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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 16 de Dezembro de 2020, às 15:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros

da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  5395/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas

para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  335/2020, Licitação nº 20/2020 - DL, na modalidade de

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas

as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

A presente dispensa de licitação tem por objeto o rateio dos recursos necessários à estruturação e manutenção do Programa de

"Gestão Ambiental" que prevê sobre a gestão associada dos serviços públicos no licenciamento, monitoramento, controle, inspeção e

fiscalização ambiental das atividades de impacto local, bem como no desenvolvimento, articulação e implementação de ações e projetos

de conservação e preservação do meio ambiente, do uso sustentável e de redução dos impactos da ação humana nos e

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

A gestão Associada dos Serviços Públicos de licenciamento, monitoramento, controle, inspeção e fiscalização

ambiental das atividades de impacto local, bem como no desenvolvimento, articulação e implementação de ações e

projetos de conservação e preservação do meio ambiente, do uso sustentável e de redução dos impactos da ação

humana nos ecossistemas naturais será executada de forma parcial pelo CONDER, consistindo na elaboração de

estudos, pareceres, ações, programas e projetos, com vistas ao assessoramento técnico, planejamento integrado,

controle e/ou execução de atividades do órgão ambiental local. Para a consecução da gestão associada tratada neste

instrumento, o município de TUNÁPOLIS transfere ao CONDER o exercício parcial das competências de

planejamento, de gestão ou execução dos serviços públicos, praticando os demais atos de sua competência e/ou

necessidade.

Item

Participante:

Especificação

9995

-

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Estruturação e manutenção do Programa de "Gestão

Ambiental" que prevê sobre a gestão associada dos

serviços públicos no licenciamento, monitoramento,

controle, inspeção e fiscalização ambiental das atividades

de impacto local, bem como no desenvolvimento,

articulação e implementação de ações e projetos de

conservação e preservação do meio ambiente, do uso

sustentável e de redução dos impactos da ação humana

nos ecossistemas naturais do município de TUNÁPOLIS

através do CONDER

UN 12,00  

0,0000

2.195,72    26.348,64   

Total do Participante -------->

26.348,64   

_________________________

Total Geral ---------------------->

26.348,64   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

 BRUNO LENGERT

SHEILA INÊS BIEGER

BLASIO DILL

ELÓI WINK

ELISANDRO BOTH

Tunápolis,  16  de  Dezembro  de  2020

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - AUXILIAR DE CONTABILIDADE

 - ........................................ - Técnico em Informática

 - ........................................ - COORDENADOR DOS ESPORTES

 - ........................................ - MOTORISTA PASSAGEIROS


