
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  10/2017 - PR 25/201725/201717/04/2017Folha:  1/1
       O(a)  Prefeito Do Municipio,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislaçãoem vigor, 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:  1SANDRA PEREIRA PIRAMIDE- EPP     (17410)1 Calhas em chapa aluzinco 0,50 com corte de 600mm, fixadas nasemendas com rebites de repuxo 4x10, e vedação dupla (entrechapas e externa) com poliuretano. Incluso no orçamento, otrabalho de descobrir, e recobrir o local para a substituição decalha existente e pintura em esmalte sintético em cor de padrão aser definido. - Marca: PIRAMIDE MT 83,00  0,0000 57,9611 4.810,772 Rufos-capa em chapa aluzinco 0,50 com corte de 300mm, fixadospor meio de buchas-prego ou parafusos atarrachante 5.5 ebuchas de 8mm. Nas emendas com rebites de repuxo 4x10 evedação dupla (entre chapas e externa) e vedação compoliuretano. Incluso no orçamento, pintura em esmalte sintéticoem cor de padrão a ser definido - Marca: PIRAMIDE MT 207,00  0,0000   55,703 11.530,523 Rufos de recorte no formato da telha em chapa aluzinco 0,50 comcorte de 300mm, fixados por meio de buchas-prego ou parafusosatarrachante 5.5 e buchas de 8mm. Nas emendas com rebites4x10 e 4x22 a cada metro sobre as telhas, para evitar que osmesmos fiquem batendo na cobertura pela ação do vento.Vedação dupla (entre chpas e e externa) com poliuretano. Inclusono orçamento o trabalho de retirada dos rufos existentes (quandohouver) e reparos dos danos causados nas paredes pelaremoção, e pintura em esmalte sintético em cor de padrão a serdefinido. - Marca: PIRAMIDE MT 325,00  0,0000 60,6765 19.719,86

4 Rufos de parede em chapa aluzinco 0,50 com corte de 300mm,fixados por meio de buchas-prego ou parafusos atarrachante 5.5e buchas de 8mm. Nas emendas rebites de repuxo 4x10 evedação dupla (entre chapas e externa) com poliuretano. Inclusono orçamento o trabalho de retirada dos rufos existentes (quandohouver) e reparos dos danos causados nas paredes pelaremoção, e pintura em esmalte sintético em cor de padrão a serdefinido - Marca: PIRAMIDE MT 500,00  0,0000 79,5757 39.787,85Total do Fornecedor: 75.849,00Total Geral: 75.849,00

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

25/201710/2017-PRPREGÃO PRESENCIAL02/06/2017CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS.  Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   2   de  Junho   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO DO MUNICIPIO


