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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO:

PREGÃO ELETRÔNICO:

EMPRESA: Araújo & Santos COM. E SERV.  de veículos – LTDA

CNPJ: 23.085.313/0001-95

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

TELEFONE/FAX: (69) 3219-3592

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Marcelo Reis Teixeira

CPF: 260.429.911-91

LOTE 01

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 H/H 257 R$ 60,55 R$ 15.561,35

2 H/H 300 R$ 70,63 R$ 21.189,00

VALOR SERVIÇOS R$ 36.750,35

R$ 33.236,00

VALOR TOTAL R$ 69.986,35

R$ 86.133,30

Oitenta e seis mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos.

R$ 69.986,35

Sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos.

R$ 16.146,95

Dezesseis mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos.

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 18,75%

Dezoito virgula setenta e cinco por cento.

09 de abril de 2018

      ANDRÉ SHOCKNESS
      EQUIPE DE APIO – SML

18.01702/2017

026/2018

R. Jacy Paraná, 3011, Nova Porto Velho – Porto Velho/RO, CEP 
76.820-170

Prestação de serviço de manutenção preventiva, 
corretiva e assistência técnica para os veículos 
pertencentes à frota oficial da SEMUR, 
compreendendo: troca de óleo, mecânica, elétrica 
e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, 
vidraçaria, capotaria, tapeçaria, estofaria, 
pintura, retífica, elétrica eletrônica, 
suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-
condicionado, alinhamento de direção, 
balanceamento de rodas e cambagem, baterias e 
pneumático, com fornecimento de peças genuínas, 
originais e/ou similares. para veículos de 
pequeno porte com motor a gasolina/álcool.

Prestação de serviço de manutenção  
preventiva, corretiva e assistência 
técnica para os veículos pertencentes à 
frota oficial da SEMUR, compreendendo: 
troca de óleo, mecânica, elétrica e 
lanternagem em geral, funilaria, 
borracharia, vidraçaria, capotaria, 
tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, 
elétrica eletrônica, suspensão, 
alimentação, arrefecimento, ar-
condicionado, alinhamento de direção, 
balanceamento de rodas e cambagem, 
baterias e pneumático, com fornecimento 
de peças genuínas, originais e/ou 
similares. para veículos de médio porte 
com motor a diesel.

VALOR ESTIMADO ANUAL PARA PEÇAS E ACESSÓRIOS 

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO .......................................................R$ 

VALOR TOTAL A SER 
CONTRATADO .................................................................R$ 

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ....................................................................R$ 


