
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  3/2020 - PR 7/202018/02/2020Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito,  SERGIO LUIZ CALEGARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

LUIZ MAURICIO GRAMAZIO INSTRUMENTOS     (8133)1 Contratação, com recursos próprios, com fundamento na LeiMunicipal n. 1.892 de 13 março de 2013, de pessoa jurídica para aprestação de serviços, através da Secretaria Municipal deEducação, Cultura e Esportes, de ensino (iniciação eaperfeiçoamento da técnica) na área de música, especificamentepara ministrar aulas de canto e com instrumentos musicais do tipoviolão e teclado para o período de 09 (nove) meses (de março anovembro de 2018) para todos os habitantes do Município deLacerdópolis que estiverem interessados, visando o fomento dacultura.
MES 450,00  0,0000 55,00    24.750,00

Total do Fornecedor: 24.750,00Total Geral: 24.750,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

7/20203/2020-PRPREGÃO PRESENCIAL05/03/2020Contratação, com recursos próprios, com fundamento na Lei Municipal n. 1.892 de 13 março de 2013, de pessoa jurídica para a prestação de serviços, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, de ensino (iniciação e aperfeiçoamento da técnica) na área de música, especificamente para ministrar aulas de canto e com instrumentos musicais do tipo violão e teclado para todos os habitantes do Município de Lacerdópolis que estiverem interessados, visando o fomento da cultura Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lacerdópolis,   5   de  Março   de   2020. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO


