PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologo o Processo Licitatório referente a Tomada de Preços nº 010/2017, Edital nº
142/2017, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Adjudico o objeto licitado em favor das empresas abaixo citadas, no valor total de R$
101.100,00 (cento e um mil e cem reais).
TKA Guindastes Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 09.332.314/000166, vencedora do certame para o seguinte item:
Item

Descrição

01

Guindaste veicular tipo munck, com no mínimo:
capacidade de carga 9.500kgm; alcance vertical de
13.000mm; alcance horizontal 10.000mm; cesto duplo
autonivelado, com NR 12 e demais especificações
técnicas conforme itens obrigatórios e de série
ofertados no mercado e específicos para esse tipo de
equipamento, com instalação no caminhão Ford
12000, ano 98, Placa ITT 7915, RENAVAN
714551414, Chassi nº 9BFX25LZXW1B06593 de
propriedade do município.

Unidade Quantidade
de Medida Estimada

UN

01

Valor Unitário

R$ 88.200,00

Carrocerias Oldoni Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob nº 06.051.751/0001-13, vencedora
do certame para os seguintes itens:
Unidade Quantidade
de Medida Estimada

Item

Descrição

Valor Unitário

02

Serviço de alongamento de um (1) metro de entre
eixos em caminhão Ford F12000, placa IIT 7915,
incluindo: 02 peças de chassis em perfil "U"
230x70mm, com espessura 9,5mm e um metro de
comprimento confeccionado em aço ASTM A572; 02
travessas de chassis originais Ford do modelo do
veículo cardan original, solda e pintura.

SV

01

R$ 4.800,00

03

Serviço de mão de obra para desinstalar caçamba,
encurtar caçamba, reinstalar no caminhão, incluindo
para-choque
e
dispositivo
de
acionamento
involuntário conforme resolução do Contran –
Caminhão basculante Cargo 2428, ano 2006, modelo
2006, placa INO 3281, RENAVAN 906052580, Chassi
nº 9BFYCEJX76BB83521.

SV

01

R$ 8.100,00

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Gabinete da Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, RS, 20 de novembro de 2017.

Valdir Bianchet
Vice-Prefeito Municipal

