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ANEXO - CONTRATO Nº 23/2015 – SEQUÊNCIA 00001519 
 

Origem Pregão Presencial Nº 19/2015 Processo 104071/2014 

Contrato Contrato Nº 23/2015 

Empresa E. S. BRASIL MECANICA 

CNPJ 07.138.424/0001-66 

Endereço AVENIDA VEREADOR GENESIO DA SILVEIRA, 845 – GUANABARA – IÚNA – IÚNA – ES 
CEP: 29.390-000 

 

Secretaria 00004 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Local 00466 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÍTEM LOTE ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

005 001 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS LEVES E CAMIONETES 
inclusive da linha diesel 
- todas as peças fornecidas para 
manutenção e reposição deverá ser 
genuínas do veículo ou originais de 
fábrica, por conta exclusiva da contratada; 
- em ordem de preferência, o desconto 
sobre peças será calculado sobre: 
a - orçamento da concessionária 
autorizada da marca do veículo; 
b - tabela de preços sugeridos pelo 
fabricante das peças; 
c - preços praticados no mercado local; 
- a empresa deverá apresentar sua 
proposta preenchendo a formula abaixo: 
v f  =  v i  ÷  ( 1 - i ) 
legenda:  
v f = valor final (peças);  
v i = valor inicial pretenso pela 
administração, no caso r$ 245.800,00; 
i = percentual de desconto dividido por 
100; 
leitura da formula: 
valor final é igual a valor inicial dividido 
por um menos percentual de desconto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

R$270.109,89 X 0,12 R$32.967,03 

014 001 SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E 
CAMIONETES  
inclusive da linha diesel. 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 

H  
R$35,50 

230 R$8.165,00 
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embarcada);  
- serviço de manutenção em ar 
condicionado e direção hidráulica; 
- serviço de reparos/reformas e de solda 
oxigênio, lanternagem, reparos em 
funilaria, pintura e polimentos; 
- serviço de torno e solda elétrica em 
peças e conexões, serviço de plaina em 
geral, frisamento de engrenagens, pontas, 
carcaças, eixo e recuperação de peças; 
- serviço de retifica em geral; 
- todo serviço deverá ser realizado com 
fornecimento de mão de obra exclusiva 
(ressalvadas as hipóteses em que se 
admite a subcontratação); 
- o serviço será executado mediante 
orçamento previamente fornecido pela 
empresa contratada e aprovado pela 
prefeitura;  
- todo serviço deverá gerar um laudo, 
explicando o motivo/causa do defeito do 
veículo detalhadamente e individualmente 
por veículo com informações que facilitem 
a identificação do mesmo, tais como: 
placa, renavam, motorista, secretaria, 
entre outros;  
- durante a prestação do serviço, o veículo 
estará sob-responsabilidade da contratada 
no que diz respeito a extravio, roubo ou 
furto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: R$41.132,03  

 

Secretaria 00005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Local 00510 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

010 001 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
MECANICA EM GERAL PARA VEICULOS 
LEVES E CAMIONETES 
inclusive da linha diesel 
- todas as peças fornecidas para 
manutenção e reposição deverá ser 
genuínas do veículo ou originais de 
fábrica, por conta exclusiva da 
contratada; 
- em ordem de preferência, o desconto 
sobre peças será calculado sobre: 
a - orçamento da concessionária 

R$270.109,89 X 0,52 R$140.659,34 
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autorizada da marca do veículo; 
b - tabela de preços sugeridos pelo 
fabricante das peças; 
c - preços praticados no mercado local; 
- a empresa deverá apresentar sua 
proposta preenchendo a formula abaixo: 
v f  =  v i  ÷  ( 1 - i ) 
legenda:  
v f = valor final (peças);  
v i = valor inicial pretenso pela 
administração, no caso r$ 245.800,00; 
i = percentual de desconto dividido por 
100; 
leitura da formula: 
valor final é igual a valor inicial dividido 
por um menos percentual de desconto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

