identificacao do
fabricante e em bom estado de conservacao, lavagem e succao diaria,

4.320,0020,00 216,000UNID00036 00002
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fornecimento de papel higienico, produto quimico desodorante, com
iluminacao, com rampa de acesso e corrimao interno para ser utilizado
por deficientes e com a devida licenca ambiental.

Total do Lote:  8.424,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 COM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001841

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 COM FECHAMENTO
tendas medindo 04x04 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo
material da tenda, com laudo de incombustibilidade.

5.860,0020,00 293,000UND00020 00005

00001841

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 COM FECHAMENTO
tendas medindo 04x04 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo
material da tenda, com laudo de incombustibilidade.

7.325,0025,00 293,000UND00026 00005

00001841

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 COM FECHAMENTO
tendas medindo 04x04 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo
material da tenda, com laudo de incombustibilidade.

5.860,0020,00 293,000UND00032 00005

Total do Lote:  19.045,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00006  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 SEM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001075

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 04x04, com cobertura tipo chapeu de bruxa,
construida em lona pvc na cor branca, anti-chama, com protecao uv,
estrutura metalica em tudo de 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade

1.137,306,00 189,550UNID00004 00006

00001075

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 04x04, com cobertura tipo chapeu de bruxa,
construida em lona pvc na cor branca, anti-chama, com protecao uv,
estrutura metalica em tudo de 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade

1.895,5010,00 189,550UNID00014 00006

00001075

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 04x04, com cobertura tipo chapeu de bruxa,
construida em lona pvc na cor branca, anti-chama, com protecao uv,
estrutura metalica em tudo de 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade

4.738,7525,00 189,550UNID00027 00006

00001075

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 04X04 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 04x04, com cobertura tipo chapeu de bruxa,
construida em lona pvc na cor branca, anti-chama, com protecao uv,
estrutura metalica em tudo de 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade

5.686,5030,00 189,550UNID00037 00006

Total do Lote:  13.458,05

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00007  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 COM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001098

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 COM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo
material da tenda, com laudo de incombustibilidade.

3.364,2010,00 336,420UND00008 00007
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00001098

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 COM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo
material da tenda, com laudo de incombustibilidade.

6.728,4020,00 336,420UND00015 00007

00001098

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 COM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo
material da tenda, com laudo de incombustibilidade.

16.821,0050,00 336,420UND00028 00007

00001098

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 COM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo
material da tenda, com laudo de incombustibilidade.

20.185,2060,00 336,420UND00038 00007

Total do Lote:  47.098,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00008  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 SEM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001099

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, , com laudo de incombustibilidade

2.842,3010,00 284,230UNID00009 00008

00001099

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, , com laudo de incombustibilidade

19.896,1070,00 284,230UNID00029 00008

00001099

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, , com laudo de incombustibilidade

2.842,3010,00 284,230UNID00031 00008

00001099

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 06X06 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 06x06 com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída
em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura
metálica em tubo 1 ½ 18, , com laudo de incombustibilidade

25.580,7090,00 284,230UNID00039 00008

Total do Lote:  51.161,40

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00009  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 COM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001100

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 COM FECHAMENTO
tendas medindo 08x08, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, fechamento nas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de até 2 m de altura.

4.788,8010,00 478,880UND00010 00009

00001100

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 COM FECHAMENTO
tendas medindo 08x08, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e

4.788,8010,00 478,880UND00021 00009

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2022 - Processo Nº 006381

Vencedor PIC-BUM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

CNPJ 04.066.872/0001-03

Endereço RUA CARACAS, 43 - ARACAS - VILA VELHA - ES - CEP: 29103019

Contato 2733295760      licitacao@picbum.com.br

escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, fechamento nas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de até 2 m de altura.

00001100

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 COM FECHAMENTO
tendas medindo 08x08, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, fechamento nas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de até 2 m de altura.

11.972,0025,00 478,880UND00040 00009

Total do Lote:  21.549,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00010  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 SEM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001101

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 10x15, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, , com laudo de
incombustibilidade. podendo ser solicitado extensor de até 2 m de
altura.

