
Empresa: PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

1

Perfuração de um poço tubular parcial ou totalmente

revestido, (artesiano) com metragem estimada de 140

metros de profundidade, na localidade de Linha Colonia

Rabelo neste Município, sendo o ponto com as seguintes

coordenadas geográficas DATUM SIRGAS 2000:

28º04'31.99"S; 52º43'53.00"O, compreendendo a realização

de serviços e fornecimento dos seguintes materiais

conforme segue: - Perfuração tubular profunda em 10" de 0

até 8 metros e em 6" de 8 até 140 metros, com

fornecimento de 8 metros de revestimento galvanizado de 6"

polegadas (estimada), quatro luvas galvanizadas de 6"

polegadas, vedação sanitária, selo sanitário e tampa de

proteção sanitária, realizar teste de vazão de 24 horas,

analise licenças prévias.

poço 1 21.281,19  21.281,19    

2

Perfuração de um poço tubular parcial ou totalmente

revestido, (artesiano) com metragem estimada de 90 metros

de profundidade, na localidade de Linha Travessão

Coqueiros neste Município, sendo o ponto com as seguintes

coordenadas geográficas DATUM SIRGAS 2000:

28º06'47.30"S; 52º45'42.33"O, compreendendo a realização

de serviços e fornecimento dos seguintes materiais

conforme segue: - Perfuração tubular profunda em 10" de 0

até 8 metros e em 6" de 8 até 90 metros, com fornecimento

de 8 metros de revestimento galvanizado de 6" polegadas

(estimada), quatro luvas galvanizadas de 6" polegadas,

vedação sanitária, selo sanitário e tampa de proteção

sanitária, realizar teste de vazão de 24 horas, analise

licenças prévias.

poço 1 14.543,80  14.543,80    

Leonir Wentz

Vice-Prefeito Municipal no Exercício

do Cargo de Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 043/2021

Pregão Eletrônico nº 010/2021

Finalidade: Perfuração de poços profundos 

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.

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 21 de julho de 2021.


