PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

Termo de Homologação e Adjudicação
Maercio Dias de Menezes, Prefeito do Município de Aparecida D' Oeste, Estado de São Paulo, no uso de atribuições legais que lhe são
conferidas.,
Faz Saber, a quantos possa interessar, que, examinando o presente processo de licitação - PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2017,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2017, e considerando os termos da Ata da Sessão do Pregão Presencial, os atos praticados pelo
pregoeiro, a desistência do prazo recursal, enfim, que todo o processado encontra-se de conformidade com o Decreto Municipal nº 1.680,
de 02 de janeiro de 2013, e o Edital, ou seja, tudo em perfeita ordem, sem nulidade a corrigir ou a sanar decido, Homologar todo o
procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. Nestes termos, verificado que o objeto licitado atende as necessidades
e conveniências desta Prefeitura Municipal, Adjudico como

adjudicado tenho a Apravel Veículos Ltda., CNPJ nº 07.103.006/0003-03

com sede na Av. João Amadeu, 3236 – jardim Samambaia na cidade de Jales - SP, o objeto da licitação consistente na “Aquisição de 01
(um) Veículo 0 Km, bi combustível - movido a gasolina ou álcool, 04 Portas, ano e modelo 2017/2017, 05 passageiros, motor 1.5 (mínimo),
potencia Mínimo (cv/rpm) 106 gasolina e 111 etanol, transmissão automática, cor branca, prata ou preto, ar condicionado, vidros elétricos
dianteiros, tanque com capacidade mínima 46 (quarenta e seis) litros, direção elétrica, transmissão automática mínimo 5 (cinco) marchas, ar
condicionado, chave tipo canivete, faróis de neblina, computador de bordo, sensor de estacionamento, rádio AM/FM, entradas USB e auxílio,
cinto de segurança e demais equipamentos de segurança exigidos pelo código nacional de transito.
Decido ainda, determinar a convocação da Licitante vencedora Apravel Veículos Ltda., na pessoa de seu representante legal ou procurador,
a comparecer no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, para assinatura do Contrato.
Publique-se

Registre-se

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Aparecida D’Oeste - SP, 18 de abril de 2017.
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