PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MAERCIO DIAS DE MENEZES, Prefeito do Município de Aparecida d’Oeste, Estado de São Paulo, na forma da Lei e no uso de suas
atribuições, etc...
FAZ SABER, a todos quantos possa interessar que, examinando a presente licitação - CONVITE Nº 009/2017 e, considerando
a Ata de Abertura e Julgamento das Propostas apresentado pela Comissão Permanente de Licitação designada para realizar os procedimentos
licitatórios, assim como todo o processado, verificou que a mesma esta em conformidade com a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº
8.883/94, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do artigo 43, VI da
mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta apresentada e classificada em primeiro lugar, e que atende
as necessidades e conveniências desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado tenho a Firma GILLIANE PAULA DA SILVA
PEREIRA – ME, inscrita no CNPJ n. 23.483.453/0001-11, situada na Rua José Vasconcelos nº 1377, centro, na cidade de Dolcinópolis,
estado de São Paulo, que foi vencedora com o Menor Preço, para prestação de serviços de sonorização para o dia 23 de dezembro para a
apresentação da Dupla sertaneja “Bruno e Edcarlos” em praça Pública e fornecimento de uma banda para realização de Show musical
durante as Festividades de Comemoração do Réveillon, de Aparecida D’ Oeste - SP, que será realizado no dia 31 de dezembro de 2017, com
duração de 05 horas de show, na Rua São Paulo, defronte a “PRAÇA DA MATRIZ”, do município de Aparecida D’ Oeste - SP.
Publique-se

Registre-se

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Aparecida D’Oeste - SP, 20 de dezembro de 2017.
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