
 
DECRETO n. 159/2011 
     DE 25/11/2011 
 

HOMOLOGA PROCESSO LICITATÓRIO n. 0051/2011 NA 
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n. 0010/2011, 
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 e CONSIDERANDO o julgamento da Comissão Permanente 
de Licitação na Modalidade de Pregão Presencial n. 0010/2011. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - A homologação do resultado do Processo Licitatório n. 

0051/2011 na Modalidade de Pregão Presencial n. 0010/2011, nos termos do julgamento 
proferido pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
   Art. 2º - Fica Adjudicado ao proponente vencedor GEONORTE 
PROJETOS E TOPOGRAFIAS LTDA – CNPJ n. 01.269.718/0001-40, o objeto constante 
no item 01 com um valor total de R$ 56.500,00 ( cinqüenta e seis mil e quinhentos reais);  
 
   Parágrafo único – o objeto do presente contrato refere-se à contratação de 
serviço especializado de levantamento topográfico para implantação de loteamento popular e definição 
do perímetro urbano do Bairro Jardim Itália (Loteamento Laurindo Tesser), área total de 15.580 m² 
(quinze mil quinhentos e oitenta metros quadrados), constante na parte das chácaras urbanas nº 28 e 29, 
conforme  matrícula de nº 24.696 do CRI (Cartório de Registro de Imóveis) da Comarca de 
Xanxerê/SC, cuja área é de propriedade do município de Bom Jesus/ SC,excluídas as taxas e licenças e 
outros emolumentos cobrados por órgão públicos que serão custeados pelo município. 
 
    Art.3º - Revogadas as disposições em contrário. 
 
                                    Art.4º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
                                
                                      Bom Jesus (SC), 25 de novembro de 2011. 
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