
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000183/2020

EDSON R. FRANCISCO ME

CNPJ:  31.705.551/0001-84

AVENIDA PROFESSOR AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA, SN - GUANABARA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000183/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002680

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000032/2020 002816/2019

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.

4.290,0022,00 195,000SV001

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.

3.680,0016,00 230,000SV002

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.

12,621,00 12,620SV003

LAVAGEM GERAL DE VEICULOS - ONIBUS E
MICRO-ONIBUS

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.

3.200,0020,00 160,000SV004
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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.

3.150,0063,00 50,000SV005

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.

1.890,0027,00 70,000SV006

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              16.222,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              16.222,62

EDSON R FRANCISCO ME:                        16.222,62
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