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Aquisição de Veículos Automotores diversos para utilização da Secretaria de
Assistência Social e Habitação, Secretaria de Águas e Saneamento, Coordenação de
Segurança e Trânsito e 8ª Delegacia Regional de Polícia de Lages.

61/2019

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a)  Sr(a).  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

28/2019 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 07/06/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA

99.500,00 298.500,003,0000UND5 HYUNDAIVeículo 04 portas, mínimo 1.6.
Características: 0 (zero) Km, ano/modelo, igual ou
superior a data da compra; veículo flex, com direção
hidráulica ou elétrica, câmbio manual mínimo 06
marchas; sistema de ar condicionado original; com
adaptação e personalização conforme Termo de
Referência.Veículo tipo: Automovel ou Camioneta. Uso:
operacional – incursão (com cela), com as seguintes
características mínimas: zero quilômetro, com modelo no
mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal;
travas elétricas nas portas; vidros elétricos nas portas
dianteiras e traseiras; com interface espelhos
retrovisores externos, lado direito e esquerdo, com
controle interno; direção hidráulica ou elétrica, original de
fábrica; sistema elétrico: bateria com no mínimo 60
amperes e alternador com capacidade para suportar
todos os equipamentos elétricos instalados no veículo,
ligados, incluindo rádio, sinalizador acústico e visual.
alternador e cabeamento compatíveis com o sistema;
barras de proteção laterais originais de fábrica; ar-
condicionado de fábrica integrado frio/quente;
brake-light; tapetes de borracha para todo o interior e
porta-malas; calhas de chuva nas portas; sistema de
freio ABS.motor com sistema de injeção eletrônica;
transmissão manual sincronizada de pelo menos 05
(cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré; com 04 (quatro)
portas laterais e 01 (uma) traseira; Protetor de Carter;
limpador e lavador do vidro da porta traseira; vidro
traseiro térmico; combustível: gasolina/álcool
(bicombustível); rodas no mínimo de aro 15’’, caso seja
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
de aço deve possuir calota integral; tanque de
combustível com capacidade mínima de 50 litros; altura
mínima de 1.600 mm; motor com potência mínima de
118 cv vapor (ABNT), medidos à gasolina; Sensor de
estacionamento traseiro; distância entre eixos mínima de
2.500 mm; porta-malas com capacidade mínima de 430
litros, considerando os bancos da segunda fileira na
posição normal (em pé); - demais equipamentos de série
não especificados e demais equipamentos obrigatórios
exigidos pelo CONTRAN. ADAPTAÇÕES: a) Pintura
e Grafismo:
Veículos na cor PRETO sólida, destinados à Polícia Civil
de Santa Catarina, conforme desenho, modelo e
especificações dispostos no anexo b) Protetores
Externos: ¿ protetor do carter e do câmbio;
¿ protetor do tanque de combustível,
confeccionado em chapa metálica com espessura não
inferior a 2mm, deverá ser instalado de forma a proteger
toda a extensão do tanque; c)Forrações e Revestimento
Internos; revestimento dos bancos a ser aplicado sobre
os bancos originais de fábrica, confeccionado em curvim
automotivo, flexível e impermeável, que facilite a
limpeza, dotado de pontos de resistência nas laterais dos
encostos e dos assentos, onde o armamento portado
pelos policiais mantém contato com o banco; piso
revestido em material resistente, não absorvente e
lavável, na cor preta. d) Sinalizador Visual Barra:
Barra sinalizadora em formato de ARCO ou SIMILAR,
com módulo único e lente inteiriça, com comprimento
entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500
mm e altura entre 70 mm e 110 mm. Instalada pela
licitante vencedora no teto do veículo. Barra dotada de
base construída em ABS (reforçada com perfil de
alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na
cor preta, cúpula injetada em policarbonato na cor
CRISTAL, resistente a impactos, descoloração e com
tratamento UV. Sistema luminoso composto por módulos
com no mínimo 4 Leds próprios para iluminação, com
potência não inferior de 1 W cada Led, na cor RUBI, com
garantia de 5 anos. Dotado de lente colimadora difusora
em plástico de engenharia com resistência automotiva e
alta visibilidade. Alimentados nominalmente com 12 Vcc.
Com no mínimo 14 módulos, distribuídos eqüitativamente
por toda a extensão da barra, de forma a permitir total
visualização, sem que haja pontos cegos de
luminosidade, desde que o “design” ddo veículo permita.
Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir
descrita: Cor predomina

