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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2018 – PROCESSO Nº 2298/2018 
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6444/2017 

 
Empresa Vencedora: LINFASO CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.076.908/0001-28, com sede na Rua Elda Mendonça de Lima, nº 18 A, bairro Pedro Ideraldo, 
São José do Calçado/ES, cep: 29.470-000, telefone: (28)98804-2030, endereço eletrônico: 
fabio.linfaso@gmail.com, linfaso@hotmail.com, neste ato representada por ADILSON DE 
SOUZA FERREIRA, brasileiro, viúvo, empresário, portador do CPF nº 827.019.117-53 e RG nº 
06311350-0, residente na Rua Elda Mendonça de Lima, nº 18, bairro Pedro Ideraldo de 
Almeida Lima, São José do Calçado/ES, cep: 29.470-000. 
 
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS 
URBANAS, RURAIS, ENCOSTAS E CÓRREGOS, INCLUSO AINDA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; 
 
Os itens, as especificações, unidades, as quantidades e os preços seguem conforme 
registrados na tabela abaixo: 
 

LOTE 1 
 

 
1.1. SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UN. VLR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1.1.1 O serviço de varrição manual com uso 
predominante de equipamentos, 
instrumentos e ferramentas manuais, sem 
motorização, acondicionamento em sacos 
plásticos dos resíduos sólidos coletados nas 
vias e logradouros públicos. A coleta dos 
sacos devidamente organizados em locais 
pré-determinados será de responsabilidade 
da contratante. 

Km(eixo)/ano 21.108 73,10 1.542.994,80 

1.1.2 Varrição mecanizada com uso de sopradores 
costais de espaços públicos e vias públicas 
pavimentadas, com uso de sopradores 
costais (varrição eólica), acondicionamento 
em sacos plásticos dos resíduos sólidos 
coletados nas vias e logradouros públicos. A 
coleta dos sacos devidamente organizados 
em locais pré-determinados será de 
responsabilidade da contratante. 

Km(eixo)/ano 2.449 80,75 197.756,75 
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1.1.3 Serviço de pintura com cal de postes e meio-
fios e outros elementos em vias urbanas em 
todo o território do município, inclusive 
fornecimento de materiais e insumos para 
pintura (cal, fixador, broxas, baldes, entre 
outros) e transportes dos mesmos. 

m2/ano 47.354 3,72 176.156,88 

1.1.4 Serviço de capina predominantemente 
manual de margens e leitos de córregos, 
drenos de canaletas, de encostas, vias e 
prédios públicos, inclusive raspagem de linha 
d’água (sarjetas), inclusive capina utilizando 
predominantemente roçadeira mecanizada. 

m2/ano 72.716 0,58 42.175,28 

1.1.5 Serviço de capina predominantemente 
mecanizada, de estradas rurais e suas 
vicinais, escolas e creches, postos de saúde, 
feiras livres e outros prédios municipais, 
além de atender situações eventuais de 
trabalho para proceder a limpeza das vias e 
logradouros públicos nos locais de realização 
de eventos esportivos, religiosos, culturais e 
artísticos, inclusive as solicitações 
emergenciais da defesa civil. 

Km(eixo)/ano 2.200 90,20 198.440,00 

1.1.6 Limpeza e manutenção de praças, pontes, 
parques de exposição e outros 
equipamentos públicos correlatos. 

m2/ano 10.560 0,58 6.124,80 

 
1.2. EQUIPAMENTOS 

 

1.2.1 Caixa Estacionaria 5.0m3 Para Entulho (15 
Unidades Por Mês) 

CAIXA 180 615,46 110.782,80 

1.2.2 Caminhão Poli-Guincho HORA 2.220 47,35 105.117,00 

1.2.3 Triturador de Galhos HORA 555 17,62 9.779,10 

1.2.4 Veículo Utilitário Tipo Pick Up HORA 2.220 20,77 46.109,40 

1.2.5 Caminhão compactador com 01 (um) 
motorista e 02 (dois) ajudantes, com 
combustível por conta da empresa e veiculo 
com, no máximo, 08 anos de uso a partir da 
data de fabricação. 

HORA 1.110 75,10 83.361,00 

1.2.6 Equipamento conjugado hidrojato – 
equipamento móvel, combinado com alta 
pressão e alto vácuo, sistema misto, com 
divisão para detritos de mínimo 7000 l e 
outra para água mínimo de 5000 l, que serve 
de alimentação do sistema e bomba de alta 
pressão, com 3 pistões horizontais 
intercambiais, de 26 ou 45, vazão de 70 a 
424l/m, para serem usados de acordo com a 
necessidade de pressão e volume, pressão 
mínima de 0 a 375 kg/cm3, 5300 psi, potência 
mínima de 15 cv, com válvula de pressão e 
segurança. Motor de no mínimo 108 hp a 

HORA 704 106,50 74.976,00 
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1800 r.p.m, com 01 motorista e 02 
ajudantes, com combustível por conta da 
empresa e veiculo com no máximo 8 anos de 
uso a partir da data de fabricação. 

VALOR GLOBAL: R$2.593.773,81 

 
A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida 
no Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação. 
 
Valor Total da Adesão: R$2.593.773,81 (dois milhões quinhentos e noventa e três mil 
setecentos e setenta e três reais oitenta e um centavos); 
 
Dotação Orçamentária: 090001.0412200462.062.33903900000 – Ficha 224. 
 
A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante será o Sr. José Geraldo de Oliveira, matricula nº 307190, Rogerio 
Souza e Paula, matricula nº 030355, Thiago Amurim da Silveira, matricula nº 029645, 
nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão. 
 
O MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no 
CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas 
Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA, 
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e 
RG n.º 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa 
Senhora das Graças, neste Município, torna público a adesão a Ata de Registro de Preços 
decorrente do Pregão Presencial nº 002/2018, via sistema de Registro de Preços, seguindo as 
mesmas cláusulas e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 032/2018, com 
fundamento no Registro de Pregão Presencial nº 002/2018, Processo Licitatório nº 6444/2017, 
cujo órgão detentor é a empresa LINFASO CONSTRUTORA LTDA EPP.  
 
Iúna/ES, 01 de agosto de 2018. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES 
Weliton Virgílio Pereira – Prefeito  
 
 
LINFASO CONSTRUTORA LTDA EPP 
Adilson de Souza Ferreira / ou procurador legalmente habilitado 


