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36/2016

36/2016

12/12/2016

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:

VAGNER VISOLI EPP     (3085)

1 Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos e
profissionais de consultoria na captação de recursos e gestão de
convênios junto ao Governo Federal e Estadual, com objetivo de
promover a melhoria da infraestrutura, patrimonial e dos serviços
públicos oferecidos à população do Município de Bom Jesus-SC,
de acordo com as sistemáticas estabelecidas.

- A Adjudicatária, arcará com os gastos de deslocamento,
alimentação e estadia caso haja necessidade.

- Dos serviços prestados, deverá ser apresentada planilha de
resultados no final dos trabalhos.
ATIVIDADES DE APOIO
- Comunicação imediata ao Município sempre que um novo
programa de apoio for lançado pelo governo federal para
possibilitar a apresentação de novos projetos;
- Produção de relatórios mensais dos convênios e Projetos que
estão em andamento.
- Conferência de notas fiscais que serão anexadas ao SICONV;
- Conferência do movimento financeiro nas contas dos Projetos e
Convênios.

MES 12,00  0,0000 4.100,00    49.200,00

Total do Fornecedor: 49.200,00

Total Geral: 49.200,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

36/2016

21/2016-PR

PREGÃO PRESENCIAL

02/01/2017
Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos e profissionais de consultoria na captação de 
recursos e gestão de convênios junto ao Governo Federal e Estadual, com objetivo de promover a melhoria
da infraestrutura, patrimonial e dos serviços públicos oferecidos à população do Município de Bom 
Jesus-SC, de acordo com as sistemáticas estabelecidas. 

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Bom Jesus,   2   de  Janeiro   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal


