
ESTADO DE SANTA CATARINA

82.777.301/0001-90
Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

Nr.:   7/2019

   Processo

   Data do Processo:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ: Telefone:(49) 3221-1000
Endereço:
CEP:

PREGÃO ELETRÔNICO

14/2019

14/02/201988501-110 - Lages

Aquisição de Veículos Sedã e Hatch para a Secretaria de Educação e para a
Coordenação de Segurança e Trânsito – DIRETRAN

14/2019

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:

7/2019 - 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: 18/03/2019

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

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA

64.400,00 128.800,002,0000UND1 Veículo Sedã mínimo 1.4 cor branca - Apresentação:
Zero quilômetro. Ano e modelo igual ou superior ao data
da compra. Combustível flex, com protetor de carter.
Potência mínima 110 cv, motor de no mínimo 1.4, câmbio
automático, ar condicionado, direção hidráulica ou
elétrica, travas elétricas, vidros elétricos, airbag duplo,
freios ABS, sistema de distribuição de frenagem (EBD),
parachoque na cor do veiculo, interface multimídia, rádio
com conexão USB, sensor de estacionamento traseiro.
Instalação de todos os itens obrigatórios. Garantia
mínima de 01 ano sem limite de quilometragem.

HYUNDAI

53.379,00 106.758,002,0000UND2 Veículo hatch 1.6 cor branca.
Apresentação: Zero quilômetro, ano e modelo igual ou
superior ao data da compra. Combustível flex,  4 portas
laterais, porta-malas. Motor 1.6, potência mínima 104CV,
direção hidráulica original de fábrica, manual, injeção
eletrônica, sistema de freios ABS nas quatro rodas
originais de fábrica, lavador, limpador e desembaçador
frontal e traseiro, para-choques na cor do veículo, ar-
condicionado, travas e vidros elétricos; pneus aro 14 ou
superior, airbag duplo frontal - Veículo hatch 1.6 cor
branca.
Apresentação: Zero quilômetro, ano e modelo igual ou
superior a data da compra. Combustível flex,  4 portas
laterais, porta-malas. Motor 1.6, potência mínima 104CV,
direção hidráulica original de fábrica, manual, injeção
eletrônica, sistema de freios ABS nas quatro rodas
originais de fábrica, lavador, limpador e desembaçador
frontal e traseiro, para-choques na cor do veículo, ar-
condicionado, travas e vidros elétricos; pneus aro 14 ou
superior, airbag duplo frontal originais de fábrica,
assistência técnica local, garantia de fábrica de no

HYUNDAI

ANTONIO CERON

Lages,

Prefeito Municipal

18/03/2019
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total do ItemQuant.Unid. Vlr. UnitárioMarca
mínimo 01 ano, 12 (doze) meses de seguro total
facultativo e demais equipamentos exigidos pelo Código
de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN.

235.558,00Total Fornecedor:
235.558,00Total geral:
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