
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 Prefeito Municipal, Saulo Sperotto, 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: PR96/2019 
b) Modalidade: Pregão 
c) Data Homologação: 13/12/2019 
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
FORRO DE GESSO ACARTONADO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, 
AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC 
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  
  
 13911 - HARMONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. (13.732.579/0001-29) 
Data 
Adjudicação 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

13/12/2019 1 70927 - 
Fornecimento e 
instalação de forro 
de gesso 
acartonado, tipo 
ST (Standard, de 
uso geral em 
ambientes 
internos) em 
placas, 
 dimensões: 
60x60 cm, com 
espessura lateral 
de 30mm e central 
de 12,5 mm, não 
devem apresentar 
quebras, fissuras, 
trincas ou 
deformações; 
tirantes metálicos 
de aço 
galvanizado  Ø16 
(bitola bwg), e 
diâmetro mínimo 

M2     375  98,00  36.750,00 



de 1,65 mm; 
compósito fibroso 
cola e pasta de 
gesso; alçapão 
para forro de 
gesso acartonado 
60 cm x 60 cm. 

13/12/2019 2 70928 - 
Fornecimento e 
instalação de forro 
de gesso 
acartonado, tipo 
RU (resistente à 
umidade) em 
placas,  
dimensões: 60x60 
cm, com 
espessura lateral 
de 30mm e central 
de 12,5 mm, não 
devem apresentar 
quebras, fissuras, 
trincas ou 
deformações; 
tirantes metálicos 
de aço 
galvanizado  Ø16 
(bitola bwg), e 
diâmetro mínimo 
de 1,65 mm; 
compósito fibroso 
cola e pasta de 
gesso; alçapão 
para forro de 
gesso acartonado 
60 cm x 60 cm. 

M2     250  120,00  30.000,00 

13/12/2019 3 70929 - 
Fornecimento e 
instalação de forro 
de gesso 
acartonado, tipo 
RF (resistente ao 
fogo) em placas, 
dimensões: 60x60 
cm, com 
espessura lateral 
de 30mm e central 
de 12,5 mm, não 
devem apresentar 
quebras, fissuras, 
trincas ou 
deformações; 
tirantes metálicos 
de aço 
galvanizado Ø16 
(bitola bwg), e 
diâmetro mínimo 

M2     150  128,00  19.200,00 



de 1,65 mm; 
compósito fibroso 
cola e pasta de 
gesso; alçapão 
para forro de 
gesso acartonado 
60 cm x 60 cm. 

13/12/2019 4 70927 - 
Fornecimento e 
instalação de forro 
de gesso 
acartonado, tipo 
ST (Standard, de 
uso geral em 
ambientes 
internos) em 
placas, 
 dimensões: 
60x60 cm, com 
espessura lateral 
de 30mm e central 
de 12,5 mm, não 
devem apresentar 
quebras, fissuras, 
trincas ou 
deformações; 
tirantes metálicos 
de aço 
galvanizado  Ø16 
(bitola bwg), e 
diâmetro mínimo 
de 1,65 mm; 
compósito fibroso 
cola e pasta de 
gesso; alçapão 
para forro de 
gesso acartonado 
60 cm x 60 cm. 

M2     1.125  98,00 110.250,00 

13/12/2019 5 70928 - 
Fornecimento e 
instalação de forro 
de gesso 
acartonado, tipo 
RU (resistente à 
umidade) em 
placas,  
dimensões: 60x60 
cm, com 
espessura lateral 
de 30mm e central 
de 12,5 mm, não 
devem apresentar 
quebras, fissuras, 
trincas ou 
deformações; 
tirantes metálicos 
de aço 

M2     750  120,00  90.000,00 



galvanizado  Ø16 
(bitola bwg), e 
diâmetro mínimo 
de 1,65 mm; 
compósito fibroso 
cola e pasta de 
gesso; alçapão 
para forro de 
gesso acartonado 
60 cm x 60 cm. 

13/12/2019 6 70929 - 
Fornecimento e 
instalação de forro 
de gesso 
acartonado, tipo 
RF (resistente ao 
fogo) em placas, 
dimensões: 60x60 
cm, com 
espessura lateral 
de 30mm e central 
de 12,5 mm, não 
devem apresentar 
quebras, fissuras, 
trincas ou 
deformações; 
tirantes metálicos 
de aço 
galvanizado Ø16 
(bitola bwg), e 
diâmetro mínimo 
de 1,65 mm; 
compósito fibroso 
cola e pasta de 
gesso; alçapão 
para forro de 
gesso acartonado 
60 cm x 60 cm. 

M2     450  128,00  57.600,00 

Total  343.800,00 
  
Caçador, 13/12/2019  

  
  
  
  
  

       ____________________________________________ 
SAULO SPEROTTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
  
  
 


