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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 1019/2018
Em decorrência do processo de contratação via Licitação que nos é apresentado
neste ato:

•

HOMOLOGAMOS o resultado do processo de licitação visando o REGISTRO DE

PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de sonorização, vídeo e iluminação, contendo incluso o fornecimento de equipamentos
em regime de locação, bem como a montagem, instalação e operação por profissionais com
experiência, para atender eventos internos e externos a serem realizados pela Fundação
Parque Tecnológico Itaipu – Brasil, em Foz do Iguaçu – PR e nos 54 municípios da AMOP, por
estarem preenchidos os requisitos legais vigentes.

•

Convocamos a proponente vencedora para assinar a respectiva Ata de

Registro de Preços, de acordo com o disposto no Edital nº. 0080/2018.

Proponente
CLEIA

CECÍLIA

EVENTOS - ME

DE

OLIVEIRA

–

CNPJ

Lotes

Valor Total

09.380.520/0001-41

02

R$ 3.950.000,00

Foz do Iguaçu, 14 de Junho de 2019

____________________________
Rafael José Deitos
Diretor Técnico

____________________________
Flaviano da Costa Masnik
Diretor Administrativo-Financeiro
Diretor Superintendente Interino
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