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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

Ref:  PREGÃO  Nº  17/2022  –  PROCESSO  Nº  28/2022  -  OBJETO: Contratação  de  empresas  para  locação,  montagem  e
desmontagem de materiais e serviços, para atender ao evento "33º Aniversário de Itapoá", que será realizado no dia 26 de abril de
2022, pela Secretaria de Turismo e Cultura, atendendo as especificações e disposições constantes neste Termo de referência, parte
integrante deste edital.

À Diretora de Administração
Sra. ANGELA MARIA PUERARI

Encaminhamos o presente processo licitatório para que seja emitida a competente deliberação, enaltecendo-se que o procedimento,
no juízo da Pregoeira e Equipe de Apoio, desenvolveu-se dentro dos estritos termos da legislação vigente, pelo que a sua homologação
é  recomendada  ao  PREGÃO  Nº  17/2022  –  PROCESSO  Nº  28/2022  -  OBJETO: Contratação  de  empresas  para  locação,
montagem e desmontagem de materiais e serviços, para atender ao evento "33º Aniversário de Itapoá", que será realizado no dia 26
de abril  de 2022,  pela  Secretaria  de Turismo e Cultura,  atendendo as  especificações  e  disposições  constantes  neste  Termo de
referência, parte integrante deste edital, e sua ADJUDICAÇÃO é recomendada em favor da empresa FMF EVENTOS E PROJETOS
LTDA, com sede à Rua Sônia Maria, nº 222. Bairro: Hauer, na cidade de Curitiba/PR, CEP: 81630-270 inscrita no  CNPJ/MF sob o nº.
37.718.743/0001-01 e Inscrição  Estadual  nº  90854271-10,  representada  neste  ato  pelo procurador  Sr. FABIANO CARLON DA
SILVA, portador do CNPF/MF nº 022.769.539-93 e do CI.RG nº 6.766.375-6, vencedora do objeto da licitação com preço total de R$
23.350,00 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta reais);

Vencedores
Nome Itens

FMF EVENTOS E PROJETOS LTDA
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R$23.350,00 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta)

Atenciosamente,

Itapoá, 19 de abril de 2022.

____________________________
FERNANDA CRISTINA ROSA

PREGOEIRA
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