
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000034/2016

PARK MINERADORA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ:  10.656.414/0001-27

CÓRREGO DOS COELHOS, SN - Zona Rural - Irupi - ES - CEP: 29398000

ANEXO - TERMO Nº 000034/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001768

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000017/2016 000915/2016

00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOSLocal

MarcaItem

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA - TIPO CARRETA
PRANCHA

descrição:
- locação de carreta prancha (incluso motorista) para
realizar o transporte de máquinas pesadas e equipamentos
de propriedade do município, conforme necessidade da
administração, com franquia (por viagem/serviço) de 30 km
(trinta quilômetros).
- a quantidade estimada para a vigência da ata da registro de
preços é de 1.500km (mil e quinhentos quilômetros), com
franquia (por viagem/serviço) de 30km (trinta quilômetros);
- fica limitada a quantidade mínima de quilômetros solicitados
em cada viagem em 30 km (trinta quilômetros), ou seja, para
cada viagem/serviço solicitado será pago, no mínimo 30 km
(trinta quilômetros).
- a contratada disponibilizará uma carreta prancha (incluso
motorista), para transportar até 22.000 kg;
- a contagem da quilometragem iniciará no parque de
exposições de iúna, e no retorno, terminará a contagem no
mesmo local;
- pela execução dos serviços, o município pagará a empresa
contratada a soma da quilometragem percorrida (por
viagem/chamada), verificadas através do velocímetro da
carreta e mediante a apresentação do laudo de vistoria
assinado por servidor responsável.
- eventuais danos causados à carreta serão de total
responsabilidade da empresa contratada;
- o abastecimento e a manutenção da carreta será de total
responsabilidade da empresa contratada;
- após a solicitação do município (que poderá ser via fax ou
e-mail), a empresa terá prazo de 24 horas para realizar o
transporte, sob pena de aplicação das penalidades
estabelecidas;
- o horário para a realização do transporte deverá ser das
07 às 18 horas;
- a operacionalização da carreta fica por conta da empresa
contratada, assim como todas as despesas do motorista
decorrente de alimentação, estadia, etc.
- o município de iúna, se reserva o direito de, a seu
exclusivo critério, utilizar ou não a totalidade de km prevista,
não gerando este fato nenhum direito ou indenização a
licitante.
- a contratação será pelo período de 12 meses,

5.000,00500,00 10,00KM003029

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              5.000,00

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              5.000,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA - TIPO CARRETA
PRANCHA

descrição:
- locação de carreta prancha (incluso motorista) para
realizar o transporte de máquinas pesadas e equipamentos
de propriedade do município, conforme necessidade da
administração, com franquia (por viagem/serviço) de 30 km
(trinta quilômetros).
- a quantidade estimada para a vigência da ata da registro de
preços é de 1.500km (mil e quinhentos quilômetros), com
franquia (por viagem/serviço) de 30km (trinta quilômetros);
- fica limitada a quantidade mínima de quilômetros solicitados
em cada viagem em 30 km (trinta quilômetros), ou seja, para
cada viagem/serviço solicitado será pago, no mínimo 30 km
(trinta quilômetros).
- a contratada disponibilizará uma carreta prancha (incluso
motorista), para transportar até 22.000 kg;
- a contagem da quilometragem iniciará no parque de
exposições de iúna, e no retorno, terminará a contagem no
mesmo local;
- pela execução dos serviços, o município pagará a empresa
contratada a soma da quilometragem percorrida (por
viagem/chamada), verificadas através do velocímetro da
carreta e mediante a apresentação do laudo de vistoria
assinado por servidor responsável.
- eventuais danos causados à carreta serão de total
responsabilidade da empresa contratada;
- o abastecimento e a manutenção da carreta será de total
responsabilidade da empresa contratada;
- após a solicitação do município (que poderá ser via fax ou
e-mail), a empresa terá prazo de 24 horas para realizar o
transporte, sob pena de aplicação das penalidades
estabelecidas;
- o horário para a realização do transporte deverá ser das
07 às 18 horas;
- a operacionalização da carreta fica por conta da empresa
contratada, assim como todas as despesas do motorista
decorrente de alimentação, estadia, etc.
- o município de iúna, se reserva o direito de, a seu
exclusivo critério, utilizar ou não a totalidade de km prevista,
não gerando este fato nenhum direito ou indenização a
licitante.
- a contratação será pelo período de 12 meses,

15.000,001500,00 10,00KM003003

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              15.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              15.000,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA - TIPO CARRETA
PRANCHA

descrição:
- locação de carreta prancha (incluso motorista) para
realizar o transporte de máquinas pesadas e equipamentos
de propriedade do município, conforme necessidade da
administração, com franquia (por viagem/serviço) de 30 km
(trinta quilômetros).
- a quantidade estimada para a vigência da ata da registro de
preços é de 1.500km (mil e quinhentos quilômetros), com
franquia (por viagem/serviço) de 30km (trinta quilômetros);

20.000,002000,00 10,00KM003019

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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- fica limitada a quantidade mínima de quilômetros solicitados
em cada viagem em 30 km (trinta quilômetros), ou seja, para
cada viagem/serviço solicitado será pago, no mínimo 30 km
(trinta quilômetros).
- a contratada disponibilizará uma carreta prancha (incluso
motorista), para transportar até 22.000 kg;
- a contagem da quilometragem iniciará no parque de
exposições de iúna, e no retorno, terminará a contagem no
mesmo local;
- pela execução dos serviços, o município pagará a empresa
contratada a soma da quilometragem percorrida (por
viagem/chamada), verificadas através do velocímetro da
carreta e mediante a apresentação do laudo de vistoria
assinado por servidor responsável.
- eventuais danos causados à carreta serão de total
responsabilidade da empresa contratada;
- o abastecimento e a manutenção da carreta será de total
responsabilidade da empresa contratada;
- após a solicitação do município (que poderá ser via fax ou
e-mail), a empresa terá prazo de 24 horas para realizar o
transporte, sob pena de aplicação das penalidades
estabelecidas;
- o horário para a realização do transporte deverá ser das
07 às 18 horas;
- a operacionalização da carreta fica por conta da empresa
contratada, assim como todas as despesas do motorista
decorrente de alimentação, estadia, etc.
- o município de iúna, se reserva o direito de, a seu
exclusivo critério, utilizar ou não a totalidade de km prevista,
não gerando este fato nenhum direito ou indenização a
licitante.
- a contratação será pelo período de 12 meses,

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              20.000,00

PARK MINERADORA E SERVIÇOS LTDA - ME:                        40.000,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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