
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000033/2016

E. S. BRASIL MECANICA

CNPJ:  07.138.424/0001-66

AVENIDA VEREADOR GENESIO DA SILVEIRA, 845 - GUANABARA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000033/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001767

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000017/2016 000915/2016

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE GRANDE PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

5.500,001000,00 5,50KM001008

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

1.200,0040,00 30,00UN001012

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM
RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.200,0040,00 30,00UN001013

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

1.365,00500,00 2,73KM002009

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o

1.200,0040,00 30,00UN002010
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valor licitado.

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.200,0040,00 30,00UN002011

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              11.665,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              11.665,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

2.730,001000,00 2,73KM002024

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

1.200,0040,00 30,00UN002025

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.200,0040,00 30,00UN002026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.130,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.130,00

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 GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE GRANDE PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

5.500,001000,00 5,50KM001027
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TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN001032

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM
RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN001033

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

1.365,00500,00 2,73KM002028

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN002030

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN002031

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              12.865,00

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              12.865,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE GRANDE PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

8.250,001500,00 5,50KM001001

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ATE 10 KM RODADOS

1.500,0050,00 30,00UN001006
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taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM
RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN001007

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

1.365,00500,00 2,73KM002002

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN002004

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN002005

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              15.615,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              15.615,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE GRANDE PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

5.500,001000,00 5,50KM001017

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao

1.800,0060,00 30,00UN001022
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valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PESADO
(ÔNIBUS E CAMINHÃO) EM GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM
RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.800,0060,00 30,00UN001023

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

1.365,00500,00 2,73KM002018

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

1.200,0040,00 30,00UN002020

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.200,0040,00 30,00UN002021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              12.865,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              12.865,00

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

SERVIÇO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE
VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal,
onde o mesmo será consertado; o serviço não terá distância
máxima determinada, entre o local/destino do veículo e o
local de recolhimento, a empresa deverá ficar a disposição
da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de semana e
feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a
localização; a contratação será por km, sendo (valor da taxa
contratada r$) + (r$ xxxx p/km) ate uma distância de 10 km
do municipio; (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx p/km)
em uma distância entre 10 km e 30 km; acima de 30 km
somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue
em anexo.

1.365,00500,00 2,73KM002014

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ATE 10 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento ate 10 km rodados, sendo que
o valor a ser pago deverá abranger esta taxa somada ao
valor calculado entre a distância percorrida em km vezes o
valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN002015
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TAXA PARA DESLOCAMENTO DE AUTOMÓVEL EM
GUINCHO ENTRE 10 E 30 KM RODADOS
taxa fixa para deslocamento entre 10 e 30 km rodados,
sendo que o valor a ser pago deverá abranger esta taxa
somada ao valor calculado entre a distância percorrida em
km vezes o valor licitado.

1.500,0050,00 30,00UN002016

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              4.365,00

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              4.365,00

E S BRASIL MECANICA:                        62.505,00
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