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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 15 de Janeiro de 2021, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  2164/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  15/2021, Licitação nº 6/2021 - 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 tem por objeto a Locação uma sala comercial de 132 m², existente no Prédio construído na Avenida Cerro Largo,

nº 586, neste Município de Tunápolis - SC, registrado no Registro de Imóveis  de Itapiranga sob a matrícula nº 6.461, conforme Laudo de

Avaliação da Comissão, prorrogáveis conforme a necessidade/conveniência da Administração Pública e acordo entre as partes nos

termos da Lei nº 8.666/93.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

Considerando que o prédio da  nova  Creche" Renilda Spies" não esta finalizado e ainda necessita de muita

edificação, adequações dos espaços,  muro de proteção e acessos, bem como, toda a mobília em todos os ambientes

e, desta forma a Secretaria da Educação tem a  necessidade de oferecer um espaço físico para a Creche (0 a 1 ano).

    
  A escolha por esse espaço (sala comercial de 132 m², existente no Prédio construído na Avenida Cerro Largo, nº

586) se deu pois o imóvel está plenamente adaptado às necessidades da Creche, uma vez que em anos anteriores

    
também era locado a mesma sala.       O Município de Tunápolis não possui muitos imóveis disponíveis para este fim,

assim sendo, buscou-se um prédio particular para tal intuito, tendo este entre outros ganhos e vantagens,  uma ótima

  
localização, o que facilita o acesso aos pais que ali deixam seus filhos.    Declaro que o valor a ser pago pela locação

desta sala  estão detalhados no "laudo de avaliação" o qual se encontra de acordo com o preço praticado de mercado.

  
Sendo assim solicito que seja vista a possibilidade de contratação do referido serviço. Sem mais  para o momento,

   
elevo meus votos de respeito e consideração.    Atenciosamente,        Naíssa Carmine Schaurich   Secretária

Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Item

Participante:

Especificação

9064

-

Liria Gossler 

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

1

 Locação de  uma sala comercial de 132 m²

MES 6,00  

0,0000

1.100,00    6.600,00   

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

6.600,00   

_________________________

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

6.600,00   

 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.

 Jackson Scherer

Sheila Inês Bieger

Elisandro Both

Juliana Sheren

Edison Bieger

Tunápolis,  15  de  Janeiro  de  2021

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

 - ........................................ - Auxiliar de contabilidade

 - ........................................ - Motorista Veículos Passageiros

 - ........................................ - Diretora Adj. de Departamento

 - ........................................ - Agente Administrativo


