
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000126/2018

R MARQUES DA SILVA LTDA

CNPJ:  21.630.656/0001-68

Rua EUCLIDES GOMES DE MATOS, 78 - GUANABARA - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000126/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002172

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000048/2018 000823/2018

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

LAVAGEM GERAL DE CAMINHOES

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de caminhões;
- limpeza ecológica; limpeza dos tapetes; limpeza do painel;
limpeza dos vidros; aspiração interna do veículo; aplicação
de produtos nos pneus; lavagem na carroceria; e demais
locais que configurem a lavagem geral ou seja completa do
veículo. proibido a utilização de qualquer produto corrosivo
que possa danificar a pintura ou qualquer parte dos
veículos.

- os veículos deverão ser lubrificados com graxa, após o
serviço de lavagem.

16.400,00100,00 164,00SV001008

LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM
(EM GERAL)

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de máquinas de
terraplanagem em geral; limpeza ecológica; limpeza do painel;
limpeza dos vidros; aplicação de produtos nos pneus; e
demais locais que configurem a lavagem geral ou seja
completa do veículo. proibido a utilização de qualquer
produto corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer
parte dos veículos.

- os veículos deverão ser lubrificados com graxa, após o
serviço de lavagem.

17.900,00100,00 179,00SV002009

LAVAGEM GERAL DE MOTOCICLETAS

descrição:
- serviço de lavagem geral externa de motocicleta; limpeza
geral; e demais locais que configurem a lavagem geral ou
seja completa do veículo. proibido a utilização de qualquer
produto corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer
parte dos veículos.

493,2040,00 12,33SV003001

LAVAGEM GERAL DE TRATORES AGRICOLAS

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de tratores
agrícolas; limpeza ecológica; limpeza do painel; limpeza dos
vidros; aplicação de produtos nos pneus; e demais locais
que configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo.
proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos.

- os veículos deverão ser lubrificados com graxa, após o
serviço de lavagem.

3.280,0020,00 164,00SV004011

LAVAGEM GERAL DE VEICULOS - ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

8.568,0072,00 119,00SV005010

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de ônibus e
micro-ônibus; limpeza ecológica; limpeza dos tapetes;
limpeza do painel; limpeza dos vidros;  aspiração interna do
veículo; aplicação de produtos nos pneus; e demais locais
que configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo.
proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos.

- os veículos deverão ser lubrificados com graxa, após o
serviço de lavagem.

LAVAGEM GERAL DE VEICULOS LEVES

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de veículos
leves; limpeza ecológica; limpeza dos tapetes; limpeza do
painel; limpeza dos vidros; aspiração interna do veículo;
- aplicação de produtos nos pneus; e demais locais que
configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo.
- proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos.
serão considerados veículos automóveis tipo leves: saveiros
vw, gol volkswagen, corsa, renault clio, kadett ipanema, fiat
uno, celta, parati, fiesta, ford courrier, fiat strada, fiat doblô,
fiat doblô (ambulância), grand siena, e demais veículos que
se enquadrem com as descrições dos veículos citados.

5.176,80180,00 28,76SV006002

LAVAGEM GERAL DE VEICULOS UTILITARIOS

descrição:
- serviço de lavagem geral, interna e externa de veículos tipo
utilitário; limpeza ecológica; limpeza dos tapetes; limpeza do
painel; limpeza dos vidros; aspiração interna do veículo;
aplicação de produtos nos pneus; e demais locais que
configurem a lavagem geral ou seja completa do veículo; é
proibido a utilização de qualquer produto corrosivo que
possa danificar a pintura ou qualquer parte dos veículos;
serão considerados veículos utilitários: toyota bandeirantes,
caminhonetes a20, caminhoneta carroceria aberta, fiat
ducato, ford transit (ambulâncias) e demais veículos que se
enquadrem com as descrições dos veículos citados.

1.849,2060,00 30,82SV007003

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM
CAMINHOES

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados -  além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos -
secagem com flanela limpa e conservada evitando assim
possíveis rainhuras na pintura - a lavagem simples difere da
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento - é
expressamente proibido a utilização de qualquer produto
corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer parte
dos veículos podendo a empresa ser penalizada.

7.560,0090,00 84,00SV008006

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que

11.376,00144,00 79,00SV009007
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é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados. além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos. a
lavagem simples difere da lavagem completa, pela exclusão
dos itens lavagem da parte inferior do veículo, lavagem do
motor e polimento. expressamente proibido a utilização de
quaqluer produto  corrosivo que possa danificar a pintura ou
qualquer parte dos veículos podendo a empresa ser
penalizada.

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM
VEICULOS LEVES

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo,  retirando
toda a sujeira observada na pintura, tilizando se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados - além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos -
secagem com flanela limpa e conservada evitando assim
possíveis rainhuras na pintura - a lavagem simples difere da
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento -
expressamente proibido a utilização de quaqluer produto
corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer parte
dos veículos podendo a empresa ser penalizada - serão
considerados veículos automóveis leves: saveiros vw, gol
volkswagen, corsa, renault clio, kadett ipanema, fiat uno,
celta, parati, fiesta, ford courrier, fiat strada, fiat doblô, grand
siena, e demais veículos que se enquadrem com as
descrições dos veículos citados.

5.238,00300,00 17,46SV010004

LAVAGEM SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM
VEICULOS UTILITARIOS

descrição:
- entende-se por lavagem simples/rápida tipo meia sola a que
é procedida na parte interna e externa do veículo, retirando
toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu
neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis,
atingindo todos os pontos desejados. além dos
equipamentos utilizados para aspiração interna do veículo,
deverá ser utilizado também flanelas úmidas apenas com
água e posterior aplicação de produto tipo silicone para
melhor preservação das partes plásticas dos veículos.
secagem com flanela limpa e conservada evitando assim
possíveis rainhuras na pintura. a lavagem simples difere da
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte
inferior do veículo, lavagem do motor e polimento.
expressamente proibido a utilização de quaqluer produto
corrosivo que possa danificar a pintura ou qualquer parte
dos veículos podendo a empresa ser penalizada. serão
considerados veículos utilitários: toyota bandeirantes,
caminhonetes a20, caminhoneta carroceria aberta, fiat
ducato e demais veículos que se enquadrem com as
descrições dos veículos citados.

2.599,00115,00 22,60SV011005

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              80.440,20
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