
 

 

DECRETO Nº.  8.218, 10 De Setembro De 2018 

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 103/2018, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018, DO MUNICÍPIO PARA O PROPONENTE 

VENCEDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa 

Catarina Sra. Izeu Jonas Tozetto, usando das atribuições que lhe são conferidas 

por Lei, especialmente o disposto na Lei Nº 10.520/02 e em face aos princípios 

ordenados através da Lei nº 8.666/93; 

 
 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1º. Fica homologado o objeto da licitação, proferida pela Comissão de 

Licitação, no Processo De Licitação nº. 103/2018 – Pregão Presencial Nº. 56/2018, do 

município, na sua exata ordem de classificação. 

 

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da licitação referida: FERRACOL – FERRAGEM 

CORONEL FREITAS LTDA, com o Lote Nº 1, itens nºs: 1 a 3, 27 a 36 no valor de R$ 6.427,00 (seis mil e 

quatrocentos e vinte e sete reais); com o Lote Nº 6, item nº 416, no valor de R$ 479,60 (quatrocentos 

e setenta e nove reais e sessenta centavos); com o Lote Nº 7, itens nºs: 20 a 22, 144 e 190 no valor de 

R$ 1.220,38 (um mil duzentos e vinte reais e trinta e oito centavos);  com o Lote Nº 9, itens nºs: 14, 15, 

37, 302, 303 e 307, no valor de R$ 467.996,10 (quatrocentos e sessenta e sete mil novecentos e 

noventa e seis reais e dez centavos); com o Lote Nº 14, itens nºs: 56 a 58, 290 a 301 e 332, no valor de 

R$ 56.909,25 (cinquenta e seis mil novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos); com o Lote Nº 

17, itens nºs: 75 e 76 no valor de R$ 12.640,00 (doze mil e seiscentos e quarenta reais);com o Lote Nº 

23, itens nºs: 104 a 111, 113, 219 a 223, no valor de R$ 9.000,21 (nove mil e vinte e um centavo); com 

o Lote Nº 31, itens nºs: 120, 121, 171, 177, 356 e 357, no valor de R$ 13.702,70 (treze mil setecentos e 

dois reais e setenta centavos); com o Lote Nº 32, itens nºs: 122, 123 e 181, no valor de R$ 3.599,40 

(três mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); com o Lote Nº 33, item nº: 156 no 

valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);  DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. com o Lote Nº 2, 

itens nºs: 4, 10, 116, 133, 180, 182 a 186, 254 e 423 no valor de R$ 21.501,88 (vinte e um mil e 

quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos); com o Lote Nº12, itens nºs: 25, 26, 195 a 236 no 

valor de R$ 46.999,40 (quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); 

com o Lote Nº 15, itens nºs: 59 a 61, 63 a 67, 166 a 170, 172 a 176, 178 e 179, no valor de R$ 31.550,20 

(trinta e um mil quinhentos e cinquenta reais e vinte centavos); com o Lote Nº 16, itens nºs: 70 a 72, 

77, 78, 81, 84, 89, 102, 118, 119, 124, 130, 134 a 141, 145, a 147, 196 a 203, 263, 271, 272, 305, 306, 308 a 

310, 364 a 366, 368 a 370, 372 a 375, 406 , 407 e 419 no valor de R$ 30.291,84 (trinta mil duzentos e 

noventa e um reais e oitenta e quatro centavos); com o Lote Nº 35, itens nºs: 235, 237 a 252, 256 a 

259, 326 a 330, 341 e 342 no valor de R$ 148.908,85 (cento e quarenta e oito mil novecentos e oito 

reais e oitenta e cinco centavos);    CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, com o Lote Nº 3, itens nºs: 5 a 7, 

23, 62, 68, 69, 74, 99, 101, 117, 131, 132, 151 a 153, 155, 188, 253, 270, 276 a 281, 286 a 288, 304, 325, 

331, 346, 399, 400, 415, 429 a 431; no valor de R$ 24.501,01 (vinte e quatro mil quinhentos e um reais e 

um centavo); com o Lote Nº 4, itens nºs: 8, 347 e 432 no valor de R$ 3.699,65 (três mil e seiscentos e 

noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos); com o Lote Nº 10, itens nºs: 16 a 19, no valor de 

