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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 0730/2019
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 para prestação de serviços continuados de gerenciamento de abastecimento
de combustíveis para atender a frota de veículos da Fundação PTI; serviços de
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com fornecimento de peças e
acessórios multimarcas, incluindo pneus, lubrificantes, filtros e etc.; Lavagem e
higienização para veículos leves e pesados, através de rede de estabelecimentos
credenciados, via web, em tempo real, com transações validadas através de senha
pessoais de gestão do controle informatizado, por estarem preenchidos os requisitos
legais vigentes.

•

Convocamos a proponente vencedora para assinar o respectivo Contrato, de

acordo com o disposto no Edital nº. 0078/2019.

Proponente
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ

Lotes

Valor Total

25.165.749/0001-10

01

R$ 2.440.324,56

Foz do Iguaçu, 02 de janeiro de 2020

(Assinado Digitalmente)
Rafael José Deitos
Diretor Técnico
Diretor Administrativo – Financeiro – Interino

(Assinado Digitalmente)
Eduardo Castanheira Garrido Alves
Diretor Superintendente
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