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PLANALTO
PARANÁ
TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO Nº 03/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2018
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 o fornecimento de carga de gás liquefeito de
petróleo acondicionado em botijão de 13kg (P-13), e Vasilhame (casco), botijão de 13 kg (P13), mais carga de gás liquefeito de petróleo.
JUSTIFICATIVA: A aquisição de gás combustível – GLP envazado em botijão de 13kg é
essencial para funcionamento da Câmara Municipal de Planalto. Visando atender ás necessidades da
copa/cozinha desta entidade, no que se refere à preparação de chá, café, chimarrão e demais alimentos
quentes, destinados aos servidores e visitantes desta entidade durante a realização de Sessões,
Reuniões e demais eventos.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente dispensa de licitação será regida na forma
do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar
n°. 123/2006, e alterações posteriores.
Os produtos deverão seguir as especificações e quantidades conforme descrito nas
tabelas em anexo:
Item
Unid. Quant. Descrição do Produto
V. Unitário Valor Total
01

Und

2

Carga Gás liquefeito de petróleo
(GLP),

Gás

de

cozinha,

acondicionado em botijão de 13 kg
02

Und

1

Vasilhame botijão de 13 kg

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega se dá em até 15 dias, após homologado o
vencedor.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato, 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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