
 

 

Serviço Social da Industria do Estado de Santa Catarina 

Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 

5623 - fiesc.com.br 

 

 

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° 0215/2022, HOMOLOGAR o procedimento 

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

de preços para eventual e futura aquisição, de expositor refrigerados e refrigeradores, para 

atendimento as necessidades da Entidade Licitante, nas Unidades de Farmácia e Alimentação 

do SESI/SC, quando se fizer necessário, conforme condições e exigências do Edital e seus 

anexos, e ADJUDICAR o objeto licitado em favor de ELECTROINOX COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 27.913.520/0001-41, pela proposta 

mais vantajosa para o item 01 no valor de R$ 158.990,00 (cento e cinquenta e oito mil e 

novecentos e noventa reais) e em favor de COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, 

CNPJ: 54.177.886/0001-72, pela proposta mais vantajosa para o item 02, no valor R$ 

918.254,12 (novecentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e doze 

centavos). 

 

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

A contratação será formalizada por meio de contrato. 

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

 
 
 

Florianópolis/ SC, 13 de junho de 2022. 
 
 
 

Alexandre Teotônio da Silva 
Coordenador de Suprimentos e Licitações 

 
 
 
 

João Roberto Lorenzett 
Gerente Executivo de Desenvolvimento Corporativo 
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