
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000058/2017

SIGNO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ:  08.183.137/0001-30

AVENIDA ALBERTO TORRES, 147 - CENTRO - CAMPOS DOS GOITACAZES - RJ - CEP: 28035581

ANEXO - CONTRATO Nº 000058/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001884

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000011/2017 000743/2017

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ILUM PÚBLICA E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM
ILUMINAÇÃO
- serviços mão de obra para realização dos serviços de
iluminação pública.

equipe de manutenção composta de 01 (um) eletricista, 01
(um) ajudante de eletricista e 01 motorista, para manutenção
no sistema de iluminação pública e obras elétricas,
compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas,
instalação e troca de luminárias, instalação, lançamento e
tensionamento de cabos, identificação dos postes se
necessário. o eletricista deverá ter certificado de curso de
nr10, e outros cursos necessário a execução dos serviços.
operação de munck para retirada e implantação de postes e
outros serviços.

- serviços de manutenção com: 01 (um) veículo tipo
caminhão munck  equipado com lança e cesto, ou outro
veículo compatível com a execução dos serviços, todo
ferramental e equipamentos de segurança necessários para
realização dos serviços de iluminação pública e/ou em
evento patrocinado pelo município

prestação de serviço de manutenção com: 1(um) veículo tipo
guindauto/munck, equipado com lança e cesto, ou outro
veículo compatível com a execução dos serviços para
utilização da equipe de manutenção composta de 01 (um)
eletricista, 01 (um) ajudante de eletricista e 01 motorista, e
todo o ferramental e equipamentos de segurança
necessários para realização dos serviços de recuperação e
manutenção de rede elétrica e iluminação em todo município
de iúna es, compreende serviços de instalação e troca de
lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação
retirada e troca de postes, cabos, conexão, recuperar ou
instalar aterramento em todos os postes inclusive os
metálicos, instalação retirada e relê, reator, lançamento e
tensionamento de cabos, identificação dos postes  se
necessário, reparos nas entradas de energia de edifícios
públicos, montagem e instalação de medidores padrão edp
em edifícios públicos,  os serviços serão através de escada,
espora e cesto elevado,  está incluso também alimentação,
implantação e manutenção, estadias e transporte;
compreende também; combustível, manutenção,  impostos,
encargos sociais e bdi

38.400,00480,00 80,00H001001

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              38.400,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              38.400,00

SIGNO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:                        38.400,00

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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