
Registro de Preço nº 007/2021

Empresa:J. Fetter - Lavagem

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário

1

Lavagem completa (global = serviço + produtos + materiais) de

máquinas rodoviárias ( motoniveladoras, pá carregadeiras,

retroescavadeira, escavadeira hidráulica, rolo compactador, trator

agrícola, trator sobre esteiras e implementos agrícolas) Unidade 30 230,00       

2

Lavagem completa (global = serviço + produtos + materiais) de

caminhões basculantes, caminhão tanque, cavalo mecânico, carreta

plancha. Unidade 60 200,00       

3

Lavagem completa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

de transporte de passageiros tipo micro-ônibus. Unidade 15 110,00       

4

Lavagem completa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

de transporte de passageiros tipo ônibus. Unidade 30 190,00       

5

Lavagem completa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

(vans e ambulâncias) Unidade 30 90,00         

6

Lavagem completa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

leves de até 5 lugares. Unidade 100 40,00         

7

Lavagem completa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

leves de 7 lugares. Unidade 50 45,00         

8

Lavagem externa (global = serviço + produtos + materiais) de caminhões

basculantes e tanque, ônibus e cavalinho mecânico) Unidade 100 140,00       

9

Lavagem externa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos de

transporte de passageiros tipo micro-ônibus. Unidade 50 80,00         

10

Lavagem externa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

(van, ambulâncias e similares). Unidade 50 60,00         

11

Lavagem externa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

leves de até 5 lugares. Unidade 100
25,00         

12

Lavagem externa (global = serviço + produtos + materiais) de veículos

leves de 7 lugares. Unidade 50
28,00         

13

Lavagem de motor de veículos leves (global = serviço + produtos +

materiais) de veículos de 5 e 7 lugares. Unidade 15
15,00         

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 021/2021

Pregão Presencial nº 003/2021

Finalidade: SRP Lavagem de Veículos

O Vice-Prefeito Municipal no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul,

Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais e nos termos do inc. XXII do art.

4º da Lei Federal 10.520/2005, Decreto Municipal nº 056/2020 e subsidiariamente nos termos da

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, HOMOLOGA o presente processo licitatório, nos termos da

ata de realização exarada pelo Pregoeiro, por cumprir os tramites legais e convenientes a

Administração Municipal.



14

Lavagem de motor (global = serviço + produtos + materiais) de vans,

ambulâncias e similares. Unidade 15
15,00         

15

Lavagem de motor (global = serviço + produtos + materiais) de micro-

ônibus, ônibus e caminhões. Unidade 30
20,00         

Leonir Wentz

Vice-Prefeito Municipal

No Exercício do Cargo de Prefeito Municipal

Não havendo a interposição de recursos, determina ao setor competente para que promova

as formalizações legais para as aquisições dos objetos licitados.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, em 05 de abril de 2021.


