
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000053/2022 - Processo Nº 004690

Vencedor TRAINER ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

CNPJ 33.650.584/0001-08

Endereço AVENIDA BRASIL, S/N - NOVO HORIZONTE - SERRA - ES - CEP: 29163331

Contato 2731028789      comercial@trainertreinamentos.com.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01

Ítem Lote

00002868

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
SERVIÇO DE BRIGADA
contratação de empresa especializada para prestar serviços de
brigada para atuar nos eventos/festividades realizados, no município
de venda nova do imigrante - es, devendo, obrigatoriamente o efetivo
de brigadistas estar uniformizado, com a documentação exigida em
plena vigência e desempenho operacional de acordo com a legislação
pertinente, conforme quantitativo solicitado pelo município durante a
realização de cada evento, sendo que os postos a serem ocupados
serão determinados dentro do quantitativo empregado de acordo com a
previsão de público para cada evento. os brigadistas devem atender as
normas do corpo de bombeiro militar.
diária de 10 horas

brigadista eventual

150.216,00150,00 1.001,440UNIDI00001 00001

00002868

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
SERVIÇO DE BRIGADA
contratação de empresa especializada para prestar serviços de
brigada para atuar nos eventos/festividades realizados, no município
de venda nova do imigrante - es, devendo, obrigatoriamente o efetivo
de brigadistas estar uniformizado, com a documentação exigida em
plena vigência e desempenho operacional de acordo com a legislação
pertinente, conforme quantitativo solicitado pelo município durante a
realização de cada evento, sendo que os postos a serem ocupados
serão determinados dentro do quantitativo empregado de acordo com a
previsão de público para cada evento. os brigadistas devem atender as
normas do corpo de bombeiro militar.
diária de 10 horas

brigadista profissional

124.764,00100,00 1.247,640UNIDI00002 00001

Total do Lote:  274.980,00

Total do Fornecedor:  274.980,00

Total Geral:  274.980,00
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