Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

Convocação para Assinatura Contrato
Processo Licitatório nº 04/2015.
Pregão Presencial nº02/2015.
Objeto: Aquisição de item I - 07 peças de estruturas para arquivo morto sendo 3 peças de 2600 x 1700
(6,12m2) , 03 peças de 2600x2100 (7,56m2) e 01 peça de 1500x1000 (2,4m2), todas com estrutura de
aço/ferro/tubos galvanizados com medidas aproximadas de 30x50x1,5, (em todas as paredes da sala),
sendo a cada elevação das prateleiras com cantoneiras de 1/1/2x3,16 e prateleiras de chapas MDF com
20 mm; Item II - cercas para garagem com capacidade para instalar dois carros, com dois portões de
abrir, com fechadura e porta cadeados; Item III – duas estantes desmontáveis de Aço para
acondicionamento de livros, com 6 prateleiras, conforme especificações detalhadas no Termo de
Referência, Anexo I, Anexo I para a Câmara Municipal de Timbó (SC).

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, vereador Marcelo Luiz Ferrari, CPF nº
794.020.119-00 no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
CONVOCA o representante legal da empresa SERRALHERIA DOM JOAQUIM LTDA
- EPP, CNPJ nº 03.376.037/0001-07, com sede na Rua Botuverá, nº 171, Bairro Dom
Joaquim, Brusque (SC) – CEP: 88359-001, vencedora do Item II do Pregão Presencial nº
02/2015, Processo Licitatório nº 04/2015, para no prazo de cinco dias, contados do
recebimento desta, para comparecer na Câmara de Municipal de Timbó, na Rua
Inglaterra, esquina do nº 750 com a rua projetada A, Bairro das Nações, Timbó (SC) para
assinar o contrato referente à licitação destacada, pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no edital e no Artigo 81 da Lei 8.666/93. Objeto do
Contrato: Aquisição de cercas para garagem com capacidade para instalar dois carros,
com dois portões de abrir, com fechadura e porta cadeados, para a Câmara Municipal de
Timbó conforme proposta apresentada no Pregão Presencial nº 02/2015, pelo valor de R$
4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
Timbó (SC), 4 de Maio de 2015.

Marcelo Luiz Ferrari
Presidente
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