
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000013/2016

ALFREDO LUCAS GOMES VIEIRA

CNPJ:  21.630.656/0001-68

Rua EUCLIDES GOMES DE MATOS, 78 - GUANABARA - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000013/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001734

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000005/2016 003616/2015

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

LAVAGEM GERAL DE CAMINHOES

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de caminhões;
- limpeza ecológica; limpeza dos tapetes; limpeza do painel;
limpeza dos vidros; aspiração interna do veículo; aplicação
de produtos nos pneus; lavagem na carroceria; e demais
locais que configurem a lavagem geral ou seja completa do
veículo. proibido a utilização de qualquer produto corrosivo
que possa danificar a pintura ou qualquer parte dos
veículos.

375,003,00 125,00SV001023

LAVAGEM GERAL DE VEICULOS - ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de ônibus e
micro-ônibus; limpeza ecológica; limpeza dos tapetes;
limpeza do painel; limpeza dos vidros;  aspiração interna do
veículo; aplicação de produtos nos pneus; e demais locais
que configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo.
proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos.

4.000,0040,00 100,00SV005024

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM
CAMINHOES

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados -  além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos -
secagem com flanela limpa e conservada evitando assim
possíveis rainhuras na pintura - a lavagem simples difere da
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento - é
expressamente proibido a utilização de qualquer produto
corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer parte
dos veículos podendo a empresa ser penalizada.

780,0012,00 65,00SV008025

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu

9.000,00150,00 60,00SV009026
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neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados. além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos. a
lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão
dos itens lavagem da parte inferior do veículo, lavagem do
motor e polimento. expressamente proibido a utilização de
quaqluer produto  corrosivo que possa danificar a pintura ou
qualquer parte dos veículos podendo a empresa ser
penalizada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              14.155,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              14.155,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados. além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos. a
lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão
dos itens lavagem da parte inferior do veículo, lavagem do
motor e polimento. expressamente proibido a utilização de
quaqluer produto  corrosivo que possa danificar a pintura ou
qualquer parte dos veículos podendo a empresa ser
penalizada.

1.080,0018,00 60,00SV009006

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.080,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.080,00

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

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

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

MarcaItem

LAVAGEM GERAL DE CAMINHOES

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de caminhões;
- limpeza ecológica; limpeza dos tapetes; limpeza do painel;
limpeza dos vidros; aspiração interna do veículo; aplicação
de produtos nos pneus; lavagem na carroceria; e demais
locais que configurem a lavagem geral ou seja completa do
veículo. proibido a utilização de qualquer produto corrosivo
que possa danificar a pintura ou qualquer parte dos
veículos.

2.500,0020,00 125,00SV001034

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM
CAMINHOES

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas

2.600,0040,00 65,00SV008036
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entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados -  além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos -
secagem com flanela limpa e conservada evitando assim
possíveis rainhuras na pintura - a lavagem simples difere da
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento - é
expressamente proibido a utilização de qualquer produto
corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer parte
dos veículos podendo a empresa ser penalizada.

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              5.100,00

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              5.100,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

LAVAGEM GERAL DE CAMINHOES

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de caminhões;
- limpeza ecológica; limpeza dos tapetes; limpeza do painel;
limpeza dos vidros; aspiração interna do veículo; aplicação
de produtos nos pneus; lavagem na carroceria; e demais
locais que configurem a lavagem geral ou seja completa do
veículo. proibido a utilização de qualquer produto corrosivo
que possa danificar a pintura ou qualquer parte dos
veículos.

875,007,00 125,00SV001012

LAVAGEM GERAL DE TRATORES AGRICOLAS

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de tratores
agrícolas; limpeza ecológica; limpeza do painel; limpeza dos
vidros; aplicação de produtos nos pneus; e demais locais
que configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo.
proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos.

1.170,0013,00 90,00SV004014

LAVAGEM GERAL DE VEICULOS - ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de ônibus e
micro-ônibus; limpeza ecológica; limpeza dos tapetes;
limpeza do painel; limpeza dos vidros;  aspiração interna do
veículo; aplicação de produtos nos pneus; e demais locais
que configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo.
proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos.

100,001,00 100,00SV005015

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM
CAMINHOES

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados -  além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos -
secagem com flanela limpa e conservada evitando assim

845,0013,00 65,00SV008016
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possíveis rainhuras na pintura - a lavagem simples difere da
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento - é
expressamente proibido a utilização de qualquer produto
corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer parte
dos veículos podendo a empresa ser penalizada.

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados. além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos. a
lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão
dos itens lavagem da parte inferior do veículo, lavagem do
motor e polimento. expressamente proibido a utilização de
quaqluer produto  corrosivo que possa danificar a pintura ou
qualquer parte dos veículos podendo a empresa ser
penalizada.

240,004,00 60,00SV009017

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              3.230,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              3.230,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

LAVAGEM GERAL DE CAMINHOES

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de caminhões;
- limpeza ecológica; limpeza dos tapetes; limpeza do painel;
limpeza dos vidros; aspiração interna do veículo; aplicação
de produtos nos pneus; lavagem na carroceria; e demais
locais que configurem a lavagem geral ou seja completa do
veículo. proibido a utilização de qualquer produto corrosivo
que possa danificar a pintura ou qualquer parte dos
veículos.

1.250,0010,00 125,00SV001046

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM
CAMINHOES

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados -  além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos -
secagem com flanela limpa e conservada evitando assim
possíveis rainhuras na pintura - a lavagem simples difere da
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento - é
expressamente proibido a utilização de qualquer produto
corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer parte
dos veículos podendo a empresa ser penalizada.

2.340,0036,00 65,00SV008048

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              3.590,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              3.590,00

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

LAVAGEM GERAL DE VEICULOS - ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de ônibus e
micro-ônibus; limpeza ecológica; limpeza dos tapetes;
limpeza do painel; limpeza dos vidros;  aspiração interna do
veículo; aplicação de produtos nos pneus; e demais locais
que configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo.
proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos.

800,008,00 100,00SV005055

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados. além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos. a
lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão
dos itens lavagem da parte inferior do veículo, lavagem do
motor e polimento. expressamente proibido a utilização de
quaqluer produto  corrosivo que possa danificar a pintura ou
qualquer parte dos veículos podendo a empresa ser
penalizada.

1.920,0032,00 60,00SV009056

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.720,00

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.720,00

ALFREDO LUCAS GOMES VIEIRA:                        29.875,00
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