
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000038/2022

E. S. BRASIL MECANICA

CNPJ:  07.138.424/0001-66

AVENIDA VEREADOR GENESIO DA SILVEIRA, 845 - GUANABARA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - CONTRATO Nº 000038/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003109

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000028/2021 001021/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE VEICULOS PEQUENO PORTE E UTILITARIOS
movido à gasolina, álcool e flex.- todas as peças
fornecidas para manutenção e reposição deverá ser
genuína 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; i = percentual de desconto dividido por
100; leitura da formula: valor final é igual a valor inicial
dividido por um menor percentual de desconto.- informações
adicionais no termo de referência que segue em anexo.

234.060,000
249000,0

0 0,9400R$001001

RECUPERACAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE PEQUENO
PORTE E UTILITARIOS - LINHA GASOLINA
o serviço compreende a recuperação de peças diversas
as quais é vantajoso a administração contratar a
recuperação ao invés de comprar peças novas, tais como:
bombas injetoras, retífica de motores, turbinas, módulos e
outros.

descrição detalhada no termo de referência.

25.000,00025000,00 1,0000R$001003

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
VEICULOS DE PEQUENO PORTE E UTILITARIOS A GASOLINA
alcool e flex.- 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 torno em peças e conexões, serviço de plaina em
geral, frisamento de engrenagens, pontas, carcaças, eixo e
recuperação de peças; - 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, 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.

183.456,0003822,00 48,0000HORA001002

PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
PARA VEICULOS DE PEQUENO PORTE E UTILITARIO A
DIESEL
todas as peças fornecidas para manutenção e reposição

335.047,380
360266,0

0
0,9300R$004012
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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; 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.

RECUPERACAO DE PECAS PARA VEICULOS DE PEQUENO
PORTE E UTILITARIOS - LINHA DIESEL
o serviço compreende a recuperação de peças diversas
as quais é vantajoso a administração contratar a
recuperação ao invés de comprar peças novas, tais como:
bombas injetoras, retífica de motores, turbinas, módulos e
outros.

descrição detalhada no termo de referência.

44.200,00044200,00 1,0000R$004011

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E UTILITARIO A 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 torno em peças e conexões, serviço de plaina
em geral, frisamento de engrenagens,
pontas, carcaças, eixo e recuperação de peças;- 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, 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.

201.760,0004160,00 48,5000HORA004010

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              1.023.523,380

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              1.023.523,380

E S BRASIL MECANICA:                        1.023.523,380
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