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HOMOLOGAÇÃO
Homologo o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 012/2017, referente à contratação de empresa para
prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças e acessórios, do
conjunto de autoclaves da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em favor da
empresa: ORTOSOLUTION EIRELI - EPP; que ofertou os menores preços para o objeto da licitação.
Firmo o presente para que produza seus efeitos legais.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Foz do Iguaçu, 07 de Abril de 2017.
Inês Weizemann dos Santos
Prefeita Municipal interina

FOZPREV
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2017
A Diretora Superintendente da Foz Previdência, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com
fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93; art. 4º, XXII da Lei 10.520/02 e art. 11, IX do Decreto
Municipal 16.289/20015, tornar pública a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do OBJETO do procedimento
licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 01/2017, conforme segue:
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção, preventiva e/ou corretiva, aos
equipamentos de informática existentes, atualmente, e aos que forem adquiridos na vigência do contrato,
bem como fornecimento de suporte técnico aos usuários de informática a ser prestado na sede da Foz
Previdência – FOZPREV.
EMPRESA VENCEDORA: LUIZ ANDRE PENZIN (INFOMEDICAL) - MEI, CNPJ: 22.284.854/0001-80.
VALOR ANUAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Publique-se, no Diário Oficial do Município.
Foz do Iguaçu, 11 de abril de 2017.
Aurea Cecília da Fonseca
Diretora Superintendente

FOZHABITA
REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017
- Publicado em 07/04/2017
ONDE LÊ-SE: A presente licitação, do tipo menor preço por lote, tem por objeto o Registro de Preços, pelo
prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais de expediente e materiais de consumo para
atender as necessidades do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – FOZHABITA, conforme quantidades e
especificações contidas no Anexo I – Termos de Referência: LOTE 01, LOTE 02 e LOTE 3, conforme anexos
do edital.
LEIA-SE: A presente licitação, do tipo menor preço por lote, tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo
de 12 meses, para eventual aquisição de materiais de expediente e materiais de consumo para atender as
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