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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 ENTIDADE(S): SESI/SC  

 
 
O Gerente Executivo de Desenvolvimento Corporativo, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 

Com fundamento na NP-608 (NP Suprimentos, Licitações e Contratações), item 4.4.3, e 

conforme o que consta no Processo n° 0218/2022, HOMOLOGAR o procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro 

de preço para eventual e futura aquisição de ar-condicionado e cortina de ar, para atendimento 

às necessidades das Entidade(s) Licitante(s), nas Unidades SESI/SC, conforme condições e 

exigências do Edital e seus anexos, e ADJUDICAR o objeto licitado em favor de E&AR 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ: 05.368.504/0001-82, pela proposta 

mais vantajosa para o lote 1 no valor de R$ 256.980,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e 

novecentos e oitenta reais) – valor estimado de consumo ao ano sob demanda. 

 
A proposta comercial atualizada com os demais detalhes deste certame encontra-se anexa 
ao processo. 

A formalização ocorrerá por meio de Ata de Registro de Preços e a permissão de aquisição 
será formalizada mediante autorização de fornecimento. 

Que a referida homologação e adjudicação produzam seus efeitos jurídicos e legais.  
 
Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

 
 
 

Florianópolis/ SC, 07 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Teotônio da Silva 
Coordenador de Suprimentos e Licitações 

 
 
 
 

João Roberto Lorenzett 
Gerente Executivo de Desenvolvimento Corporativo 

 
 
 

 





Relatório de assinaturas

E-LIC.00238.22 - PE 0218/22 - Termo de Homologação 
CHAVE: B0AEA45AE9C65CFEA5202E354A31FE2E6C29759811735DACDFC2B4B58D9BE377 

Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

 Documento assinado e certificado pela BRy Tecnologia - bry.com.br

Assinaturas

João Roberto Lorenzett 

joao.lorenzett@sesisc.org.br 

Assinado em: 07/06/2022 16:49:31 (BRT) 

IP: 187.94.97.162 

Geolocalização: -27.5974055, -48.4887321 

 

Alexandre Teotônio da Silva 

alexandre@fiesc.com.br 

Assinado em: 07/06/2022 10:49:42 (BRT) 

IP: 187.94.97.162 

Geolocalização: -27.5974055, -48.4887321 

 

Eventos da coleta

Criação 07/06/2022 10:48:18 (BRT)

Conclusão 07/06/2022 16:49:31 (BRT)


