CÂMARA MUNICIPAL DEPLANALTO
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85750-000
- PLANALTO
PARANÁ
TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO Nº 013/2017
A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, faz saber,
visando premiar a transparência e a publicidade de seus atos, bem como proporcionar a
todos os interessados igualdade de condições no fornecimento de serviços/produtos a este
ente público, que esta tramitando processo para aquisição do seguinte produto:
OBJETO: Contratação de Empresa para Confecção de placas de mesa e Etiquetas de
Patrimônio. Os produtos deverão seguir as especificações e quantidades conforme
descrito na tabela abaixo:
ITEM

UNIDADE

QUANTI

DESCRIÇÃO

DADE

01

UND

09

Placa de Mesa com Base em
MDF, com duas hastes e placa
em

bronze

devendo

conter

impresso brasão do município,
nome e partido do Vereador
com sobreposição em resina
acrílica,

sendo

a

placa

destacável das hastes e do
suporte,

para

fins

de

substituição.
02

UND

500

Etiquetas de

Patrimônio

em

alumínio com adesivo, contendo
impresso o brasão do município,
nome da entidade, código de
barras e sequencia numeral
para

identificação,

com

sobreposição em resina acrílica.

CRITÉRIO PARA CONTRATAÇÃO: Menor preço por item.

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 de novembro de 2017 a 31 de janeiro de
2018.
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega é o mesmo prazo de
vigência.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15
(trinta) dias após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva
nota fiscal.
Outrossim, convoca a todos os interessados a apresentarem proposta financeira
(orçamento), para fornecimento do referido produto.
Referida

proposta

poderá

ser

encaminhada

via

e-mail

para

camaraplanalto@hotmail.com ou entregue em mãos junto a secretária da Câmara, devendo
ser apresentada em documento timbrado da Empresa interessada, contendo o número do
CNPJ e assinatura de seu sócio administrador.
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