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ESTADO DE SANTA CATARINA                         

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA                  

CNPJ: 82.826.462/0001-27                    

RUA XV DE NOVEMBRO, 26                     

CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC            

      

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 

 

O Sr. ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer 

conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 

 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

 

       Processo Administrativo Nº 000081/2022 - PR 

 

       Pregão Presencial Nº: 000037/2022 - PR 

 

Data Homologação: 30/05/2022 

 

Objeto da Licitação: Escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de horas máquina Motoniveladora, em atendimento as necessidades da Secretaria de 

Infraestrutura ao longo do exercício de 2022, de acordo com as exigências estabelecidas pelo Edital e seus 

anexos. 

 

Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  

 

 2672 - ZAPELINI SERV. DE MÁQUINAS E TRANSP. LTDA - ME (04.963.679/0001-75) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

1 

37916 - Horas Máquina - Motoniveladora com 

Lâmina deslizante, escarificador traseiro 

Peso operacional mínimo de 10 Toneladas,  

Ano fabricação superior 1975.   

Incluindo profissional para operar o equipamento e 

todas as despesas referentes a execução dos serviços, 

tais como: Combustível, manutenção, 

deslocamentos, etc. Somente prestação de serviços 

ao Município de Arroio de Arroio. 

h 200 280,00 56.000,00 

Valor Total 56.000,00 

 

 

 

Forma de Pagamento: O pagamento será realizado por transferência bancária, mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil 

ao mês subsequente a prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais emitidas ao Município de Arroio 

Trinta. 

 

Prazo Entrega: Os serviços deverão ser realizados durante o ano de 2022, conforme forem sendo 

solicitados/autorizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo que a contratada deverá prestar os serviços de 

imediato a solicitação. 

 

Forma de Reajuste: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a 

aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.  
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Local de Entrega: Os serviços deverão ser realizados nas localidades onde o Município indicar, conforme 

determinação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a qual repassará os dados necessários para a realização dos 

serviços e fará a fiscalização dos mesmos, podendo impor multas e aplicação de penalidades, em conformidade com o 

que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

Arroio Trinta - SC, 30/05/2022        

 

 

 

 

               ALCIDIR FELCHILCHER 

                    Prefeito Municipal de Arroio Trinta           

 

 


