
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900
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PREGÃO ELETRÔNICONr.:  10/2018 - PE 43/201843/201805/03/2018Folha:  1/2

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

43/201810/2018-PEPREGÃO ELETRÔNICO26/04/2018Aquisição de uma Minicarregadeira com acessórios, para uso na Manutenção da Limpeza Pública feita pela Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   26   de  Abril   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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SEG CONSULTORIA LTDA ME     (21051)1 Minicarregadeira de comando Joystick; nova; ano 2017; motordiesel; mínimo 4 cilindros, com potência mínima de 56HP;capacidade operacional mínima de 680 kg; carga de tombamentomínimo 1.360 Kg; peso operacional mínimo de 2.430 kg; comcaçamba frontal altura de carregamento mínimo de 2.900 mm dealtura, cabine aberta de grade ROPS, ou cabine com estruturacertificada ROPS/FOPS fechada com aquecimento e arcondicionado, contendo janelas laterais, saída de emergência pelovidro traseiro e pelo parabrisa pela porta frontal. Com rodas epneus, e demais características padrão do fabricante. ComAcessórios: a) 01 (uma) Vassoura mecânica recolhedora deveráter encaixe compatível com a Minicarregadeira, largura davassoura mínima de 1.500mm, com acionamento hidráulico, commotor interno, lâmina substituível aparafusada com cerdas mistasde aço e polipropileno;b) 01 (uma) Capinadeira mecânica Rotativa deverá ter encaixecompatível com a Minicarregadeira, com diâmetro mínimo de 600mm, rotativa acionada por motor hidráulico, fixado por mancalindividual com rolamentos, engate rápido mecânico e/ouhidráulico. A Capinadeira possue grande eficiência e baixo custooperacional, sendo apropriadas para a capina junto aos meios-fiosnos mais diversos tipos de pavimentos, inclusive emparalelepípedo irregular, calçamentos e acostamentos de rodovias.c) Kit Espargidor de água para instalação em carregadeiracompacta, deverá ter encaixe compatível com a Minicarregadeira,acompanha tanque com capacidade mínima de 200 litros. - Marca:SEMAX/SX60

UN 1,00  0,0000 182.000,00    182.000,00

Total do Fornecedor: 182.000,00Total Geral: 182.000,00

Lages,   26   de  Abril   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


