
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Bom Jesus - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  7/2018 - PR

9/2018

9/2018

15/01/2018

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  RAFAEL CALZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

TRATORDIESEL LTDA - EPP     (450)

1 Aquisição de colhedora de forragens nova - zero horas, com 12
facas rotor em aço carbono, bica semi-hidráulica, engate 3 pontos,
acionamento com correia com 4 (quatro) rolos recolhedores, 2
(dois) discos de corte em formato de estrela, regulagem de corte
de 2 (dois) a 36 mm, engrenagem em aço e pino de segurança,
afiador de facas com pedra - Marca: JF

UNI 1,00  0,0000 17.950,00    17.950,00

Total do Fornecedor: 17.950,00

Total Geral: 17.950,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

9/2018

7/2018-PR

PREGÃO PRESENCIAL

31/01/2018
Aquisição de colhedora de forragens nova - zero horas, com 12 facas rotor em aço carbono, bica 
semi-hidráulica, engate 3 pontos, acionamento com correia com 4 (quatro) rolos recolhedores, 2 (dois) 
discos de corte em formato de estrela, regulagem de corte de 2 (dois) a 36 mm, engrenagem em aço e pino
de segurança, afiador de facas com pedra.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Bom Jesus,   31   de  Janeiro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal


