
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  40/2022 - PR

104/2022

104/2022

03/08/2022

Folha:  1/2

       O(a)  Ordenador De Despesas,  ELISEU BOHN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

104/2022

40/2022-PR

PREGÃO PRESENCIAL

24/08/2022

A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de 
serviços diversos de eletricista para todas as secretarias municipais, conforme a necessidade do 
Município de Mondaí/SC e de acordo com as especificações e quantidades descritas no anexo I deste 
edital.

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

CRISTIANO FERREIRA 08892378910     (15901)

1 Contratação de empresas especializadas em fornecimento de mão
de obra para execução parcelada de serviços de eletricista na
realização de serviço de reparos elétricos: Manutenção,
montagem, conservação e reparos de instalações elétricas
prediais; instalação, manutenção e conservação de chaves,
fusíveis, disjuntores, fios condutores, interruptores,
ar-condicionado, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas,
quadros gerais e de distribuição, circuitos de distribuição, caixas
de passagem, eletrodutos, Instalação de equipamentos
eletroeletrônicos como ventiladores de teto e/ou parede, ar
condicionado etc.; instalação e manutenção de rede lógica;
Instalação e manutenção em sistema de segurança (alarme, cerca
elétrica, câmera de segurança, etc.); Manutenção de portões
eletrônicos e outros; instalação, manutenção e conservação de
bombas d'água, verificando sistematicamente os dispositivos de
ligação automática (chave de bóia) e os de segurança (fusíveis,
reles, etc.), e se os motores e quadros elétricos estão
esquentando, identificando a necessidade de reparos e outros
serviços elétricos que se façam necessários conforme a
necessidade do Município de Mondaí/SC, e de acordo com as
especificações e quantidades descritas no Anexo I deste Edital. -
Marca: CRISTIANO FERREIRA 0

hr 1.500,00  0,0000 50,00    75.000,00
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02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

CRISTIANO FERREIRA 08892378910     (15901)

2 Contratação de empresas especializadas em fornecimento de mão
de obra para execução parcelada de serviços de eletricista na
realização de serviço de reparos elétricos: Manutenção,
montagem, conservação e reparos de instalações elétricas
prediais; instalação, manutenção e conservação de chaves,
fusíveis, disjuntores, fios condutores, interruptores,
ar-condicionado, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas,
quadros gerais e de distribuição, circuitos de distribuição, caixas
de passagem, eletrodutos, Instalação de equipamentos
eletroeletrônicos como ventiladores de teto e/ou parede, ar
condicionado etc.; instalação e manutenção de rede lógica;
Instalação e manutenção em sistema de segurança (alarme, cerca
elétrica, câmera de segurança, etc.); Manutenção de portões
eletrônicos e outros; instalação, manutenção e conservação de
bombas d'água, verificando sistematicamente os dispositivos de
ligação automática (chave de bóia) e os de segurança (fusíveis,
reles, etc.), e se os motores e quadros elétricos estão
esquentando, identificando a necessidade de reparos e outros
serviços elétricos que se façam necessários conforme a
necessidade do Fundo Municipal de Educação/FME do Município
de Mondaí/SC. - Marca: CRISTIANO FERREIRA 0

hr 500,00  0,0000 49,00    24.500,00

Total do Fornecedor: 99.500,00

Total Geral: 99.500,00