298.500,00Total Fornecedor:

SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE

268.000,00 268.000,001,0000UND4 FORDCaminhão 0Km.
Características:  Fabricação Nacional, ano e modelo
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
2019/2019, Cor Branca, Motor a Diesel de 04 cilindros,
com Potência Mínima de 150 Cv, Caixa de Câmbio com
Transmissão Mecânica Mínimo de 05 velocidades a
frente e 01 a Ré, entre eixos de no mínimo 4,300mm,
tanque de combustível  com capacidade mínima de 150
litros, PBT de no mínimo 8250kg, e CMT de no mínimo
de 11000kg, Cabine Avançada Dupla com Capacidade
para 07 lugares, com 04 Portas, Homologada pelo
IMETRO, Banco do Motorista com Suspensão
Pneumática, Ar Condicionado, Vidros Elétricos, Som
radio AM/FM  entrada USB, Basculamento Hidráulico da
Cabine, Rodas aço estampado, pneus radiais medidas
mínimas 215/75R17,5 sem câmara, com 01 pneu sobre
saliente (estepe) e demais itens de série, equipado com
Caçamba Basculante de no mínimo 4 m³, com aberturas
laterais, instalado sobre o chassi do caminhão, para
choque traseiro e protetores laterais.

268.000,00Total Fornecedor:

V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

62.000,00 124.000,002,0000UND2 FIATVeículo Tipo "Pick-Up" 2019 Branco 1.4 Flex.
Características: Mínimo 02 portas, motor mínimo 1.4
FLEX (álcool e gasolina), potência mínima de 85 cv,
câmbio manual mínimo de cinco marchas à frente e uma
à ré, direção hidráulica, ar condicionado de fábrica,
vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, alarme com
controle remoto, carga útil mínima 705 kg, e instalação
de todos os itens obrigatórios, conforme normas de
segurança. Garantia Mínima de 03 Anos Sem Limite de
Quilometragem. O fornecedor deverá propor o veículo
com assistência técnica autorizada, devendo informar o
nome, o endereço completo e telefone fixo para contato,
em sua proposta. E demais especificação conforme
Termo de Referência.

57.000,00 114.000,002,0000UND3 RENAULTVeículo hatch 1.6 cor branca.
Apresentação: Zero quilômetro, ano e modelo igual ou
superior ao data da compra. Combustível flex, 5 pessoas,
incluindo o motorista, 4 portas laterais e 1 porta-malas
com volume mínimo de 285 litros. 1.6, potência mínima
104CV, direção hidráulica original de fábrica, câmbio
mecânico manual com 5 marchas, injeção eletrônica,
sistema de freios ABS nas quatro rodas originais de
fábrica, lavador e limpador frontal traseiro,
desembaçador de vidros traseiro, espelhos retrovisores
com controle manual interno, revestimento dos bancos
em tecido, cintos de segurança traseiros laterais de 3
pontos, para-choques na cor do veículo, ar-condicionado
original de fábrica, com controle manual ou automático,
travas e vidros elétricos originais de fábrica, no mínimo
nas portas frontais; sistema de chave antifurto origina de
fábrica, pneus aro 14 ou superior, estepe com as
mesmas dimensões, tapetes de borracha para o interior
e em carpete para o portamalas, para-sol
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
biarticulado, apoios de cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros com regulagem de altura, airbag duplo frontal
originais de fábrica, capacidade do tanque igual ou
superior a 48 litros, assistência técnica local, garantia de
fábrica de no mínimo 03 (três) anos, 12 (doze) meses de
emplacamento obrigatório e demais equipamentos
exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções
do CONTRAN.

238.000,00Total Fornecedor:
804.500,00Total geral:
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