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 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO
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Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  1/2017 - DL

1/2017

1/2017

04/01/2017

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   RAFAEL CALZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

EPBAZI LTDA ME     (3827)

1 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 1,00  0,0000 7.900,00    7.900,00

Total do Fornecedor: 7.900,00

Total Geral: 7.900,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

1/2017

1/2017-DL

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

04/01/2017

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

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Bom Jesus,   4   de  Janeiro   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
Rafael Calza - Prefeito Municipal


