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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°.015/2013
Homologo a decisão do senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria n° 002/2012,
datada de 04 de janeiro de 2012, que adjudica do objeto do Pregão Presencial n°. n° 015/2013 Contratação de empresa para Prestação de serviços mecânicos, solda e Tomo não executáveis na oficina

da prefeitura, na manutenção preventiva e corretiva das máquinas e ônibus, que compõem a frota oficial

do Município, conforme a necessidade por ocorrência nos veículos. Ficando às seguintes empresas
vencedoras no valor e total dos lotes conforme demonstrativo abaixo:
LOTE
Lote I
Lote II

Empresa Vencedora
União Equipamentos Rodoviários Ltda
Nilton Galdino funior - Me
Valor Total dos Lotes I e 11

Valor Total

57.000,00
232.500,00
289.500,00

Perfazendo o valor global, fixo, para execução integral do objeto supracitado é de R R$ 289.500,00
(duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais), conforme realização de Pregão Presencial n°. 015/2013.

Jimdiaí do Sul- PR, 12 de setembro de 2013
Mareio Leandro da

Prefeito Municipal
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TERMO de ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIALN°.015/2013
■ :'• Ò senbor Prégóeirò e Eqúipé dCApoio desi^adòs pelá Portaria n" 002/2012.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N®.015/2013
Homologo a decisão do senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela

datada de 04 de janeiro de 2012. nâo liavendo nenhunia interposição de recurso por

Portaria n° 002/2012. datada de 04 de janeiro de 2012, que adjudicado objeto do Pregão

parte das licitanles. loma público a ADJUDICAÇÃO do objeto do Pregão Presencial n"

Presencial n°. n" 015/2013 - Conlraiação "de empresa para Prestação de serviços
mecânicos, solda c Tomo não executáveis na oficina da prefeitura, na manutenção

015/2013 - Contratação de empresa para Prestação de serviços mecânicos, solda e

Tomo não executáveis na oficina da^ prefeitura, na manutenção preventiva e corretiva

preventiva é corretiva das máquinas e ônibus, que compõem a frota oficial do

dàs máquir^ e ônibus, que compõem a frota oficial do Mqnicípio, conforme a

. Município, confornie a necessidade por ocorrência nos veículos. Ficando às seguintes
empresas vencedoras,no valor e to,úii dos lotes conforme demonstrativo abaixo:
valor e total dos lotes conforme demonstrativo abaixo:
'

necessidade pòr'ocorrência nos veículos. Ficando às seguintes empresas vencedoras no
■

valor e total dos lotes conforme demonstrativo abaixo:
Empresa Vencedora
União EQuipaménSos Rodoviários Ltda
Nillon Caldino Jmior - Me

Valor Total

57.000,00

lote

Empresa Vencedora

'

Valor Total

Diante do disposto, nos lermos descritos no edital, de licitação, atendendo

União Equipamentos Rodoviários Lida
;
57.000,00
Nilton Caldino Júnior • Me
^
232.500.00
Valor Total dos Lotes I e 11
289.500,00
Perfazendo o valor global, fixo, para execução integral do objeto supracitado é de R

assim as necessidades da administração. Perfazendo o valor global, fixo, para execução

RS 289.500,00 (duzentos e oitenta e nove mil e quinlientce reais),.conforme realização

integral do objeto supracitado é R$ 289.500,00 (duzentos e oitenta c nove mil e

de Pregão Presencial n®. 015/2013.
Jundiaí do Sul-PR, 12 de setembro de 2013.

232.500.00
289.500.00

Valor Total dos Lotes 1 e II

quinhentos reais). Assim sendo, fica as proponentes acima citadas vencedoras do
certame e sugere à autoridade superior a homologação do presente Pregão.
Jundiaí do Sul-PR. 12 de setembro de 2013

Mareio Leandro da Silva

Prefeito Municipal

Walderlei Leme Fernandes

' . ■ • :Pregoeiro' '

Lote 1
Lote II
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AVISO DE LICITAÇAOPREGÃO PRESENCIAL N® 54/2013-RECIS
O Município de Wenceslau Draz - PR, toma público qi
Prefeitura Municipal, processo lickalório na modalidai
tem por objeto seleção dc propostas visando ao Regisii
Esportivos (bolas, cones, marcadores dc quadra, redes,
afins)". A abertura dos envelopes se dará no dia 26 >

. 10:00 horas. Esclarecimemos poderão ser obtidos n
Municipal, pelo fone: (43) 3528-1010 e 3528115?. V
Setembro de 2013. Mônica de Oiiveira-Pregoeira Mi

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2013-REGIS

O Município de Wenceslau Braz - PR torna público qi
Prefeitura Municipal, processo licitatório na modalidai

registro de preço, qúe tem por objeto "Seleção dcpro]
de preço para contratação dc Empresa Especializada e
de Impressos Diversos destinados a Secretaria Municij
dos envelopes se dará no dia 27 de Setembro dc
Esclarecimentos poderão ser obtidos no Edifício da F

fone: (43) .3528-JOiO e 3528-IÍ57.Wenceslau Braz
2013.Mônica de Oliveira-Pregbeira Miinicipál.