017 001 SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E 
CAMIONETES  
inclusive da linha diesel. 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada);  
- serviço de manutenção em ar 
condicionado e direção hidráulica; 
- serviço de reparos/reformas e de solda 
oxigênio, lanternagem, reparos em 
funilaria, pintura e polimentos; 
- serviço de torno e solda elétrica em 
peças e conexões, serviço de plaina em 
geral, frisamento de engrenagens, 
pontas, carcaças, eixo e recuperação de 
peças; 
- serviço de retifica em geral; 
- todo serviço deverá ser realizado com 
fornecimento de mão de obra exclusiva 
(ressalvadas as hipóteses em que se 
admite a subcontratação); 
- o serviço será executado mediante 
orçamento previamente fornecido pela 
empresa contratada e aprovado pela 
prefeitura;  
- todo serviço deverá gerar um laudo, 
explicando o motivo/causa do defeito do 
veículo detalhadamente e 
individualmente por veículo com 

H  
R$35,50 

1.530 R$54.315,00 
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informações que facilitem a identificação 
do mesmo, tais como: placa, renavam, 
motorista, secretaria, entre outros;  
- durante a prestação do serviço, o 
veículo estará sob-responsabilidade da 
contratada no que diz respeito a extravio, 
roubo ou furto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: R$194.974,34  

 

Secretaria 00006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 

Local 00573 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

001 001 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS LEVES E CAMIONETES 
inclusive da linha diesel 
- todas as peças fornecidas para 
manutenção e reposição deverá ser 
genuínas do veículo ou originais de 
fábrica, por conta exclusiva da contratada; 
- em ordem de preferência, o desconto 
sobre peças será calculado sobre: 
a - orçamento da concessionária 
autorizada da marca do veículo; 
b - tabela de preços sugeridos pelo 
fabricante das peças; 
c - preços praticados no mercado local; 
- a empresa deverá apresentar sua 
proposta preenchendo a formula abaixo: 
v f  =  v i  ÷  ( 1 - i ) 
legenda:  
v f = valor final (peças);  
v i = valor inicial pretenso pela 
administração, no caso r$ 245.800,00; 
i = percentual de desconto dividido por 
100; 
leitura da formula: 
valor final é igual a valor inicial dividido 
por um menos percentual de desconto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

R$270.109,89 X 0,04 R$10.989,01 

019 001 SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E 
CAMIONETES  
inclusive da linha diesel. 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 

H  
R$35,50 

220 R$7.810,00 
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manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada);  
- serviço de manutenção em ar 
condicionado e direção hidráulica; 
- serviço de reparos/reformas e de solda 
oxigênio, lanternagem, reparos em 
funilaria, pintura e polimentos; 
- serviço de torno e solda elétrica em 
peças e conexões, serviço de plaina em 
geral, frisamento de engrenagens, pontas, 
carcaças, eixo e recuperação de peças; 
- serviço de retifica em geral; 
- todo serviço deverá ser realizado com 
fornecimento de mão de obra exclusiva 
(ressalvadas as hipóteses em que se 
admite a subcontratação); 
- o serviço será executado mediante 
orçamento previamente fornecido pela 
empresa contratada e aprovado pela 
prefeitura;  
- todo serviço deverá gerar um laudo, 
explicando o motivo/causa do defeito do 
veículo detalhadamente e 
individualmente por veículo com 
informações que facilitem a identificação 
do mesmo, tais como: placa, renavam, 
motorista, secretaria, entre outros;  
- durante a prestação do serviço, o veículo 
estará sob-responsabilidade da contratada 
no que diz respeito a extravio, roubo ou 
furto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS: R$18.799,01  

 

Secretaria 00010– SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Local 00427 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

012 001 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS LEVES E CAMIONETES 
inclusive da linha diesel 
- todas as peças fornecidas para 
manutenção e reposição deverá ser 
genuínas do veículo ou originais de 
fábrica, por conta exclusiva da contratada; 
- em ordem de preferência, o desconto 
sobre peças será calculado sobre: 
a - orçamento da concessionária 

R$270.109,89 X 0,01 R$1.978,02 
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autorizada da marca do veículo; 
b - tabela de preços sugeridos pelo 
fabricante das peças; 
c - preços praticados no mercado local; 
- a empresa deverá apresentar sua 
proposta preenchendo a formula abaixo: 
v f  =  v i  ÷  ( 1 - i ) 
legenda:  
v f = valor final (peças);  
v i = valor inicial pretenso pela 
administração, no caso r$ 245.800,00; 
i = percentual de desconto dividido por 
100; 
leitura da formula: 
valor final é igual a valor inicial dividido 
por um menos percentual de desconto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

