
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.:  6/2019 - PR 18/201904/04/2019Folha:  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:a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

18/20196/2019-PRPREGÃO PRESENCIAL29/04/2019Aquisição, de 01 (um) semirreboque "carrega tudo" que será usado pelas Secretarias Municipais de Agricultura, Transportes e Obras no transporte de maquinários e equipamentos para a prestação de serviços aos habitantes do Município de Lacerdópolis
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lacerdópolis,   29   de  Abril   de   2019. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO
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- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  6/2019 - PR 18/201904/04/2019Folha:  2/2

TRUDEL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     (10582)1 Semirreboque modelo "carrega tudo" novo, ano e modelo 2019,com dois eixos juntos, plataforma plana, acoplamento adequadopara cavalo mecânico 4x2/6x2 trucado, pino rei flangelado de 02"(50,8mm), suspensão mecânica com balancim 02 eixos juntos,eixos tubulares em aço com capacidade técnica nominal de nomínimo 13 toneladas cada, longarinas em perfil "l" fabricadas emaço estrutural, talas das longarinas em chapa de aço ASTM A-36ou A-152 Grau 50 (170,00mm x 19,00mm), ama das longarinasem chapa de aço ASTM A-36 ou A-152 Grau 50 (8,00mm),travessas em chapa de aço ASTM A-36 ou A-152 Grau 50(6,35mm), suporte de estepe na parte superior do pescoço, parachoque conforme Resolução CONTRAN 593/16, caixa deferramentas, reservatório de água com capacidade mínima de 25litros, aparelho de levantamento manual, apara-barro anti-spray deborracha, instalação elétrica em LED, lanternas traseiras deestrutura polimérica e chicote elétrico blindado, de acordo com oCONTRAN, freio a ar, com ABS, com 02 linhas: emergência eserviço, câmara de freio com 30 pol² com "Spring-Brake"(Resolução do CONTRAN 519/15), ajustador de freio comregulagem automática, lonas de freio com dimensão "16.1/2 x 8",nove rodas 8,25x22,5" com pneus novos modelo 295/80R22,5direcional com 16 lonas, cubos lisos ou raiados com duplorolamento de 90mm, assoalho central de chapa de aço lisa ouxadrez com espessura de no mínimo 4,00mm, assoalhos lateraisde madeira de lei 50mm, estrutura e revestimento em açoestrutural, proteção do rodado plana, rabo de andorinha de nomínimo 600mm, rampas traseiras com acionamentoeletro-hidráulico por alavanca lateral do equipamento ou controleremoto, fabricadas com vigas de chapa de aço LNE 600 ereforçadas com cantoneiras de aço SAE 1010/20, dimensõesmínimas de 850 mm largura, 2600 mm comprimento, argolas defixação de carga, superfície metálica preparada com jato degranalha, com pintura em poliuretano (PU) de alta performance nacor amarela, com aplicação de fundo anticorrosivo, cinta de nylon4" para a  fixação das rampas traseiras, placa traseira bipartida desinalização de "veículo longo", com a capacidade de carga mínimade 30 toneladas, largura mínima de 2800 mm e comprimentomínimo de 12000 mm. - Marca: TRUDEL

UN 1,00  0,0000 129.950,00    129.950,00

Total do Fornecedor: 129.950,00Total Geral: 129.950,00
Lacerdópolis,   29   de  Abril   de   2019. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO


