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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

15/02/2022
Inexigibilidade de licitação
2/2022 - IL
6/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE
EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E
ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC

Participante: SEBRAE/SC.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 CIDADE EMPREENDEDORA; - Pesquisa de imagem quanto ao
empreendedorismo; consultoria; fórum; apoio e acompanhamento da sala do
empreendedor; apoio aos empreendedores e empresários através de
soluções SEBRAE; implantação e adequação dos serviços de inspeção.

10,000 MESES 2.786,40 27.864,00

2 140 horas de Consultoria Especializada em Vitivinicultura (07 produtores); -
Os focos estratégicos de atuação serão: ampliar o atendimento com
excelência aos produtores de uva e vinho por meio da assistência técnica
focada em melhoria de processo, padronização da fabricação do produto e
acesso a novos mercados; Criar um ambiente favorável aos pequenos
negócios; Cpacitar as empresas/produtores rurais locais gerando um
fortalecimento da economia do território; Aumentar a competitividade do
território.

10,000 MESES 910,00 9.100,00

3 240 horas de Consultoria Especializada em Apicultura (12 produtores); - Os
focos estratégicos de atuação serão: fortalecer ainda mais a atividade
apícola no municipio, cursos, seminários e intercambio; ampliar o
atendimento com excelência aos produtores de mel por meio da assistência
técnica focada em melhoria de processo, padronização e formação técnica;
criar um ambiente favorável aos pequenos negócios; capacitar as
empresas/produtores rurais locais gerando um fortalecimento da economia
do território; aumentar a competitividade do território; geração de renda;
buscar novos mercados; explorar novos subprodutos das abelhas.

10,000 MESES 1.560,00 15.600,00

4 240 horas de Consultoria Especializada em Bovinocultura (10 produtores); -
Os focos estratégicos de atuação serão: diagnóstico reprodutivo do plantel
com uso de ultrassom; orientação para a avaliação das condições das
matrizes, sanidade, manejo e escore corporal; ajustar o menejo e os
processos reprodutivos, nutricionais e sanitários, de forma a atingir os
índices reprodutivos e zootécnicos esperados para a atividade desenvolvida
na propriedade.

10,000 UND 660,00 6.600,00

Total do Participante: 59.164,00
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Total Geral: 59.164,00

MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E
FINANCEIRAS

03.001.04.122.0402.2033.3.3.90.00.00 R$ 27.864,00

MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR 06.002.20.605.2001.2049.3.3.90.00.00 R$ 31.300,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

15/02/2022Galvão,

ADMIR EDI DALLA CORT

PREFEITO


