
DECRETO n. 085/2009 
     De 18/05/2009 
 

HOMOLOGA PROCESSO LICITATÓRIO n. 0019/2009 NA 
MODALIDADE DE CARTA CONVITE n. 0016/2009, 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 Carta 
Convite n. 0016/2009. 
 
DECRETA: 
Art. 1º - A homologação do resultado do Processo Licitatório n. 

0019/2009 na Modalidade de Carta Convite n. 0016/2009, nos termos do julgamento 
proferido pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
Art. 2º - Fica Adjudicado ao proponente vencedor 

CONSTRUTORA INOVAR LTDA – CNPJ n. 10.508.929/0001-80 o objeto constante 
no item 01 no valor total de R$ 102.289,00 (cento e dois mil duzentos oitenta e nove 
reais). 

Parágrafo Único – O objeto do presente contrato é a Contratação 
de Obras de Infra-Estrutura Urbana, por empreitada global (fornecimento de Mão-de-
obra e material), para implantação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana, 
utilizado na Pavimentação com pedras irregulares de vias públicas, drenagem pluvial e 
meio fio de concreto, pré-moldado, nos termos do memorial descritivo, projetos de 
engenharia e cronograma físico financeiros, parte integrante do processo, na extensão 
total de 235,15 metros, área total a pavimentar 3.397,00 m2 e colocação total de meios-
fios 442,00 metros, compreendido na seguinte rua: Rua Vergílio Sabino da Silva.  

 Obra Realizada em convênio com a União Federal, por 
intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, 
contrato de repasse n. 280445-71/2008/Ministério das Cidades/CAIXA. 

 
  Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário. 

                                    
                                     Art. 4º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 Bom Jesus - SC, 18 de maio de 2009. 
 
      CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
                Prefeito Municipal 

           Registrado e publicado na data supra e local de costume. 
                          
Vanderlei Adílio dos Santos 
Funcionário Designado 


