
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR 
  
CNPJ: 83.074.302/0001-31 
AV. SANTA CATARINA, 195 
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC 

  
   
  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
  
  

O Secretário Municipal de Saúde, ADEMAR SCHMITZ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), 
resolve: 
  
  
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
  
a) Licitação nº: PR14/2019 
b) Modalidade: Pregão 
c) Data Homologação: 01/11/2019 
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  
  
 56 - EVALDO MARTIN SCHULZE & CIA LTDA (73.425.373/0001-88) 
Data 
Adjudicação 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

01/11/2019 1 70331 - 
Fornecimento e 
Instalação de 
cobertura em 
policarbonato 
alveolar com 
espessura de 
6,0mm, cuja cor 
será especificada 
pelo cliente no 
pedido de 
compras. 
 As emendas 
entre as chapas 
deverão ser 
executadas com 
perfil de alumínio 
próprio para este 
fim, garantindo a 
estanqueidade da 
emenda. Todo o 

M2     950  240,00 228.000,00 



perímetro da 
cobertura deverá 
ser protegido por 
perfil “u” de 
alumínio 
específico para 
esta finalidade. 
Todos os perfis 
de alumínio 
deverão receber 
pintura do tipo 
eletrostática na 
cor branca ou 
outra cor a 
critério do cliente. 
A instalação da 
cobertura será 
sobre estrutura 
metálica treliçada 
em aço carbono 
soldado pelo 
processo 
Mig/Mag, em 
perfil retangular 
de aço carbono 
20x40mm 
espessura 1.5mm 
ou superior, 
fornecida 
juntamente com a 
cobertura. A 
pintura deverá 
ser do tipo liquida 
com aplicação de 
primer epóxi 
acrescida de no 
mínimo 2 demãos 
de acabamento 
em acordo com a 
cor dos perfis. O 
fornecimento será 
parcial, em locais 
definidos pelo 
cliente. O 
transporte, 
armazenamento, 
movimentação e 
demais custos 
para instalação 
correrão por 
conta do 
fornecedor. O 
fornecedor 



deverá possuir 
em seu quadro 
de técnico, 
profissional 
habilitado para tal 
fornecimento, 
com registro junto 
ao CREA/CAU 
para fornecer 
ART/RRT de 
projeto, 
fabricação e 
instalação para 
cada estrutura   

Total  228.000,00 
  
Caçador, 01/11/2019  

  
  
  
  
  

       ____________________________________________ 
ADEMAR SCHMITZ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  
  
  
 


