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MUNICiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

--––---––---–--ESTADO DO PARANÁ–------------------
Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000

Cruzeiro do Iguaçu

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA

Trata-se, em síntese, de procedimento licitatório para contratação de

empresa para coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbano da população
municipal.

Valor estimado do certame RS 497.891,04

Considerando a disputa realizada 80 pregão eletrônico, fora declarado

os vencedores fl. 368 e adjudicado, ata fls. 367.

3arecer jurídico in'cial foi favoráve ao certame, e o final preceitua que
o procedimento lici:atório em tela é absolutamente hígido 'ormalmente.

Dotação orçamentaria fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Assim eu, LEON R ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do

Iguaçu/PR homologo este procedimento de pregão eletrônico 160/2022.

Cruzeiro do Gu, o9 de janeiro.de 2023
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ETONIO GELHBUON

/ / Prefeito
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