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37/2017

03/08/2017

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  RAFAEL CALZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

HELENICE CECILIA BABINSKI 61822108934     (4006)

1  Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria
e assessoria para a elaboração do Plano Plurianual de Assistência
Social, compreendendo:
 "Elaboração do Plano Plurianual da Política Municipal de

Assistência Social, em parceria com Gestão Municipal de
Assistência Social, servidores públicos, conselheiros de direitos,
rede sócio assistencial;
 "Construção de instrumentais para levantamento de dados das

demandas do município;
 "Construção do diagnóstico municipal (dados censitários, cobertura

da rede socioassistencial, identificação de programas, serviços e
benefícios, identificação dos desafios da política de assistência
social);
 "Verificação dos resultados e impactos esperados;
 "Apoio na Construção das propostas de ação;
 "Finalização do plano após avaliação do contratante para redação

final;
 "Entrega do plano digitalizado em formato word, pdf, em CD e em

versão impressa, encadernado, até o dia 10 de dezembro de 2017.
Elaboração do Plano Plurianual da Política Municipal de
Assistência Social, em parceria com Gestão Municipal de
Assistência Social, servidores públicos, conselheiros de direitos,
rede sócio assistencial.

UNI 1,00  0,0000 5.000,00    5.000,00

Total do Fornecedor: 5.000,00

Total Geral: 5.000,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

37/2017

23/2017-PR

PREGÃO PRESENCIAL

28/08/2017
Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para a elaboração do Plano
Plurianual de Assistência Social.
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 Total do Item 

Bom Jesus,   28   de  Agosto   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal


