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ANEXO - CONTRATO Nº 29/2015 – SEQUÊNCIA 00001537 
 

Origem Pregão Presencial Nº 19/2015 Processo 104071/2014 

Contrato Contrato Nº 29/2015 

Empresa M. A. PAULUCIO ME 

CNPJ 11.720.624/0001-08 

Endereço AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 509 – NITERÓI – 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 

006 002 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS DA LINHA DIESEL 
Máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- 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$ 122.000,00; 
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$135.555,56 X 0,082 R$11.115.56 

021 002 SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO 
EM GERAL, LINHA DIESEL  
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 

H  
R$43,10 

100 R$4.310,00 
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carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas, tratores e veículos de médio 
porte; 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada); 
- o serviço deverá incluir sistema de 
direção, hidráulicos, montagem e 
desmontagem do motor, caixa de marchas 
e regulagem em geral; 
- 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. 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: R$15.425,56  
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Secretaria 00005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Local 00510 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

011 002 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS DA LINHA DIESEL 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- 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$ 122.000,00; 
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$135.555,56 X 0,01639 R$22.217,56 

023 002 SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO 
EM GERAL, LINHA DIESEL  
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas, tratores e veículos de médio 
porte; 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada); 

H  
R$43,10 

100 R$4.310,00 
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- o serviço deverá incluir sistema de 
direção, hidráulicos, montagem e 
desmontagem do motor, caixa de marchas 
e regulagem em geral; 
- 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. 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: R$26.527,56  
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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 

002 002 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS DA LINHA DIESEL 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- 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$ 122.000,00; 
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$135.555,56 X 0,2459 R$33.333,11 

021 002 SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO 
EM GERAL, LINHA DIESEL  
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas, tratores e veículos de médio 
porte; 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada); 

H  
R$43,10 

150 R$6.465,00 
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- o serviço deverá incluir sistema de 
direção, hidráulicos, montagem e 
desmontagem do motor, caixa de marchas 
e regulagem em geral; 
- 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. 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS: R$39.798,11  
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Secretaria 00011– SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 

Local 00481 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

009 002 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS DA LINHA DIESEL 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- 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$ 122.000,00; 
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$135.555,56 X 0,0984 R$13.338,67 

022 002 SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO 
EM GERAL, LINHA DIESEL  
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas, tratores e veículos de médio 
porte; 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada); 

H  
R$43,10 

250 R$10.775,00 
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- o serviço deverá incluir sistema de 
direção, hidráulicos, montagem e 
desmontagem do motor, caixa de marchas 
e regulagem em geral; 
- 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. 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO: R$24.113,67  
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Secretaria 00015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE 

Local 00422 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE 

ÍTEM LOTE ESPECÍFICAÇÃO UND QUANT. VALOR 
TOTAL 

004 002 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE MECANICA EM GERAL 
PARA VEICULOS DA LINHA DIESEL 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- 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$ 122.000,00; 
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$135.555,56 X 0,4098 R$55.550,67 

020 002 SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO 
EM GERAL, LINHA DIESEL  
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas, tratores e veículos de médio 
porte; 
- manutenção preventiva compreende 
revisão geral do veículo de acordo com 
manual do fabricante; 
- serviço elétrico em geral (eletrônica 
embarcada); 

H  
R$43,10 

1.900 R$81.890,00 
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- o serviço deverá incluir sistema de 
direção, hidráulicos, montagem e 
desmontagem do motor, caixa de marchas 
e regulagem em geral; 
- 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. 
máquinas agrícolas/terraplanagem 
(tratores, retroescavadeira, pá 
carrregadeira, patrol, e outras máquinas 
agrícolas), incluindo caminhões, máquinas 
pesadas e veículos de médio porte. 
- informações adicionais no termo de 
referência que segue em anexo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES: R$137.440,67  

M A PAULÚCIO ME: R$243.305,57 

 


