
DECRETO n. 138/2011 
     DE 04/10/2011 
 
 

HOMOLOGA PROCESSO LICITATÓRIO n. 0044/2011 NA 
MODALIDADE DE CARTA CONVITE n. 0033/2011, ADJUDICA 
OBJETO AO PROPONENTE VENCEDOR, DÁ OUTRA 
PROVIDENCIAS. 
 
CLÓVIS FERNANDES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Bom 
Jesus, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Legislação em vigor, especialmente com o Art. 69, 
inc. “VI” da Lei Orgânica Municipal e amparada na Lei Federal 
n.8.666/93; 
 
CONSIDERANDO parecer jurídico exarado no sentido de ser viável a 
homologação desta licitação, mesmo que apenas 2 (duas) propostas 
válidas tenham sido registradas; 
 
CONSIDERANDO que licitante vencedora apresentou proposta dentro 
dos parâmetros de mercado; 
 
CONSIDERANDO a urgência do município na aquisição de materiais 
para manutenção de barracão industrial para fins de disponibilizá-lo às 
atividades de interesse do município, já que o local será utilizado para 
fomento das atividades da economia familiar; 
 
CONSIDERANDO que a simples repetição do convite causaria 
transtornos e gastos desnecessários ao município, tendo em vista que a 
licitação observou todos os aspectos legais pertinentes; 
 
CONSIDERANDO o julgamento da Comissão Permanente de Licitação 
na Modalidade de Carta Convite n. 0033/2011. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - A homologação do resultado do Processo Licitatório n. 

0044/2011 na Modalidade de Carta Convite n. 0033/2011, nos termos do julgamento proferido 
pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
   Art. 2º - Fica Adjudicado ao proponente vencedor ELETRO 
FERRAGEM BIGOLIN LTDA ME – CNPJ n. 83.407.403/0001-87, o objeto constante nos 
itens 01,02,03,04,05,06,07 e 08 com um valor total de R$ 8.800,10 ( oito mil  oitocentos  reais 
e  dez centavos);  
 

Parágrafo único – O objeto do presente contrato refere-se à aquisição 
de materiais para manutenção de barracão industrial do município.  
 



    Art.3º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
                                
                                     Bom Jesus (SC), 04 de outubro de 2011. 
  
 
 
 

CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
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