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00017043

PECAS PARA MANUTENCAO 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$ 1.250.000,00;
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.

1.025.000,
001250000 0,82R$00001

00017042

PECAS PARA MANUTENCAO 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$ 437.500,00;
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.

350.000,00437500 0,80R$00002

00017046

SERVICO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOCAO DE VEICULOS DE
GRANDE PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal, onde o mesmo
será consertado; o serviço não terá distância máxima determinada, entre
o local/destino do veículo e o local de recolhimento, a empresa deverá
ficar a disposição da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de
semana e feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a localização;
a contratação será por km, sendo (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx
p/km) em uma distância de ate 30 km; acima de 30 km somente o valor do
km.

- informações adicionais no termo de referência que segue em anexo.

36.000,003000 12,00KM00003

00014211
SERVICO DE GUINCHO, QUE CONSISTE NA REMOCAO DE VEICULOS DE
PEQUENO E MEDIO PORTE
até o local informado pelo responsável pela frota municipal, onde o mesmo

40.000,0010000 4,00KM00004
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será consertado; o serviço não terá distância máxima determinada, entre
o local/destino do veículo e o local de recolhimento, a empresa deverá
ficar a disposição da prefeitura 24 hs por dia, inclusive nos finais de
semana e feriados, dispor de tel. fixo e celular para facilitar a localização;
a contratação será por km, sendo (valor da taxa contratada r$) + (r$ xxxx
p/km) ate uma distância de 30 km; acima de 30 km somente o valor do km.

- informações adicionais no termo de referência que segue em anexo.

00017044

SERVICO DE MECANICA EM GERAL MANUTENCAO 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, 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.

74.800,004000 18,70H00005

00017822
SERVICO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (MECANICOS)
para trajetos realizados fora do perimetro urbano de iúna.

16.000,004000 4,00KM00006

00017045

SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO 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);
- 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.

403.550,008750 46,12H00007
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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.

00017823
TAXA DE DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS (MECANICOS) ACIMA DE
10 KM
para percursos realizados acima de 10 km da empresa contratada.

40.000,00500 80,00UN00008

00017484

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEICULO DE GRANDE PORTE ATE 30
KM

descrição:
taxa fixa para deslocamento ate 30 km rodados, sendo que o valor a ser
pago deverá abranger esta taxa somada ao valor calculado entre a
distância percorrida em km vezes o valor licitado.

26.000,00400 65,00UN00009

00017483

TAXA PARA DESLOCAMENTO DE VEICULO DE PEQUENO E MEDIO PORTE
ATE 30 KM

descrição:
taxa fixa para deslocamento ate 30 km rodados, sendo que o valor a ser
pago deverá abranger esta taxa somada ao valor calculado entre a
distância percorrida em km vezes o valor licitado.

60.000,00600 100,00UN00010

2.071.350,00
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