
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES    CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 13.668.709/0001-0188501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  4/2017 - PR 14/201714/201716/05/2017Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

 LOTE:  1ANDREIA LORENZI - ME     (7536)1 BALCÃO PARA COPA, em MDF, cor branco texturizado,dimensões: 2,90cm largura, 60cm de profundidade e 75cm dealtura e  tampo em granito, dimensões: 2,90x60x5cm (LxPxA)com espelho de 10cm de altura, puxadores tipo alça cromada,portas com prateleiras intermediárias, cuba em inox, balcão com4 gavetas e 4 portas com prateleiras intermediárias, conformeplanta em anexo. - Marca: ALF/REF. 012 UN 1,00  0,0000     1.800,00 1.800,002 BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM "L", em MDF, cor brancotexturizado, dimensões: 2,35cm e 1,70cm de largura, 60cm deprofundidade e 1,10cm de altura, contendo uma porta, suportepara teclado e divisórias, conforme planta em anexo. - Marca:ALF/REF. 025 UN 1,00  0,0000     800,00 800,003 BALCÃO PARA RECEPÇÃO, em MDF, cor branco texturizado,dimensões: 1,80cm de largura, 60cm de profundidade e 1,10cmde altura, contendo uma gaveta, suporte para teclado edivisórias, conforme planta em anexo. - Marca: ALF/REF. 027 UN 1,00  0,0000     500,00 500,004 BALCÃO PARA SALA DE TI EM "L", em MDF, cor brancotexturizado, dimensões: 4,00cm e 3,05cm de largura, 55cm deprofundidade e 1,30cm de altura, contendo 8 gavetas, prateleiracom 2,00cm de largura,  suporte para teclados e divisórias,conforme planta em anexo. - Marca: ALF/REF. 029 UN 1,00  0,0000     1.600,00 1.600,00Total do Fornecedor: 4.700,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

14/20174/2017-PRPREGÃO PRESENCIAL20/06/2017Contratação de Empresa Especializada para Fabricação, Montagem e Instalação de Móveis Planejados para a nova Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.  Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   20   de  Junho   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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 LOTE:  2GILMAR SANI - ME     (7358)5 ARQUIVO EM FERRO, barras horizontais e verticais tubulares,zincado com parede, varetas porta arquivos com ferro chato,desmontável no centro, com acabamento em pintura a pó na corverde escuro, dimensões: 5,70m e 3,00m de altura, 0,50m deprofundidade, conforme planta e cópia de modelo em anexo. -Marca: SM UN 1,00  0,0000     2.731,26 2.731,266 ARQUIVO EM FERRO, barras horizontais e verticais tubulares,zincado com parede, varetas porta arquivos com ferro chato,desmontável no centro, com acabamento em pintura a pó na corverde escuro, dimensões: 4,50m e 3,00m de altura, 0,50m deprofundidade, conforme planta e cópia de modelo em anexo. -Marca: SM UN 1,00  0,0000 2.132,9816 2.132,987 ARQUIVO EM FERRO, barras horizontais e verticais tubulares,zincado com parede, varetas porta arquivos com ferro chato,desmontável no centro, com acabamento em pintura a pó na corverde escuro,  dimensões: 1,50m e 3,00m de altura, 0,60m deprofundidade, conforme planta e cópia de modelo em anexo. -Marca: SM UN 2,00  0,0000   696,249 1.392,508 ARQUIVO EM FERRO, barras horizontais e verticais tubulares,zincado com parede, varetas porta arquivos com ferro chato,desmontável no centro, com acabamento em pintura a pó na corverde escuro, dimensões: 1,00m e 3,00m de altura, 0,60m deprofundidade, conforme planta e cópia de modelo em anexo. -Marca: SM UN 2,00  0,0000   464,166 928,339 ARQUIVO EM FERRO, barras horizontais e verticais tubulares,zincado com parede, varetas porta arquivos com ferro chato,desmontável no centro, com acabamento em pintura a pó na corverde escuro, dimensões: 3,00m e 3,00m de altura, 0,60m deprofundidade, conforme planta e cópia de modelo em anexo. -Marca: SM UN 3,00  0,0000 1.421,9818 4.265,9510 ARQUIVO EM FERRO, barras horizontais e verticais tubulares,zincado com parede, varetas porta arquivos com ferro chato,desmontável no centro, com acabamento em pintura a pó na corverde escuro, dimensões: 2,00m e 3,00m de altura, 0,60m deprofundidade, conforme planta e cópia de modelo em anexo. -Marca: SM UN 1,00  0,0000   948,976 948,98Total do Fornecedor: 12.400,00Total Geral: 17.100,00

Lages,   20   de  Junho   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