2.269,806,00 378,300UNID00005 00010

00001101

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 10x15, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, , com laudo de
incombustibilidade. podendo ser solicitado extensor de até 2 m de
altura.

3.783,0010,00 378,300UNID00016 00010

00001101

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 08X08 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 10x15, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, , com laudo de
incombustibilidade. podendo ser solicitado extensor de até 2 m de
altura.

18.915,0050,00 378,300UNID00041 00010

Total do Lote:  24.967,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00011  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 COM FECHAMENTO

Ítem Lote
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00001102

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 COM FECHAMENTO
tendas medindo 10x10, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, fechamento nas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de até 2 m de altura.

6.333,288,00 791,660UND00017 00011

00001102

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 COM FECHAMENTO
tendas medindo 10x10, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, fechamento nas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de até 2 m de altura.

15.833,2020,00 791,660UND00042 00011

00001102

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 COM FECHAMENTO
tendas medindo 10x10, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, fechamento nas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de até 2 m de altura.

15.833,2020,00 791,660UND00044 00011

Total do Lote:  37.999,68

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00012  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 SEM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001103

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 10x10, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, , com laudo de
incombustibilidade. podendo ser solicitado extensor de até 2 m de altura

4.272,006,00 712,000UNID00003 00012

00001103

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 10x10, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, , com laudo de
incombustibilidade. podendo ser solicitado extensor de até 2 m de altura

7.120,0010,00 712,000UNID00019 00012

00001103
DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X10 SEM FECHAMENTO
tendas medindo 10x10, com cobertura em lona pvc na cor branca,

28.480,0040,00 712,000UNID00045 00012
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anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metálica composta de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, , com laudo de
incombustibilidade. podendo ser solicitado extensor de até 2 m de altura

Total do Lote:  39.872,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00013  DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X15 COM FECHAMENTO

Ítem Lote

00001078

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X15 COM FECHAMENTO
tendas medindo 10x15, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com protecao uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metalica composta de calhas inteiricas laterais para captacao e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapeu para ventilacao e evasao de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentacao em seus pes laterais com 15 cm de largura fixados com
maos francesas em estrutura metalica nas 4 laterais, fechamento naas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de ate 2m de altura.

8.900,0010,00 890,000UND00011 00013

00001078

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X15 COM FECHAMENTO
tendas medindo 10x15, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com protecao uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metalica composta de calhas inteiricas laterais para captacao e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapeu para ventilacao e evasao de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentacao em seus pes laterais com 15 cm de largura fixados com
maos francesas em estrutura metalica nas 4 laterais, fechamento naas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de ate 2m de altura.

5.340,006,00 890,000UND00030 00013

00001078

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X15 COM FECHAMENTO
tendas medindo 10x15, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com protecao uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metalica composta de calhas inteiricas laterais para captacao e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapeu para ventilacao e evasao de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentacao em seus pes laterais com 15 cm de largura fixados com
maos francesas em estrutura metalica nas 4 laterais, fechamento naas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de ate 2m de altura.

35.600,0040,00 890,000UND00043 00013

00001078

DIARIA DE LOCACAO DE TENDA 10X15 COM FECHAMENTO
tendas medindo 10x15, com cobertura em lona pvc na cor branca,
anti-chama, com protecao uv, no estilo piramidal com base em estrutura
metalica composta de calhas inteiricas laterais para captacao e
escoamento de agua e cobertura superior com protetor triangular, tipo
chapeu para ventilacao e evasao de ar quente, co altura de 3,50 m e
sustentacao em seus pes laterais com 15 cm de largura fixados com
maos francesas em estrutura metalica nas 4 laterais, fechamento naas
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. podendo ser
solicitado extensor de ate 2m de altura.

35.600,0040,00 890,000UND00046 00013

Total do Lote:  85.440,00

Total do Fornecedor:  371.892,33

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Total Geral:  371.892,33
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