
 
 

 

ANEXO I 

 

 

A: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA/ SC 

REFERÊNCIA:    EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N.º 002/2018 

OBJETO:              PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E ENGRAXE PARA 

OS VEÍCULOS PERTENCENTES Á PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

 

 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone) representada neste ato pelo senhor (a) (nome completo, CPF, RG, 

função/cargo, profissão, residência, estado civil, etc...) pelo presente, atendendo ao EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO  N°. 002/2018,  vem  manifestar  seu  interesse 

no  CREDENCIAMENTO  junto  ao Município de PAPANDUVA/SC, para prestação de serviços de 

LAVAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E ENGRAXE, conforme especificações gerais, para possíveis 

manutenções e conservação dos veículos automotores (leves, vans, ônibus, caminhões, máquinas, etc...) 

pertencentes ás secretarias de: EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, 

AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, do Município  de  

PAPANDUVA/SC,  de  acordo  com  a  necessidade  e  demanda  gerada,  EM  FORMA  DE 

ROTATIVIDADE DE CREDENCIADOS,  nos   valores   fixados   na TABELA ABAIXO, conforme 

discriminação, aprovação, solicitação mediante emissão de cada  AF _  Autorização de Fornecimento e 

quantidades aqui meramente estimadas. 
 

Obs:  Para o sistema de 

ROTATIVIDADE deste credenciamento, 

teremos a divisão em igualdade de serviços 

prestados por cada empresa, sendo a 

primeira a receber as autorizações de 

fornecimento/serviço aquela que tiver o 

pedido de credenciamento aprovado pela 

comissão primeiro, e assim sucessivamente 

em um ciclo de equivalência planejado por 

pessoal designado pela contratante. 

 

 



 
 

 

Declaro que conhecemos e aceitamos plenamente todas as condições estipuladas no Edital de 

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2018, todas as suas obrigações e demais exigências, bem como a os 

preços aqui fixados a serem praticados exclusivamente conforme consta na  tabela abaixo do qual 

temos pleno conhecimento. Para tanto, apresentamos anexa, toda documentação exigida para o referido 

credenciamento. 

 

Item Quant Uni Descrição 

Preço 

máximo 

Unit. R$ 

Valor R$ 

1 100 UN 
Serviço de lavação de caminhões completa (interno 

- externo), e pulverização 
R$ 89,00 R$ 8.900,00 

2 200 UN 
Serviço de lavação de caminhões completa (interno 

- externo) 
R$ 73,00 R$ 14.600,00 

3 50 UN 

Serviço de lavação de máquinas pesadas completa 

(interno - externo), e pulverização. (rolo 

compactador, retro escavadeira, motoniveladora, 

escavadeira hidráulica. 

R$ 154,00 R$ 7.700,00 

4 100 UN 

Serviço de lavação de máquinas pesadas completa 

(interno - externo). (rolo compactador, retro 

escavadeira, motoniveladora, escavadeira 

hidráulica. 

R$ 142,00 R$ 14.200,00 

5 50 UN 

Serviço de lavação de maquinário de pequeno 

porte (interno - externo), e pulverização. - (mini 

carregadeira e tratores) 

R$ 53,00 R$ 2.650,00 

6 100 UN 

Serviço de lavação de maquinário de pequeno 

porte (interno - externo) - (mini carregadeira e 

tratores) 

R$ 40,00 R$ 4.000,00 

7 150 UN 
Serviço de lavação de micro ônibus completa 

(chassi - motor - pulverização) 
R$ 58,00 R$ 8.700,00 

8 200 UN 
Serviço de lavação de micro ônibus completa 

(interna e externa) 
R$ 49,00 R$ 9.800,00 

9 200 UN 
Serviço de lavação de ônibus completa (chassi - 

motor - pulverização) 
R$ 89,00 R$ 17.800,00 



 
 

 

10 150 UN 
Serviço de lavação de ônibus completa (interna e 

externa) 
R$ 73,00 R$ 10.950,00 

11 150 UN 
Serviço de lavação de veículo de médio porte 

completa (interno - externo), e pulverização 
R$ 55,00 R$ 8.250,00 

12 300 UN 
Serviço de lavação de veículo de médio porte 

completa (interno - externo) 
R$ 45,00 R$ 13.500,00 

13 1000 UN 
Serviço de lavação de veículo leve completa 

(interno - externo) 
R$ 28,00 R$ 28.000,00 

14 150 UN Engraxada completa para maquina pesada R$ 35,00 R$ 5.250,00 

15 100 UN Engraxada completa para maquina leve R$ 25,00 R$ 2.500,00 

16 150 UN Engraxada completa para caminhão R$ 30,00 R$ 4.500,00 

17 200 UN Engraxada completa para ônibus R$ 30,00 R$ 6.000,00 

18 200 UN Engraxada completa para micro ônibus R$ 25,00 R$ 5.000,00 

19 150  UN Engraxada completa para veículo de médio porte R$ 25,00 R$ 3.750,00 

      TOTAL R$   R$ 176.050,00 

 

5.       CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

5.1.   As quantidades consideradas na tabela acima e custos visam somente oferecer às empresas 

interessadas elementos para avaliação do potencial de serviços. Estas quantidades, não constituem sob 

nenhuma hipótese, garantia de volume de serviço a ser requisitado, reservando-se a Administração do 

Município de Papanduva/SC, o direito de adaptação às suas necessidades conforme a demanda gerada a 

cada caso e de alterar a distribuição da sua frota. 

 

6.       O EDITAL DA LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2018 na íntegra e 

seus Anexos constituem parte integrante deste TERMO DE ADESÃO, independentemente de 

transcrição, dele não podendo se afastar durante a sua plena vigência. 

 

Papanduva,...... de .................................de ............. 

 

Nome: 

CNPJ/CPF: 

Carimbo da Empresa com CNPJ 
 


