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       O(a)  Prefeito Municipal,  CESAR ANTONIO CESA, 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:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

103/2021

103/2021-PE

PREGÃO ELETRÔNICO

15/09/2021
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE 02 CAMINHÕES NOVOS 
0KM, COR BRANCA, ANO MODELO MINIMO 2021/2021, TRAÇÃO 6 X2, COM IMPLEMENTO DE 
CAÇAMBA BASCULANTE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ENCONTRAM-SE DISPOSTA NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO EDITAL DE LICITAÇÃO.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Araranguá,   15   de  Setembro   de   2021. ----------------------------------------------------------------------
CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL
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RF - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA     (10815)

1 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO OBJETO: Veículo novo 0 km,
de cor branca, ano modelo no mínimo 2021/2021, tração 6x2, com
motor turbo-intercooler movido a óleo diesel mínimo EURO 5 (com
ou sem arla 32) , potência mínima de 256 CV, caixa de câmbio
manual com  marchas sincronizadas e sistema de reduzida ou
automática, sirene de marcha ré, direção hidráulica ou elétrica,
freio a motor, ar condicionado, vidros elétricos, som AM-FM,
sistema de alto-falantes, sistema elétrico de 24V, banco do
motorista individual com múltiplas regulagens, banco do carona
simples ou duplo, cinto de segurança de 3 pontas retrateis na
laterais e central sub-abdominal, painel de instrumentos completo,
sistema de acionamento de tomada de força e da bomba
hidráulica dos pistões da caçamba em local de fácil acesso e
visão do motorista, tacógrafo digital, sistema de freio a ar, tanque
de combustível de no mínimo de 275 litros, com rodas aro 7.5 x
22,5, pneus 275/80 R 22,5 radiais sem câmara com 11 unidades,
com entre - eixos adequado para instalação de caçamba
basculante sobre o chassi. Sistema de acionamento da caçamba
manual colocado no painel do veículo. Garantia minima de 12
(doze) meses sem limite de kilometragem.
CAÇAMBA BASCULANTE: Caçamba basculante sobre o chassi
de cor branca com capacidade de carga para no mínimo 10m³,
caixa de carga confeccionada com chapas de aço, sistema de
levante através de pistões de ação direta, indireta ou frontal, trinco
traseiro automático, tomada de força com acionamento de 2
estágios,  bomba hidráulica de 3 via e 3 posições (conforme
resolução 563 do CONTRAN), boné para proteção de cabine,
suporte para estepe com catraca para içamento, suporte para pá,
faixas refletivas, para lama em aço com lameiro de borracha,
fixação de para-choque conforme normas do DENATRAN, caixa
plástica para ferramentas, escada de acesso, sistema de
enlonamento com lona ou tela retrátil, caçamba e todos seus
implementos com garantia mínima de 12 (doze) meses.
O implemento deverá seguir as normas de segurança conforme a
resolução 563 do CONTRAN e a NBR 16141 ABNT. - Marca: VW
MAN LATIN AMERICA

UNID 2,00  0,0000 432.950,00    865.900,00

Total do Fornecedor: 865.900,00

Total Geral: 865.900,00

Araranguá,   15   de  Setembro   de   2021. ----------------------------------------------------------------------
CESAR ANTONIO CESA
PREFEITO MUNICIPAL


