
 

  

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

 

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  028/2020 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 

 A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através da Pregoeira e Equipe de 

Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 028/2020, Modalidade 

Pregão Presencial, na forma que segue:  

 

 

ITALO AUGUSTO VIEIRA ROCHA 179670519628 – MEI 

CNPJ: 36.773.609/0001-40 Telefone: (31)382-2483 

Endereço: Rua Idelfonso Macarenhas, 481 – Centro, Cordisburgo-MG  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES - 

VEÍCULO DE PASSEIO ducha simples com 

limpeza da parte externa e aspiração da parte 

interna, com secagem e aplicação de produtos 

estilo glicerina nos pneus em veículo de passeio, 

de até 07 lugares. 

SERV 444 40 17.760,00 

2 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 

VEÍCULO DE PASSEIO ducha completa com 

limpeza da parte externa, inclusive motor e 

aspiração da parte interna, limpeza de painéis e 

outras partes da área interna do veículo, com 

secagem, aplicação de produto estilo glicerina 

nos pneus e encerramento da lataria em veículo 

de passeio, de até 07 lugares. 

SERV 303 80 24.240,00 

3 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES - 

VAN/KOMBI - ducha simples com limpeza da 

parte externa e aspiração da parte interna, com 

secagem e aplicação de produto estilo glicerina 

nos pneus em veículo tipo van e kombi. 

SERV 72 60 4.320,00 

4 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 

VAN/KOMBI - ducha 

completa com limpeza da parte externa, inclusive 

motor e aspiração da parte interna, limpeza de 

painéis e outras partes da área interna do 

veículo, com secagem, aplicação de produto 

estilo glicerina nos pneus e enceramento da 

lataria, em veículo tipo van e kombi. 

SERV 72 100 7.200,00 

5 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES - 

MICROÔNIBUS - ducha 

simples com limpeza da parte externa e limpeza 

e aspiração da parte interna, com secagem em 

veículo tipo microônibus. 

SERV 36 140 5.040,00 

6 
LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA -

MICROÔNIBUS - ducha 
SERV 36 160 5.760,00 
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completa com limpeza da parte externa, incluindo 

motor e limpeza e aspiração da parte interna, 

limpeza de painéis e outras partes da área 

interna do veículo, com secagem em veículo tipo 

microônibus. 

7 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES - 

ÔNIBUS - ducha simples com limpeza da parte 

externa e limpeza e aspiração da parte interna, 

com secagem em veículo tipo ônibus. 

SERV 36 160 5.760,00 

8 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 

ÔNIBUS - ducha completa com limpeza da parte 

externa, incluindo motor e limpeza e aspiração da 

parte interna, limpeza de painéis e outras partes 

da área interna do veículo, com secagem em 

veículo tipo ônibus. 

SERV 48 260 12.480,00 

9 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES - 

AMBULÃNCIA - ducha 

simples com limpeza da parte externa e 

aspiração da parte interna, com secagem e 

aplicação de produto estilo glicerina nos pneus 

em veículo tipo ambulãncia e uti móvel. 

SERV 240 60 14.400,00 

10 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 

AMBULÂNCIA - ducha 

completa com limpeza da parte externa, inclusive 

motor e aspiração da parte interna, limpeza de 

painéis e outras partes da área interna do 

veículo, com secagem, aplicação de produto 

estilo glicerina nos pneus e enceramento da 

lataria, em veículo tipo ambulância e uti móvel. 

SERV 240 103 24.720,00 

11 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES - 

MOTOCICLETA - ducha simples com limpeza 

detalhada da parte externa, com secagem e 

aplicação de produto estilo glicerina nos pneus 

em veículo tipo motocicleta. 

SERV 144 33 4.752,00 

12 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES - 

CAMINHONETE - ducha 

simples com limpeza da parte externa e 

aspiração da parte interna, com secagem e 

aplicação de produto estilo glicerina nos pneus 

em veículo tipo caminhonete. 

SERV 78 40 3.120,00 

13 

LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 

CAMINHONETE - ducha 

completa com limpeza da parte externa, inclusive 

motor e aspiração da parte interna, limpeza e 

painéis e outras partes da área interna do 

veículo, com secagem, aplicação de produto 

estilo glicerina nos pneus e enceramento da 

lataria, em veículo tipo caminhonete. 

SERV 23 70 1.610,00 

14 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 

CAMINHÃO - ducha 

completa com limpeza da parte externa, incluindo 

SERV 50 160 8.000,00 
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motor, e aspiração da parte interna, limpeza de 

painéis e outras partes da área interna do 

veículo, com secagem em veículo tipo caminhão 

(basculante, baú, etc.). 

15 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 

CAMINHÃO 

COMPACTADOR DE LIXO - ducha completa 

com limpeza da parte externa, incluindo motor e 

aspiração da parte interna, limpeza de painéis e 

outras partes da área interna do veículo, limpeza 

e higienização no interior da caçamba 

compactadora, com secagem em veículo tipo 

caminhão compactador de lixo (13t). 

SERV 58 160 9.280,00 

16 

LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - 
MÁQUINAS - ducha SE 
completa com limpeza da parte externa, incluindo 
motor e limpeza da parte interna, incluindo 
painéis e outras partes da área interna do 
veículo, com secagem em veículo tipo 
maquinário (retro escavadeira, moto niveladora, 
pá carregadeira, trator e etc.). 

SERV 50 160 8.000,00 

 
 
Homologação: Prefeito Municipal 
 

Condições: Conforme ata de julgamento 

 

Publicado em ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

____________________________________________ 

LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 
Pregoeiro 
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