
Prefeitura Municipal de Itarana

Governo do Estado do Espírito Santo

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
28/01/2020 09:34:08

Pregão Presencial Nº 000002/2020 - 28/01/2020 - Processo Nº 005647/2019

Vencedor VIACAO POR DO SOL LTDA ME

CNPJ 04.602.886/0001-02

Endereço Rua Rua Nicolau Covre, 458 - Centro - ITARANA - ES - CEP: 29620000

Contato 2737201331

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  Lote 00001

Ítem Marca

00001

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
TIPO VAN- VEICULO 1
com ar-condicionado e capacidade mínima igual ou superior a 16
(dezesseis) passageiros. o veículo deve estar com a
documentação em dia, ter poltronas reclinináveis, apoio de braço,
poltronas com capa protetora, encosto para cabeça, cortinas e
bancos individuais, cinto de segurança para todos os
passageiros, equipamentos de sinalização, pneu reserva, extintor
de incendio dentro do prazo de validade. com motorista
responsavel, que seja maior de 18 anos, que tenha cnh (carteira
nacional de habilitação) adequada de acordo com o tipo de
veiculo. ano mínimo de fabricação do veículo: 2010.

itinerário: itarana, serra, vitória, cariacica, vitória, vila velha x vila
velha, vitória, cariacica, vitória, serra e itarana.
das segundas as sextas-feiras, com horário de saída às
03h00min e horário de retorno á partir das 16h00min.

162.000,00240 675,0000SERV.00001

Total do Lote:  162.000,00

Total do Fornecedor:  162.000,00
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Vencedor Z E TRANSPORTES LTDA ME

CNPJ 27.756.030/0001-89

Endereço Rua ELIAS ESTEVAO COLNAGO, 248 - Centro - ITARANA - ES - CEP: 29620000

Contato 2737200001  2737201724    renatomeneghel@hotmail.com

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  Lote 00002

Ítem Marca

00002

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
TIPO VAN- VEICULO 2
com ar-condicionado e capacidade mínima igual ou superior a 16
(dezesseis) passageiros. o veículo deve estar com a
documentação em dia, ter poltronas reclinináveis, apoio de braço,
poltronas com capa protetora, encosto para cabeça, cortinas e
bancos individuais, cinto de segurança para todos os
passageiros, equipamentos de sinalização, pneu reserva, extintor
de incendio dentro do prazo de validade. com motorista
responsavel, que seja maior de 18 anos, que tenha cnh (carteira
nacional de habilitação) adequada de acordo com o tipo de
veiculo. ano mínimo de fabricação do veículo: 2010.
itinerário: itarana, serra, vitória, cariacica, vitória, vila velha x vila
velha, vitória, cariacica, vitória, serra e itarana. das segundas as
sextas-feiras, com horário de saída às 07h00min e horário de
retorno será após a realização de todas as consultas.

162.960,00240 679,0000SERV.00002

Total do Lote:  162.960,00

Total do Fornecedor:  162.960,00

Total Geral:  324.960,00
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