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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021 - PMMC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021  
HOMOLOGAÇÃO 07/06/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA 
CONTRATADO: MARLI SALETE HUBLER.  
OBJETO: Registro de Preços para Contratação futura e eventual de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com o necessário fornecimento de peças e acessórios, para atender aos 
veículos equipamentos e máquinas da frota oficial do Município de Matos Costa, e ainda, para 
todos aqueles que forem adquiridos, cedidos e emprestados durante a vigência do contrato, em 
que se inclui: mecânica geral, inclusive o sistema elétrico/eletrônico e hidráulico, retífica, 
funilaria, pintura em geral, conserto do sistema de refrigeração, balanceamento, alinhamento e 
geometria, alinhamento de direção, instalação de acessórios. 
VALOR DA DESPESA: R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais). 
Matos Costa, 07 de junho de 2021.  
PAULO BUENO DE CAMARGO – PREFEITO MUNICIPAL. 
 
CONTRATADO: ANDERSON CESAR DOS SANTOS. 
OBJETO: Registro de Preços para Contratação futura e eventual de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com o necessário fornecimento de peças e acessórios, para atender aos 
veículos equipamentos e máquinas da frota oficial do Município de Matos Costa, e ainda, para 
todos aqueles que forem adquiridos, cedidos e emprestados durante a vigência do contrato, em 
que se inclui: mecânica geral, inclusive o sistema elétrico/eletrônico e hidráulico, retífica, 
funilaria, pintura em geral, conserto do sistema de refrigeração, balanceamento, alinhamento e 
geometria, alinhamento de direção, instalação de acessórios. 
VALOR DA DESPESA: R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais). 
Matos Costa, 07 de junho de 2021.  
PAULO BUENO DE CAMARGO – PREFEITO MUNICIPAL. 
 
CONTRATADO: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA. 
OBJETO: Registro de Preços para Contratação futura e eventual de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com o necessário fornecimento de peças e acessórios, para atender aos 
veículos equipamentos e máquinas da frota oficial do Município de Matos Costa, e ainda, para 
todos aqueles que forem adquiridos, cedidos e emprestados durante a vigência do contrato, em 
que se inclui: mecânica geral, inclusive o sistema elétrico/eletrônico e hidráulico, retífica, 
funilaria, pintura em geral, conserto do sistema de refrigeração, balanceamento, alinhamento e 
geometria, alinhamento de direção, instalação de acessórios. 
VALOR DA DESPESA: R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais). 
Matos Costa, 07 de junho de 2021.  
PAULO BUENO DE CAMARGO – PREFEITO MUNICIPAL. 
 


