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PREGÃO PRESENCIAL

216/2021

26/10/2021

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, visando a Contratação  de
empresa do ramos de atividade para elaboração de projeto completo
(ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO, HIDRÁULICO,
MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO COMPLETO, PPCI) e outros demais que se
farão necessários para execução de  um Centro Esportivo (Pavilhão Coberto) de
aproximadamente 750 m² de acordo com as definições apresentadas pelo município,
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os
quais passam a fazer parte do presente processo licitatório.

216/2021

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

117/2021 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 23/11/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

ALIANCER ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

R$ 12.337,50750,000 16,45001 - Contratação  de empresa do ramos de atividade para elaboração de
projeto completo (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO,
HIDROSANITÁRIO, HIDRÁULICO, MEMORIAL DESCRITIVO E
ORÇAMENTO COMPLETO, PPCI) e outros demais que se farão
necessários para execução de  um Centro Esportivo (Pavilhão Coberto)
de aproximadamente 750 m² de acordo com as definições apresentadas
pelo município. O projeto deverá incluir a iluminação e implantação de
cerca ao redor do campo de futebol - Contratação  de empresa do ramos
de atividade para elaboração de projeto completo (ARQUITETÔNICO,
ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO, HIDRÁULICO,
MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO COMPLETO, PPCI) e outros
demais que se farão necessários para execução de  um Centro Esportivo
(Pavilhão Coberto) de aproximadamente 750 m² de acordo com as
definições apresentadas pelo município. O projeto deverá incluir a
iluminação e implantação de cerca ao redor do campo de futebol - Marca:
ALIANCER

UNI

R$ 12.337,50Total geral:

24 de Novembro de 2021Tunápolis,

Marino Jose Frey
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