
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  

CNPJ:

AV. DOM PEDRO II, 230

C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

Ipumirim - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  7/2022 - TP

72/2022

23/05/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   HILARIO REFFATTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação

em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela

Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

TRIMARTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP     (9286)

1

a contratação de empresa (mão de obra + material), para  reforma

externa situada junto ao prédio da Prefeitura Municipal de

Ipumirim, destinada a execução de pavimentação para o

estacionamento da Prefeitura. Alem da instalação de piso Paver

de concreto, será executada laje, pilares e vigas, para

preenchimento do fosso existente, perfazendo uma área de

242,00m² totais de pátio, conforme memorial descritivo, projeto

arquitetônico, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária

e demais documentação, anexo ao edital.

SER 1,00  0,0000 53.998,91    53.998,91

Total do Fornecedor: 53.998,91

Total Geral: 53.998,91

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

72/2022

7/2022-TP

Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

29/06/2022

a contratação de empresa (mão de obra + material), para  reforma externa situada junto ao prédio da 

Prefeitura Municipal de Ipumirim, destinada a execução de pavimentação para o estacionamento da 

Prefeitura. Alem da instalação de piso Paver de concreto, será executada laje, pilares e vigas, para 

preenchimento do fosso existente, perfazendo uma área de 242,00m² totais de pátio, conforme memorial 

descritivo, projeto arquitetônico, cronograma físico-financeiro,planilha orçamentária anexo ao edital.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Ipumirim,   29   de  Junho   de   2022.

----------------------------------------------------------------------

HILARIO REFFATTI

PREFEITO MUNICIPAL 

----------------------------------------------------------------------

Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim


