
AVISO DE LICITAÇÃO 007/2022 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

RORAIMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 

14.834.504/0001-11, através de seu Pregoeiro, regularmente designado 

pela Portaria nº. 041/2021, de 19 de janeiro de 2021 e a equipe de apoio, 
designada pela portaria 170/2022-MPC-RR de 05 de abril de 2022, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação conforme especificação: 
MODALIDADE: PREGÃO 

FORMA:  ELETRÔNICA 

PROCEDIMENTO: TRADICIONAL 

DISPUTA – DISPUTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP  
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

PROCESSO N°: 002/2022/MPC/RR; 

EDITAL DE LICITAÇÃO: 007/2022/MPC-RR; 

DATA DA ABERTURA:  06/07/2022; 

HORÁRIO: 10:00 (Horário Brasília) 09:00h00min (horário local); 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 

OBJETO: Pregão eletrônico na modalidade tradicional para a 

contratação de empresa especializada em serviços continuados de 

lavagem de veículos automotores, para atender a demanda de 4 

(Quatro) veículos, sendo 3 (Três) veículos do tipo caminhonete e 1 

(Um) veículo do tipo automóvel de acordo com as especificações e 

condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. 

 RECURSO: 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 
FONTE/RECURSO NATUREZA DE DESPESA 

01.032.002.2422.9900 101  33.90.39 

EDITAL DISPONÍVEL: 
a) No site : www.comprasgovernamentais.gov.br 

b) Site do Ministério Público de Contas: www.mpc.rr.gov.br (links: 

acesso à informação - licitações, contratos e convênios). 
c)   E-mail: pregoeiros@mpc.rr.gov.br. 

e)  Endereço da sede: Av. Glaycon de Paiva, 1474 – Mecejana – CEP   
69.304-560 – Boa Vista – RR) Fone: (95) 4009-4668 - Sala da CPL. 
Boa Vista, 21 de junho de 2022. 

LAERTE RAMIRES 
Pregoeiro/MPC/RR 

 

  

 
 

DESCRIÇÃO 
QTD. 

 
VALOR UNITÁRIO 

MÉDIO 
VALOR TOTAL 

MÉDIO 

01 
Lavagem: Lavagem externa, limpeza interna, e, quando a Administração 
julgar necessário, lavagem do motor em veículos tipo automóvel. 
CATSERV 13544 

08 
R$ 64,00 R$ 512,00 

02 

Lavagem com Polimento:  Lavagem externas, limpeza interna, e, quando 
a Administração julgar necessário, lavagem do motor. Polimento; 
compreende a aplicação de massa de polir e/ou produto similar não 
abrasivo em toda a pintura externa e nos locais de abertura de portas, 
capô e porta malas do veículo, com a utilização de politriz para remover 
manchas encardidas e riscos superficiais, fazendo o acabamento com 
cera cristalizada, trazendo de volta brilho à pintura em veículos tipo 
automóvel. CATSERV 13544 

04 
R$ 367,00 R$ 1.468,00 

03 
Lavagem: Lavagem externa, limpeza interna, e, quando a Administração 
julgar necessário, lavagem do motor em veículos tipo caminhonetes.  
CATSERV 13544 

24 R$ 71,67 R$ 1720,08 

04 

Lavagem com Polimento:  Lavagem externas, limpeza interna, e, quando 
a Administração julgar necessário, lavagem do motor. Polimento; 
compreende a aplicação de massa de polir e/ou produto similar não 
abrasivo em toda a pintura externa e nos locais de abertura de portas, 
capô e porta malas do veículo, com a utilização de politriz para remover 
manchas encardidas e riscos superficiais, fazendo o acabamento com 
cera cristalizada, trazendo de volta brilho à pintura em veículos tipo 
caminhonetes.  CATSERV 13544 

12 R$ 500,00 R$6.000,00 

VALOR TOTAL MÉDIO: Nove mil e setecentos reais e oito centavos. R$ 9.700,08 
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