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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

25/03/2021
Pregão eletrônico
12/2021 - PE
15/2021

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de
forma parcelada, de lixeiras para acomodar lixo orgânico e reciclável do Município de
Luzerna/SC, em conformidade com este Edital e Anexos que o integram.

Participante: ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Lixeira para coleta seletiva 50 Litros - Conjunto de lixeiras para coleta
seletiva 2x50L em Polipropileno, incluso haste de fixação e estrutura de
suporte em perfil metálico com pintura eletrostática a pó

50,000 UNI 404,00 20.200,00

2 Lixeira 950 litros ou superior em chapa metálica - Lixeira metálica tipo
contêiner para coelta seletiva, em chapa galvanizada 0,80mm ou superior,
com capacidade de 950L ou superior, contendo divisória interna e duas
tampas para lixo orgânico e reciclável, incluso braço pantográfico
(amortecedor). Pintura interna com emborrachamento automotivo e pintura
externa em esmalte de alto desempenho contra intempéries.

50,000 UNI 870,00 43.500,00

3 Lixeira 300 litros ou superior em chapa metálica - Lixeira metálica tipo
contêiner para coleta seletiva, em chapa galvanizada 0,80mm ou superior,
com capacidade de 300L ou superior, contendo divisória interna e duas
tampas para lixo orgânico e reciclável, incluso braço pantográfico
(amortecedor). Pintura interna com emborrachamento automotivo e pintura
externa em esmalte de alto desempenho contra intempéries.

50,000 UNI 440,00 22.000,00

Total do Participante: 85.700,00

Total Geral: 85.700,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
Manutenção dos serviços na área urbana 04.006.15.451.0400.2406.3.3.90.00.00 R$ 1,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
Manutenção dos serviços na área rural 04.007.15.782.0400.2407.3.3.90.00.00 R$ 1,00
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Assinatura do Responsável

25/03/2021Luzerna,

Alcir João Denardi

Secretário de Serviços Intetegrados


