
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  2/2019 - PR 5/201918/01/2019Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito,  SERGIO LUIZ CALEGARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP     (9025)4 Distribuidor de adubo orgânico solido e de calcário, com esteira700 mm, pintura a pó poliéster, escada de acesso a caixa,mancais e rolamentos auto compensadores, molas tensoura paraevitar que alguns objetos quebre a esteira, com duplo disco, eixotander, aro 16 com pneus novos, capacidade  6  m³ - Marca: IAC6M³ UN 1,00  0,0000 29.300,00    29.300,00
Total do Fornecedor: 29.300,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

5/20192/2019-PRPREGÃO PRESENCIAL06/02/2019Aquisição, com recursos próprios e convênios, de 01 (um) trator de pneus novo, 03 (três) distribuidores de adubo líquido de 4.000 litros novos, 01 (um) distribuidor de adubo líquido de 5.000 litros novo e 01 (um) distribuidor de adubo orgânico sólido e de calcário novo, conforme descrito no tópico 02 (OBJETO) do edital, os quais serão usados pela Secretaria Municipal de Agricultura na prestação de serviços aos produtores rurais de Lacerdópolis.  Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lacerdópolis,   6   de  Fevereiro   de   2019. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO
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PREGÃO PRESENCIALNr.:  2/2019 - PR 5/201918/01/2019Folha:  2/2

IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L     (10506)1 Trator agrícola de pneus novos, ano e modelo 2019, motor adiesel, tração nas 04 (quatro) rodas (4x4), turbo intercooler, compotência mínima de 125 cavalos na rotação nominal, mínimo 04(quatro) cilindros, cabine fechada, com ar condicionado original defábrica, no mínimo 12 (doze) marchas a frente e mínimo 08 (oito)marchas a ré, pneus dianteiros mínimo 14.9x24 R1 e pneustraseiros mínimo 23.1 x 30 R1, tanque de combustível de nomínimo 170 (cento e setenta litros), freios a disco e comacionamento hidráulico, embreagem multidisco úmida, pesosdianteiros e traseiros, capacidade de levante dos braçoshidráulicos mínima de 4.650kgf, direção hidrostática. - Marca: LSTRACTOR H125
UN 1,00  0,0000 204.000,00    204.000,00

Total do Fornecedor: 204.000,00PORTALMAQ COMERCIO IMPORTAÇÃO  E EXPORTAÇÃO LTDA E     (10275)3 Distribuidor de adubo líquido novo capacidade de no mínimo  5000litros, chapa  3/16",(polegadas) anti corrosiva, pintura interna empó epóxi e externa em pó poliéster, bomba lobular  4 pol., vedaçãocom selo mecânico, cardan, pneus novos mínimo 900x20, 10lonas com câmara de ar  e mangueira de  sucção  completa,mínimo 6 metros,  leque aspersor  e canhão - Marca: TRITONFERTILANCE DE UN 1,00  0,0000 20.500,00    20.500,00
Total do Fornecedor: 20.500,00RINO INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-ME     (10507)2 Distribuidor de adubo líquido novo capacidade de  no mínimo4000 litros, chapa  3/16" (polegadas)  anti corrosiva, pintura internaem pó  epóxi  e externa em pó poliéster, bomba lobular  4 pol.,vedação com selo mecânico, cardan, pneus novos mínimo900x20, 10 lonas com câmara de ar  e mangueira de  sucçãocompleta, mínimo 6 metros, leque aspersor e  canhão. - Marca:RINO R-4000L UN 3,00  0,0000 19.700,00    59.100,00
Total do Fornecedor: 59.100,00Total Geral: 312.900,00

Lacerdópolis,   6   de  Fevereiro   de   2019. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO


