
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000014/2022

MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

CNPJ:  08.828.512/0001-52

RUA ANGELO, 112 - MORADA DE SANTA FE - CARIACICA - ES - CEP: 29143748

ANEXO - TERMO Nº 000014/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003090

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000011/2022 000223/2022

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

TRANSPORTE COLETIVO - VEICULO PARA NO MINIMO 15
PASSAGEIROS

descrição:
para transporte de comitivas e coletivo, aferidos por km
rodados com rota destinadas e determinadas pela secretaria
solicitante, com capacidade mínima de 15 (quinze)
passageiros incluindo o motorista,
com ar condicionado, com seguro que cubra passegeiros do
veículo contratado, passageiros e veículos de terceiros, os
veículos deverão ter no máximo 05 (cinco) anos de uso,
tendo que ser substituidos se esta idade for atingida durante
a vigência do contrato.

160.300,00070000,00 2,2900KM001001

TRANSPORTE COLETIVO - VEICULO PARA NO MINIMO 21
PASSAGEIROS

descrição:
para transporte de comitivas e coletivo, aferidos por km
rodados com rota destinadas e determinadas pela secretaria
requisitante, com capacidade mínima de 21 (vinte e um)
passageiros, incluindo o motorista, com ar condicionado,
com seguro que cubra passegeiros do veículo contratado,
passageiros e veículos de terceiros, os veículos deverão ter
no máximo 07 anos de uso, tendo que ser substituidos se
esta idade for atingida durante a vigência do contrato.

87.300,00030000,00 2,9100KM002002

TRANSPORTE COLETIVO - VEICULO PARA NO MINIMO 28
PASSAGEIROS

descrição:
para transporte de comitivas e coletivo, aferidos por km
rodados com rotas destinadas e determinadas pela
secretaria solicitante, com capacidade para no mínimo 28
(vinte e oito) passageiros incluindo o motorista, com ar
condicionado, com seguro que cubra passegeiros do veículo
contratado, passageiros e veículos de terceiros. os veículos
deverão ter no máximo 10 (dez) anos de uso, tendo que ser
substituidos se esta idade for atingida durante a vigência do
contrato.

267.000,00060000,00 4,4500KM003003

TRANSPORTE COLETIVO VEICULO PARA NO MINIMO 31
PASSAGEIROS

descrição:
para transporte de comitivas e coletivo, aferidos por km
rodados com rota destinadas e determinadas pela secretaria
solicitante, com capacidade mínima de 31 (trinta e um)
passageiros, incluindo o motorista, com ar condicionado,
com seguro que cubra passegeiros do veículo contratado,
passageiros e veículos de terceiros. o veículo deverá ter no
máximo 15 anos de uso, tendo que ser substituido se esta
idade for atingida durante a vigência do contrato.

273.000,00060000,00 4,5500KM005004

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
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              787.600,000

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              787.600,000

MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA:                        787.600,000
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