
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000018/2014

CAPARAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

CNPJ:  15.639.539/0001-62

RUA  CÓRREGO BOA ESPERANÇA, SN - ZONA RURAL - IRUPI - ES - CEP: 29395000

ANEXO - CONTRATO Nº 000018/2014 -  SEQUÊNCIA  N°000001250

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

000028/2014

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

HORA MÁQUINA
hora/máquina serviço de escavadeira hidráulica sobre
esteiras, equipamento com 106 de potência mínima; o
serviço deverá ser prestado no local definido pela
administração; despesa de mobilização e desmobilização do
equipamento até o local da terraplenagem será por conta do
contratado; despesas de combustivel, lubrificantes, peças e
outros itens de manutenção dos equipamentos serão de
responsabilidade do contratado; todas as despesas com
operador serão de responsabilidade do contratado.

30.240,00240,00 126,00HR001

HORA MÁQUINA
hora/máquina serviço de carregadeira de rodas com
capacidade de carga de no mínimo 1,9 m3, equipamento com
145 de potencia minima; o serviço deverá ser realizado
disponibilizando-se no minimo 02 (dois) equipamentos de
forma simultânea, em locais diferenciados, conforme a
necessidade da prefeitura municipal; o serviço deverá ser
prestado no local definido pela administração; despesas de
mobilização e desmobilização do equipamento até o local da
terraplenagem será por conta do contratado;  despesas de
combustivel, lubrificantes, peças e outros itens de
manutenção dos equipamentos serão de responsabilidade
do contratado; todas as despesas com operador serão de
responsabilidade do contratado.

56.160,00480,00 117,00HR002

HORA MÁQUINA
hora/caminhão serviço de caminhão basculante 1315c pbt
= 12,9t (toco 8,0 t), equipamento com 150 de potencia
minima; o serviço deverá ser prestado no local definido pela
administração; despesas de mobilização e desmobilização
do equipamento até o local da terraplenagem será por conta
do contratado; o serviço deverá ser realizado
disponibilizando-se no minimo 02 (dois) equipamentos de
forma simultanea, em locais diferenciados, conforme a
necessidade da prefeitura municipal; despesas de
combustivel, lubrificantes, peças e outros itens de
manutenção dos equipamentos serão de responsabilidade
do contratado.

39.840,00480,00 83,00HR003

HORA MÁQUINA
hora/caminhão serviço de caminhão basculante 1518/48c
pbt=19t (truck 12,0 t), equipamento com 150 de potencia
minima; o serviço deverá ser realizado disponibilizando-se
no minimo 02 (dois) equipamentos de forma simultanea, em
locais diferenciados, conforme a necessidade da prefeitura
municipal; o serviço deverá ser prestado no local definido
pela administração; despesas de mobilização e
desmobilização do equipamento até o local da terrapelangem
será por conta do contratado; despesas de combustivel,
lubrificantes, peças e outros itens de manutenção dos
equipamentos serão de responsabilidade do contratado;
todas as despesas com motorista serão de responsabilidade

44.640,00480,00 93,00HR004
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do contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              170.880,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              170.880,00

CAPARAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME:                        170.880,00
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