
Prefeitura de EcoporangaPrefeitura de Ecoporanga
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO GERENCIADOR

DOCUMENTO AUXILIAR PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Este documento visa apenas deixar mais claro para o fornecedor acerca da elaboração da sua 
proposta. Não constitui elemento modificador do Edital.

VEÍCULOS LEVES

Para o LOTE I – VEÍCULOS LEVES, deverá considerar:

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
Quantidade total de horas: 5.587 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete horas) 
Valor estimado por hora trabalhada: R$ 79,33 (setenta e nove reais e trinta e três centavos)
Desconto mínimo que incidirá sobre o valor da mão de obra: 5,67% (cinco, vírgula, sessenta e 
sete por cento)

SERVIÇO DE GUINCHO/PRANCHA 
Quantidade total de quilômetros estimados: 10.000 (dez mil quilômetros)
Valor estimado por quilômetro, em reais: R$ 3,70 (três reais e setenta centavos)
Desconto mínimo que incidirá sobre o valor do quilômetro: 2,5% (dois, vírgula, cinco por 
cento)

PEÇAS/ACESSÓRIOS
Valor, em reais, estimado para consumo durante a vigência da Ata de Registro de Preços: R$ 
450.939,14 (quatrocentos e cinquenta mil novecentos e trinta e nove reais e quatorze 
centavos)
Desconto mínimo que incidirá sobre o valor das peças, em relação ao valor obtido no Sistema 
TrazValor: 5,67%  (cinco, vírgula, sessenta e sete por cento)

Considere:
LOTE I – VEÍCULOS LEVES Desconto Percentual
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 5,67%
SERVIÇO DE GUINCHO/PRANCHA 2,50%
PEÇAS 5,67%
Soma dos percentuais: 13,84%

Ou seja, o lance mínimo para o Lote I é de 13,84%.
Ao concluir a etapa de lances, a vencedora deverá elaborar a nova proposta obedecendo ao 
exemplo abaixo:

Supondo que a vencedora finalizou o lote I com 20%, então, deverá distribuir esses 
percentuais, desde que, o percentual de cada item não seja inferior ao estimado.
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Tabela exemplificativa:
LOTE I – VEÍCULOS LEVES PME FMS TOTAL PREÇOS

Descrição dos serviços Unid. Quant. / valores 
estimados

Quant. / valores 
estimados

Quant. / valores 
estimados

Valor 
Unitário

Desconto
%

Serviços de Mão de obra (conforme contidos no 
Termo de Referência) Horas 2.743 2.844 5.587 R$ 

79,33 7,00%

Guincho/Prancha (Quilometragem excedente) km 4.500 5.500 10.000 R$ 3,70 5,00%
Valor para aquisição de peças, acessórios e outros 
produtos, já com desconto aplicado.

Valor em 
R$ R$ 258.699,14 R$ 192.240,00 R$ 450.939,14

Percentual de 
desconto

8,00%

VEÍCULOS PESADOS

Para o LOTE II – VEÍCULOS PESADOS, deverá considerar:

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
Quantidade total de horas: 2.800 horas.
Valor estimado por hora trabalhada: R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)
Desconto mínimo que incidirá sobre o valor da mão de obra: 1% (um por cento)

SERVIÇO DE GUINCHO/PRANCHA 
Quantidade total de quilômetros estimados: 3.600 (Três mil e seiscentos quilômetros)
Valor estimado por quilômetro, em reais: R$ 9,00 (nove reais)
Desconto mínimo que incidirá sobre o valor do quilômetro: 1% (um por cento)

PEÇAS 
Valor, em reais, estimado para consumo durante a vigência da Ata de Registro de Preços: R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais).

Desconto mínimo que incidirá sobre o valor das peças, em relação ao valor obtido no Sistema 
TrazValor: 2,75% (dois, vírgula, setenta e cinco por cento)

Considere:
LOTE II – VEÍCULOS PESADOS Desconto Percentual
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 1,00%
SERVIÇO DE GUINCHO/PRANCHA 1,00%
PEÇAS 2,75%
Soma dos percentuais: 4,75%

Ou seja, o lance mínimo para o Lote II é de 4,75% (quatro, vírgula, setenta e cinco por cento)
Ao concluir a etapa de lances, a vencedora deverá elaborar a nova proposta obedecendo ao 
exemplo abaixo:

Supondo que a vencedora finalizou o lote II com 12%, então, deverá distribuir esses 
percentuais, desde que, o percentual de cada item não seja inferior ao estimado.
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Tabela exemplificativa:
LOTE II – VEÍCULOS PESADOS PME FMS TOTAL PREÇOS

Descrição dos serviços Unid. Quant. / valores 
estimados

Quant. / valores 
estimados

Quant. / valores 
estimados

Valor 
Unitário

Desconto
%

Serviços de Mão de obra (conforme contidos no 
Termo de Referência) Horas 2.500 300 2.800 R$ 

145,00 5,00%

Guincho/Prancha (Quilometragem excedente) km 3.100 500 3.600 R$ 9,00 2,00%
Valor para aquisição de peças, acessórios e outros 
produtos, já com desconto aplicado.

Valor em 
R$ R$ 500.000,00 R$ 100.000,00 R$ 600.000,00

Percentual de desconto
5,00%

MOTOCICLETAS

Para o LOTE III – MOTOCICLETAS, deverá considerar:

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
Quantidade total de horas: 100 (cem horas)
Valor estimado por hora trabalhada: R$ 66,67 (sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
Desconto mínimo que incidirá sobre o valor da mão de obra: 5,33% (cinco, vírgula, trinta e 
três por cento)

PEÇAS 
Valor, em reais, estimado para consumo durante a vigência da Ata de Registro de Preços: R$ 
10.000,00 (dez mil reais)

Desconto mínimo que incidirá sobre o valor das peças, em relação ao valor obtido no Sistema 
TrazValor: 5% (cinco por cento)

Considere:
LOTE III – MOTOCICLETA Desconto Percentual
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 5,33%
PEÇAS 5,00%
Soma dos percentuais: 10,33%
Ou seja, o lance mínimo para o Lote III é de 10,33% (Dez, vírgula, trinta e três por cento)
Ao concluir a etapa de lances, a vencedora deverá elaborar a nova proposta obedecendo ao 
exemplo abaixo:

Supondo que a vencedora finalizou o lote II com 15%, então, deverá distribuir esses 
percentuais, desde que, o percentual de cada item não seja inferior ao estimado.

Tabela exemplificativa:
LOTE III – MOTOCICLETAS PME FMS TOTAL PREÇOS

Descrição dos serviços Unid. Quant. / valores 
estimados

Quant. / valores 
estimados

Quant. / valores 
estimados

Valor 
Unitário

Desconto
%

Serviços de Mão de obra (conforme contidos no 
Termo de Referência) Horas 20 80 100 R$ 

66,67 9,00%

Valor para aquisição de peças, acessórios e outros 
produtos, já com desconto aplicado.

Valor em 
R$ R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00

Percentual de desconto
6,00%
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Atenção! Os valores indicados na cor vermelha são exemplificativos.

Lenilson Pereira da Silva1

1 Gerenciador do SRP. Portaria 005/2021.
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