
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000018/2022 - Processo Nº 000118

Vencedor M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME

CNPJ 02.396.150/0001-91

Endereço RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000

Contato 2835221744  2830362429  2835221564  milhoratocompras@gmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02

Ítem Lote

00020926

AGUA MINERAL 20L
potável sem gás, envasada em garrafão pet de policarbonato
transparente, lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo
departamento nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional
de vigilância sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade (no
mínimo de 6 meses) impressas na embalagem  do produto

139,9515,00 9,330GALAO00005 00002

00020926

AGUA MINERAL 20L
potável sem gás, envasada em garrafão pet de policarbonato
transparente, lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo
departamento nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional
de vigilância sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade (no
mínimo de 6 meses) impressas na embalagem  do produto

186,6020,00 9,330GALAO00006 00002

00020926

AGUA MINERAL 20L
potável sem gás, envasada em garrafão pet de policarbonato
transparente, lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo
departamento nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional
de vigilância sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade (no
mínimo de 6 meses) impressas na embalagem  do produto

139,9515,00 9,330GALAO00007 00002

00020926

AGUA MINERAL 20L
potável sem gás, envasada em garrafão pet de policarbonato
transparente, lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo
departamento nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional
de vigilância sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade (no
mínimo de 6 meses) impressas na embalagem  do produto

466,5050,00 9,330GALAO00008 00002

00020926

AGUA MINERAL 20L
potável sem gás, envasada em garrafão pet de policarbonato
transparente, lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo
departamento nacional de produção mineral - dnpm e agência nacional
de vigilância sanitária - anvisa, com marca, procedência e validade (no
mínimo de 6 meses) impressas na embalagem  do produto

466,5050,00 9,330GALAO00009 00002

Total do Lote:  1.399,50

Total do Fornecedor:  1.399,50
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Vencedor JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ 01.721.454/0001-14

Endereço AV RUA ALFREDO KUSTER, 241 - SAO LUIZ GONZAGA - SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - CEP: 29645000

Contato 27981050392      ivanpinna.adv@gmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00009   LOTE 09

Ítem Lote

00021367

VASILHAME DE GAS DE COZINHA P-13
botijao de uso domestico com capacidade para 13 kg de glp. fabricado
segundo norma nbr 8460 da abnt - associação brasileira de normas
tecnicas. possui dispositivo de segurança que, em caso de algum
aumento depressao interna, libera o glp impedindo que ocorra uma
explosao do vasilhame.

981,355,00 196,270UND00026 00009

00021367

VASILHAME DE GAS DE COZINHA P-13
botijao de uso domestico com capacidade para 13 kg de glp. fabricado
segundo norma nbr 8460 da abnt - associação brasileira de normas
tecnicas. possui dispositivo de segurança que, em caso de algum
aumento depressao interna, libera o glp impedindo que ocorra uma
explosao do vasilhame.

196,271,00 196,270UND00027 00009

Total do Lote:  1.177,62

Total do Fornecedor:  1.177,62

Total Geral:  2.577,12
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