PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 11/2020 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO
CNPJ: 82.939.422/0001-91
RUA NEREU RAMOS, 204
C.E.P.: 89613-000 - Erval Velho - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

16/2020
16/2020
06/02/2020
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR, 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 E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Objeto da Licitação

16/2020
11/2020-PR
PREGÃO PRESENCIAL
20/02/2020
Sequência:
20/02/2020

0

Colhedora de Forragens Ensiladeira Nova, área total com as seguintes características mínima para
corte de 1,00 metro recolhimento de duas linhas de picagem para milho ou sorgo demais variedade
plantada em linha, c om sistema de corte em área total para corte de cultura baixas como aveia, azeven,
milheto, trigo forrageiros com corte variando de no mínimo 2mm a no máximo 43 mm, com sistema de
quebra grãos, transmissão do rotor por caixa cardam, bica de saída hidráulico total com no mínimo 14
facas

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Unid.

Qtdade Descto (%)

(em Reais R$)

Preço Unitário

Total do Item

PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC (5252)
1 COLHEDEIRA DE FORRAGENS DUAS LINHAS, área total com

as seguintes características mínima para corte de 1,00 metro
recolhimento de duas linhas de picagem para milho ou sorgo
demais variedade plantada em linha, c om sistema de corte em
área total para corte de cultura baixas como aveia, azeven, milheto,
trigo forrageiros com corte variando de no mínimo 2mm a no
máximo 43 mm, com sistema de quebra grãos, transmissão do
rotor por caixa cardam, bica de saída hidráulico total com no
mínimo 14 facas. - Marca: JF 192A/T15F

UN

1,00

0,0000

58.910,00

58.910,00

Total do Fornecedor:

58.910,00

Total Geral:

58.910,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):

1.015.4.4.90.00.00.00.00.00 (120)

Erval Velho, 20 de Fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

