
QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  12.00094/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 078/2018

EMPRESA: AMAZÔNIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA -ME 

CNPJ: 04.956.754/0001-70

DADOS BANCÁRIOS: Bradesco Ag. 7167-6 / CC 2903-3

TELEFONE/FAX: (69) 3222-6600 – (69) 99283-8917

E-MAIL:

REPRESENTANTE: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO SILVA

CPF: 073.823.162-20

LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 H/H 651,5 R$ 42,16 - R$ 27.467,24

2 H/H 763,5 R$ 52,42 - R$ 40.022,67

R$ 109.350,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 176.839,91

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

AV. GUAPORÉ, 3743, ESQUINA COM 7 DE SETEMBRO, BAIRRO: 
AGENOR DE CARVALHO – PORTO VELHO/RO – CEP: 76.820-277

centroautomotivopvh2011@hotmail.com

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva para veículos 
pertencentes a frota oficial da 
SEMASF, compreendendo: troca de óleo, 
serviços de mecânica, retífica, 
elétrica, eletrônica, suspensão, 
alimentação, arrefecimento, ar-
condicionado, lanternagem em geral, 
funilaria, pintura, tapeçaria, 
estofaria, vidraçaria, alinhamento de 
direção, balanceamento de rodas e 
cambagem, baterias e pneumático com 
fornecimento de peças genuínas, 
originais e/ou similares, materiais e 
acessórios necessários ao perfeito 
funcionamento, de veículos de pequeno 
e médio porte a gasolina/álcool.

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva para veículos 
pertencentes a frota oficial da 
SEMASF, compreendendo: troca de óleo, 
serviços de mecânica, retífica, 
elétrica, eletrônica, suspensão, 
alimentação, arrefecimento, ar-
condicionado, lanternagem em geral, 
funilaria, pintura, tapeçaria, 
estofaria, vidraçaria, alinhamento de 
direção, balanceamento de rodas e 
cambagem, baterias e pneumático com 
fornecimento de peças genuínas, 
originais e/ou similares, materiais e 
acessórios necessários ao perfeito 
funcionamento, de veículos de médio e 
grande porte a diesel.

Valor estimado anual  para PEÇAS E ACESSÓRIOS. Obs: Valor fixo, não configurando 
objeto de disputa:



Cento e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos.

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (R$) R$ 242.745,72

Duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setena e dois centavos.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO (R$) R$ 176.839,91

Cento e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos.

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO (R$) R$ 65.905,81

Sessenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e oitenta e um centavos.

PERCENTUAL DE ECONOMIA (%) 27,15%

Vinte e sete vírgula quinze por cento.

Porto Velho, 03 de agosto de 2018. 

André Lopes Shockness

Equipe de Apoio – SML


