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Bom Jardim da Serra

Prefeitura

OU 005/2017 TRANSFERÊNCIA
Publicação Nº 1491335

Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC
Processo/ Ano nº 81/2017
Modalidade: chamamento público 05/2017
Objeto: objetivo selecionar projeto para Cessão de Uso de Trator e equipamentos agrícolas, pertencentes ao Município de Bom Jardim da 
Serra/SC, conforme Termo de Convênio firmado entre o Município, o Estado e/ou União, a fim de realizar serviços voltados para o melhora-
mento da agricultura, com serviços de gradagem, apoio ao transportes de insumos, sementes e calcário, roçadas, plantios, colheita, reforma 
de pastagens, ações de logística, dentre outras atividades típicas, e Plano de Trabalho aprovado.
O Prefeito municipal no uso de suas atribuições legais juntamente com o pregoeiro(a), participam à todos os interessados que TRANSFERE 
a abertura das propostas para cessão do objeto em epígrafe para dia 28/02/2018 às 09horas. O edital segue as Leis 10.520/02, LC 123/06 
, 147/14 e subsidiariamente 8.666/93, estando em inteiro teor disponível no site www.bomjardimdaserra.sc.gov.br sem custo, ou ainda na 
sede da proponente.

Bom Jardim da Serra, 15 de janeiro de 2018.
Serginho Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

PR 03/2018
Publicação Nº 1491306

Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC
Processo/ Ano nº 04/2018
PR 03/2018
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE e TRANSPORTE PARA VEÍCULOS PESADOS E EXTRA-
PESADOS.
O Prefeito municipal no uso de suas atribuições legais juntamente com o pregoeiro(a), participam à todos os interessados que abrirá as 
propostas para aquisição/contratação do objeto em epígrafe dia, 08/02/2018 às 14horas. O edital segue as Leis 10.520/02, LC 123/06 , 
147/14 e subsidiariamente 8.666/93, estando em inteiro teor disponível no site www.bomjardimdaserra.sc.gov.br sem custo, ou ainda na 
sede da proponente.

Bom Jardim da Serra, 15 de janeiro de 2018.
Serginho Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal


