CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Estado do Paraná

Av. Presidente Getúlio Vargas s/ nº. Centro
Fone/Fax (042) 3554-1404 - CEP 84620-000 - Cruz Machado/PR
E-mail: camara_cm@globo.com
_____________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O presidente do Legislativo Municipal, SR. JOÃO ANTONIO BATISTA JUNIOR no uso de
suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a lei federal n.° 8.666/93 e suas
alterações legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, RESOLVE:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
Processo n.° 03/2012.
Modalidade: Dispensa de licitação- Número: 002/2012.
Data da publicação do extrato da dispensa: 18 de outubro de 2012.
Data da Homologação: 24 de outubro de 2012.
Data da Adjudicação: 24 de outubro de 2012.
Objeto: Aquisição de 19,17 mts² de persianas horizontais em alumínio 25mm, completas, a serem
entregues e devidamente instaladas junto as salas da parte inferior do Legislativo Municipal, sendo:
cozinha e copa; sala do contador; sala da auxiliar administrativa e sala da atendente administrativa e
aquisição de 38,40 mts² de persianas verticais em PVC auto relevo, na cor verde claro, com lâminas
de 90mm, completas estando incluso sanefas e trilhos anodizados pintados com carrinhos de giro de
180 graus, a serem entregues e devidamente instaladas junto ao Hall de entrada da Câmara
Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná. Demais especificações e dimensões individuais,
conforme Anexo I,que acompanha o presente edital como se nele tivesse sido transcrito.
EMPRESA VENCEDORA:
Maria Dias Machado-ME
CNPJ: 01.041.098/0001-98
Rua Professor Cleto,753-Centro
União da Vitória-Estado do Paraná.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
Prazo de entrega e da instalação de até 30(trinta dias), após o recebimento da autorização de
serviço.
Valor total da contratação: R$ 5.163,52(cinco mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e dois
centavos).
Cruz Machado, em 24 de outubro de 2012.
JOÃO ANTONIO BATISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores

