COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade ...: Pregão Presencial
Número .......: 48/2017
Data da Abertura da Licitação...: 05/07/17
Data da Abertura das Propostas .: 24/07/17
Data do Sorteio de Desempate ...:
Empresa ..: 1449 - Cordial Distribuidora de Automóveis Ltda
CNPJ .....: 85.102.549/0002-20
Endereço .: Av. Sete de Setembro
Cidade ...: Erechim CEP: 99.700-000
Telefone..: (54) 35220303
Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, essa empresa foi
vencedora nos seguintes itens:
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Especificação
Quantidade Un.
Vl.Unitário
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
Veículo zero Km
1,0000 UN
57.900,0000
57.900,00
Um veículo zero km ano/modelo mínimo 2017
com potencia mínima de 115 CVS,no mínimo
16 V. 04 cilindradas, 04 portas, com ar
condicionado, direção hidráulica, cinto de
segurança laterais retráteis de 3 pontos,
entrada USB com rádio original AM e FM e
viva voz para celular, vidros e travas
elétricas, nas 4 portas com películas nos
vidros laterais e traseiro, airbag e
freios abs,faróis de neblina, proteção de
motor,rodas de liga leve, pneus no mínimo
R15 e todos os itens exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito. O veículo deverá
ser entregue com adesivo padrão da
prefeitura, com no mínimo 03 anos de
garantia com toda a documentação e
emplacado no município de Carlos Gomes RS
Código do Produto: 16643
2
Veículo leve zero Km
1,0000 UN
56.900,0000
56.900,00
Um veículo zero km ano/modelo mínimo 2017
com potencia mínima de 109 CVS, no mínimo
04 cilindradas, 04 portas, com ar
condicionado, direção hidráulica
progressiva, cinto de segurança laterais
retráteis de 3 pontos, entrada USB com
rádio original AM e FM, vidros e travas
elétricas, com películas nos vidros
laterais e traseiro, airbag e freios abs,
proteção de motor,computador de bordo,
chave canivete com telecomando para
abertura das portas, vidros e porta-malas,
rodas de liga leve, pneus com no mínimo
175/65R14 e todos os itens exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito. O veículo
deverá ser entregue com adesivo padrão da
prefeitura, com no mínimo 03 anos de
garantia com toda a documentação e

emplacado no município de Carlos Gomes RS.
Código do Produto: 16644
---------------------------------------------------------------------------------------------------Total ->
114.800,00

Dotações:
03.01.04.122.0002.1005.4.4.90.52.52.00.00
11.01.08.244.0035.2107.4.4.90.52.52.00.00
Transcorrido o prazo regulamentar de dois dias úteis, e não havendo
recursos, será homologada e adjudicada a presente licitação e poderá ser
extraída a documentação fiscal atinente, razão pela qual a empresa adjudicada
deverá verificar junto ao setor de licitações sobre a necessidade de assinatura
de contratos ou outras providências necessárias.
Observações:

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, 24 de Julho de 2017.