018 001 SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E 
CAMIONETES  
inclusive da linha diesel. 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada);  
- serviço de manutenção em ar 
condicionado e direção hidráulica; 
- serviço de reparos/reformas e de solda 
oxigênio, lanternagem, reparos em 
funilaria, pintura e polimentos; 
- serviço de torno e solda elétrica em 
peças e conexões, serviço de plaina em 
geral, frisamento de engrenagens, pontas, 
carcaças, eixo e recuperação de peças; 
- serviço de retifica em geral; 
- todo serviço deverá ser realizado com 
fornecimento de mão de obra exclusiva 
(ressalvadas as hipóteses em que se 
admite a subcontratação); 
- o serviço será executado mediante 
orçamento previamente fornecido pela 
empresa contratada e aprovado pela 
prefeitura;  
- todo serviço deverá gerar um laudo, 
explicando o motivo/causa do defeito do 
veículo detalhadamente e 
individualmente por veículo com 
informações que facilitem a identificação 

H  
R$35,50 

70 R$2.485,00 
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do mesmo, tais como: placa, renavam, 
motorista, secretaria, entre outros;  
- durante a prestação do serviço, o veículo 
estará sob-responsabilidade da contratada 
no que diz respeito a extravio, roubo ou 
furto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: R$4.463,02  

 

Secretaria 00011 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 

Local 00481 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

008 001 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS LEVES E CAMIONETES 
inclusive da linha diesel 
- todas as peças fornecidas para 
manutenção e reposição deverá ser 
genuínas do veículo ou originais de 
fábrica, por conta exclusiva da contratada; 
- em ordem de preferência, o desconto 
sobre peças será calculado sobre: 
a - orçamento da concessionária 
autorizada da marca do veículo; 
b - tabela de preços sugeridos pelo 
fabricante das peças; 
c - preços praticados no mercado local; 
- a empresa deverá apresentar sua 
proposta preenchendo a formula abaixo: 
v f  =  v i  ÷  ( 1 - i ) 
legenda:  
v f = valor final (peças);  
v i = valor inicial pretenso pela 
administração, no caso r$ 245.800,00; 
i = percentual de desconto dividido por 
100; 
leitura da formula: 
valor final é igual a valor inicial dividido 
por um menos percentual de desconto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

R$270.109,89 X 0,11 R$29.670,33 

016 001 SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E 
CAMIONETES  
inclusive da linha diesel. 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 

H  
R$35,50 

630 R$22.365,00 
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- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada);  
- serviço de manutenção em ar 
condicionado e direção hidráulica; 
- serviço de reparos/reformas e de solda 
oxigênio, lanternagem, reparos em 
funilaria, pintura e polimentos; 
- serviço de torno e solda elétrica em 
peças e conexões, serviço de plaina em 
geral, frisamento de engrenagens, pontas, 
carcaças, eixo e recuperação de peças; 
- serviço de retifica em geral; 
- todo serviço deverá ser realizado com 
fornecimento de mão de obra exclusiva 
(ressalvadas as hipóteses em que se 
admite a subcontratação); 
- o serviço será executado mediante 
orçamento previamente fornecido pela 
empresa contratada e aprovado pela 
prefeitura;  
- todo serviço deverá gerar um laudo, 
explicando o motivo/causa do defeito do 
veículo detalhadamente e 
individualmente por veículo com 
informações que facilitem a identificação 
do mesmo, tais como: placa, renavam, 
motorista, secretaria, entre outros;  
- durante a prestação do serviço, o veículo 
estará sob-responsabilidade da contratada 
no que diz respeito a extravio, roubo ou 
furto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO: R$52.035,33  

 

Secretaria 00015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE 

Local 00422 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

003 001 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS LEVES E CAMIONETES 
inclusive da linha diesel 
- todas as peças fornecidas para 
manutenção e reposição deverá ser 
genuínas do veículo ou originais de 
fábrica, por conta exclusiva da contratada; 
- em ordem de preferência, o desconto 
sobre peças será calculado sobre: 
a - orçamento da concessionária 
autorizada da marca do veículo; 

