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DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  27/2021 - DL

142/2021

14/07/2021

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 14 de Julho 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  142/2021, Licitação nº 27/2021 - 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 licitação tem por objeto o pagamento de despesa de Acolhimento Institucional do idoso Roque Grings, RG 9.943.364, inscrito

no CPF sob o n. 384.315.809-68, acolhido na casa Lar Aconchego de Iporã do Oeste - SC, conforme determinação judicial juntada em

anexo.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

A pedido da Assistente Social responsável pelo atendimento do idoso, da forma apresentada na justificativa anexa,

sobreveio a esta Assessoria Jurídica solicitação de possibilidade de pagamento dos valores pelo ente municipal de

forma direta.  Passaremos a analisar as razões de fato e de direito que cercam a solicitação com espeque no art. 24,

IV da Lei Federal nº 8.666/93.   Referida contratação se mostra necessária, visto tratar-se de decisão judicial proferida

pelo Juízo da Comarca de Itapiranga - SC, qual determinou o pagamento pelo Município de Tunápolis dos valores de

acolhimento que se mostrem superiores a 70% do beneficio previdenciário do aposentado.  Certo é, a despeito de

qualquer discussão técnico-jurídica que se possa travar a respeito das razões de fato que suscitaram o pedido de

contratação de cursos para formação continuada dos profissionais, que não se pode negar que ela caracteriza uma

situação perfeitamente enquadrada no melhor e mais aperfeiçoado entendimento legal, que torna possível, numa

primeira análise, a dispensa de licitação com espeque art. 24, IV da Lei Federal 8.666/93, visto especialmente a

decisão judicial que se junta a documentação.

Item

Participante:

Especificação

10544

-

ELOIDE APARECIDA ODY

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

1

Acolhimento Institucional do idoso Roque Grings, RG

9.943.364, inscrito no CPF sob o n. 384.315.809-68,

UN 1,00  

0,0000

2.750,00    2.750,00   

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

2.750,00   

_________________________

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

2.750,00   

 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,  14  de  Julho  de  2021

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

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

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

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

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


