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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 0887/2019
Em decorrência do processo de contratação via Licitação que nos é apresentado
neste ato:

•

HOMOLOGAMOS o resultado do processo de licitação visando a Contratação

de empresa especializada para prestação de serviços continuados de
manutenção predial (preventiva e corretiva), sistema de climatização e de
equipamentos eletromecânicos, no regime de EXECUÇÃO MISTA, do tipo
menor preço, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma
estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil –
SINAPI, nas áreas de interesse da Fundação Parque Tecnológico Itaipu –
Brasil, por estarem preenchidos os requisitos legais vigentes.

•

Convocamos a proponente vencedora para assinar o respectivo Contrato, de

acordo com o disposto no Edital nº. 0092/2019.
Proponente
EQS ENGENHARIA S.A

CNPJ

Lotes

Valor Total

80.464.753/0001-97

1

R$ 2.390.000,00

Foz do Iguaçu, 13 de Dezembro de 2019

(Assinado Digitalmente)
Flaviano da Costa Masnik
Diretor Administrativo-Financeiro

(Assinado Digitalmente)
Eduardo Castanheira Garrido Alves
Diretor Superintendente
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