R$ 8.600,50 (oito mil seiscentos reais e cinquenta centavos); com o Lote Nº 13, itens nºs: 38 a 55, 142, 

143, 224, 225, 234, 358 a 361, no valor de R$ 14.300,55 (quatorze mil trezentos reais e cinquenta e 

cinco centavos); com o Lote Nº 19, itens nºs: 82 e 83 no valor de R$ 14.799,92 (quatorze mil  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos); com o Lote Nº 24, itens nºs: 103, 282 

a 285, 350 a 353 no valor de R$ 59.599,20 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e 

vinte centavos); com o Lote Nº 25, itens nºs: 126 a 128, 192, 193, 394 a 398, no valor de R$ 179.512,60 

(cento e setenta e nove mil quinhentos e doze reais e sessenta centavos); com o Lote Nº 27 item nº: 

100 no valor de R$ 1.950,48 (um mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos); com 

o Lote Nº 28, itens nºs: 114, 157 a 161 no valor de R$ 9.299,40 (nove mil duzentos e noventa e nove 

reais e quarenta centavos); com o Lote Nº 34, itens nºs: 204, 233, 269, 311 a 313 no valor de R$ 

22.599,50 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); com o Lote 

Nº 36, itens nºs: 255, 275, 392 e 393 no valor de R$ 21.745,00 (vinte e um mil setecentos e quarenta e 

cinco reais); com o Lote Nº 38, itens nºs: 315 a 324 e 367, no valor de R$ 29.404,70 (vinte e nove mil 

quatrocentos e quatro reais e setenta centavos); com o Lote Nº 39, itens nºs: 343 a 345 no valor de 

R$ 3.999,90 (três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos); com o Lote Nº 40, itens 

nºs: 401 a 405 no valor de R$ 44.660,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta reais); com o 

Lote Nº 41, itens nºs: 354 e 355 no valor de R$ 5.497,50 (cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais 

e cinquenta centavos); MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, com o Lote Nº 5, itens nºs: 9, 

73, 125, 154, 187, 348, 349, 362, 363, 371, 376 a 378, 417, 426 a 428, no valor de R$ 14.500,74 (quatorze 

mil quinhentos reais e setenta e quatro centavos); com o Lote Nº 22, itens nºs: 90 a 97, 129, 148 a 150, 

205 a 218, 226 a 232, 260 a 262, 264 a 268, 273, 274, 333 a 340, 381 a 391, 408 a 414, 418, 420 a 422, 

424 e 425, no valor de R$ 168.306,25 (cento e sessenta e oito mil trezentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos); AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA, com o Lote Nº 8, itens nºs: 11 a 

13, no valor de R$ 1.600,39 (um mil seiscentos reais e trinta e nove centavos); com o Lote Nº 11, itens 

nºs: 24, 162 a 165 e 194 no valor de R$ 17.299,80 (dezessete mil duzentos e noventa e nove reais e 

oitenta centavos); com o Lote Nº 18, itens nºs: 79, 80 e 380, no valor de R$ 25.199,93 (vinte e cinco mil 

cento e noventa e nove reais e noventa e três centavos); com o Lote Nº 20, itens nºs:  85, 86 e 191, 

no valor de R$ 6.900,20 (seis mil novecentos reais e vinte centavos); com o Lote Nº 21, itens nºs: 87 e 

88 no valor de R$ 1.499,60 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); com o 

Lote Nº 26, item nº 98 no valor de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais); com o Lote Nº 

29, item nº: 115 no valor de R$ 17.801,00 (dezessete mil oitocentos e um reais); com o Lote Nº 30, 

itens nºs: 112 e 189, no valor de R$ 4.899,96 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa 

e seis centavos); com o Lote Nº 37, itens nºs: 289, 314 e 379 no valor de R$ 23.400,35 (vinte e três mil 

quatrocentos reais e trinta e cinco centavos);  

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de Setembro de 2018.     
                            

         

 Izeu Jonas Tozetto 

             Prefeito Municipal  

Registrado nesta secretaria em data supra e publicado no átrio do centro Administrativo. 
 

 

Sediane Lunardi Marafon 

Secretária de Administração e Finanças. 

 

 


