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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:

20/07/2022
Pregão eletrônico
38/2022 - PE
66/2022

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à eventual
contratação de empresa(s) para a aquisição de andaime tubular, bem como, a
aquisição e instalação de plataformas elevatórias, toldos e placas de identificação de
setores, nos locais indicados pela municipalidade, tudo de forma parcelada, de acordo
com a necessidade do município de Luzerna/SC e conforme especificações constantes
do Edital e Anexos que o integram.

Participante: AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Toldo em lona poliéster com proteção UV (cor a ser definida pela
contratante), esp 0,45mm, dividido em módulos de 4,10m com 2,00m de
largura instalado a uma altura média de 2,50m, fixada em estrutura metálica
galvanizada com pintura resistente a intempéries  - o dimensionamento dos
tubos (material, diâmetro e respectivas espessuras) empregados na
confecção da estrutura de sustentação e fixação do toldo, deverão ser
dimensionados pela empresa contratada afim de prover a segurança
necessária e perfeito funcionamento da mesma (diam. mínimo 1.1/2" e esp.
mínima 1,2mm) - garantia mínima da lona 05 (cinco) anos.

1,000 UNI 32.450,00 32.450,00

Total do Participante: 32.450,00

Participante: SMARTMAQ LTDA

2 Plataforma elevatória para acessibilidade, duas paradas para desnível de até
4,00m.

2,000 UNI 72.000,00 144.000,00

Total do Participante: 144.000,00

Total Geral: 176.450,00
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Assinatura do Responsável

20/07/2022Luzerna,

Debora Tais Menlak

Chefe do Setor de Licitações
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