R$270.109,89 X 0,15 R$40.659,34 
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b - tabela de preços sugeridos pelo 
fabricante das peças; 
c - preços praticados no mercado local; 
- a empresa deverá apresentar sua 
proposta preenchendo a formula abaixo: 
v f  =  v i  ÷  ( 1 - i ) 
legenda:  
v f = valor final (peças);  
v i = valor inicial pretenso pela 
administração, no caso r$ 245.800,00; 
i = percentual de desconto dividido por 
100; 
leitura da formula: 
valor final é igual a valor inicial dividido 
por um menos percentual de desconto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

013 001 SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E 
CAMIONETES  
inclusive da linha diesel. 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada);  
- serviço de manutenção em ar 
condicionado e direção hidráulica; 
- serviço de reparos/reformas e de solda 
oxigênio, lanternagem, reparos em 
funilaria, pintura e polimentos; 
- serviço de torno e solda elétrica em 
peças e conexões, serviço de plaina em 
geral, frisamento de engrenagens, pontas, 
carcaças, eixo e recuperação de peças; 
- serviço de retifica em geral; 
- todo serviço deverá ser realizado com 
fornecimento de mão de obra exclusiva 
(ressalvadas as hipóteses em que se 
admite a subcontratação); 
- o serviço será executado mediante 
orçamento previamente fornecido pela 
empresa contratada e aprovado pela 
prefeitura;  
- todo serviço deverá gerar um laudo, 
explicando o motivo/causa do defeito do 
veículo detalhadamente e 
individualmente por veículo com 
informações que facilitem a identificação 
do mesmo, tais como: placa, renavam, 

H  
R$35,50 

200 R$7.100,00 
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motorista, secretaria, entre outros;  
- durante a prestação do serviço, o veículo 
estará sob-responsabilidade da contratada 
no que diz respeito a extravio, roubo ou 
furto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES: R$47.759,34  

 

Secretaria 00016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Local 00433 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

007 001 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS LEVES E CAMIONETES 
inclusive da linha diesel 
- todas as peças fornecidas para 
manutenção e reposição deverá ser 
genuínas do veículo ou originais de 
fábrica, por conta exclusiva da contratada; 
- em ordem de preferência, o desconto 
sobre peças será calculado sobre: 
a - orçamento da concessionária 
autorizada da marca do veículo; 
b - tabela de preços sugeridos pelo 
fabricante das peças; 
c - preços praticados no mercado local; 
- a empresa deverá apresentar sua 
proposta preenchendo a formula abaixo: 
v f  =  v i  ÷  ( 1 - i ) 
legenda:  
v f = valor final (peças);  
v i = valor inicial pretenso pela 
administração, no caso r$ 245.800,00; 
i = percentual de desconto dividido por 
100; 
leitura da formula: 
valor final é igual a valor inicial dividido 
por um menos percentual de desconto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

R$270.109,89 X 0,05 R$13.186,81 

015 001 SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E 
CAMIONETES  
inclusive da linha diesel. 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 

H  
R$35,50 

120 R$4.260,00 

mailto:contratos@iuna.es.gov.br
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embarcada);  
- serviço de manutenção em ar 
condicionado e direção hidráulica; 
- serviço de reparos/reformas e de solda 
oxigênio, lanternagem, reparos em 
funilaria, pintura e polimentos; 
- serviço de torno e solda elétrica em 
peças e conexões, serviço de plaina em 
geral, frisamento de engrenagens, pontas, 
carcaças, eixo e recuperação de peças; 
- serviço de retifica em geral; 
- todo serviço deverá ser realizado com 
fornecimento de mão de obra exclusiva 
(ressalvadas as hipóteses em que se 
admite a subcontratação); 
- o serviço será executado mediante 
orçamento previamente fornecido pela 
empresa contratada e aprovado pela 
prefeitura;  
- todo serviço deverá gerar um laudo, 
explicando o motivo/causa do defeito do 
veículo detalhadamente e 
individualmente por veículo com 
informações que facilitem a identificação 
do mesmo, tais como: placa, renavam, 
motorista, secretaria, entre outros;  
- durante a prestação do serviço, o veículo 
estará sob-responsabilidade da contratada 
no que diz respeito a extravio, roubo ou 
furto. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO: R$17.446,81  

E S BRASIL MECANICA: R$376.609,88 

 

mailto:contratos@iuna.es.gov.br

