
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES    CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 13.668.709/0001-0188501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO ELETRÔNICONr.:  49/2018 - PE 31/201831/201805/10/2018Folha:  1/1
       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, 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:

AUTOTEC DO BRASIL COM, IMPORT, EXPORT. E SERV. AUT     (7820)2 Veiculo automotor tipo Van adaptada para cadeirantes.Apresentação: Na cor branca, 0 (zero) Km, ano/modelo, igual ousuperior a data da compra; capacidade para no mínimo 10 (dez)passageiros excetuado o condutor, adaptada para cadeirantes comno mínimo 01 (um) lugar, rampa de acesso com elevador eequipamentos de segurança (cinto de segurança e trava paracadeira de rodas), poltronas individuais fixas no compartimento depassageiros; motor turbodiesel intercooler, com direção hidráulica,Potência mínima de 115cv,  injeção eletrônica, câmbio manual de(05) cinco velocidades a frente e (01) uma a ré, freios ABS, portastraseiras e porta lateral corrediça, travas elétricas, vidros elétricosdianteiros, chave com alarme tipo canivete; jogo de pneus 205/75,R-16 ou superior, air bag original de fábrica, sistema de arcondicionado original, sistema de AM/FM com USB e antena originalde fábrica; sistema de alarme antifurto; jogo de tapetes deborracha; equipado com todos os equipamentos e acessórios desegurança exigido pela legislação de trânsito vigente. GarantiaMínima de 01 ano sem limite de quilometragem. O fornecedordeverá propor o veículo com assistência técnica autorizada,devendo informar o nome, o endereço completo e telefone fixo paracontato. - Marca: RENAULT DO BRASIL
UN 2,00  0,0000 195.500,00    391.000,00

Total do Fornecedor: 391.000,00Total Geral: 391.000,00

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

31/201849/2018-PEPREGÃO ELETRÔNICO06/11/2018Aquisição de Veículos para utilização nas Unidades da SMASH (CRAS) e Entidades (Irmandade Nossa Senhora das Graças, ASDF e ADEVIPS).
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   6   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


