
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000 - Bom Jesus - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  1/2017 - DL

1/2017
04/01/2017

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Objeto da Compra:

EPBAZI LTDA ME
RUA PAGNOCELLI, , 1211

Ipuaçu  -  SC

22.479.831/0001-20

Contratação de empresa especializada na elaboração de edital, aplicação e correção das provas para processo seletivo 
destinado a contratação de professores e demais cargos de caráter  temporário, necessários ao Município de Bom 
Jesus/SC, para o exercício de 2017, sendo os seguintes cargos:
- 03 (três) vagas de serviços gerais - feminino
- 03 (três) vagas de professor (a) educação infantil 20 hs
- 02 (duas) vagas de professor (a) ensino fundamental 20 hs
- 01 (uma) vaga de professor (a) ing

Inscrição Estadual:

Código: 3827

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

 JUSTIFICATIVA 

A administração municipal de Bom Jesus deparou-se com a necessidade urgente de realização de Teste Seletivo
para contratação de professores e demais profissionais da área de Educação. O início do ano letivo dar-se-á em
13/02/2017, portanto, é necessária a realização do Teste Seletivo em regime de urgência. Com isso a
administração municipal realizou uma pesquisa de preços, conseguindo a proposta de 3 (três) empresas do ramo
pertinente, onde o menor valor apresentado ficou abaixo de R$ 8.000,00.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Foi realizada pesquisa de preço, e uma das empresas pesquisadas apresentou o valor da proposta no limite do
artigo 24 do inciso II.

Bom Jesus,  4  de  Janeiro  de  2017

Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 1,00  Contratação de empresa especializada na elaboração de edital,

aplicação e correção das provas para processo seletivo destinado
a contratação de professores e demais cargos de caráter
temporário, necessários ao Município de Bom Jesus/SC, para o
exercício de 2017, sendo os seguintes cargos:
- 03 (três) vagas de serviços gerais - feminino
- 03 (três) vagas de professor (a) educação infantil 20 hs
- 02 (duas) vagas de professor (a) ensino fundamental 20 hs
- 01 (uma) vaga de professor (a) inglês 20 hs
- 03 (três) vagas de professor (a) educação especial 20 hs
- 01 (uma) vaga de professor (a) artes 20 hs
- 01 (uma) vaga de nutricionista 20 hs

UNI 7.900,00  7.900,00  



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000 - Bom Jesus - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  1/2017 - DL

1/2017
04/01/2017

Folha:  2/2

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

7.900,00

Ordem Cronológica

Rafael Calza - Prefeito Municipal
--------------------------------------------------------------------------------

(sete mil e novecentos reais)


