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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 20 de Novembro de 2020, às 10:00 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  301/2020, Licitação nº 16/2020 - 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 a locação de área  com fonte  de água que são utilizadas para abastecer os sistema de

tratamento e abastecimento de água para o Município,  conforme Lei Municipal nº 1.182/2014, Laudo da Comissão e DECRETO Nº.

2154, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020.Declara Situação de Emergência nas áreas do Município afetas por Estiagem - COBRADE:

Estiagem 1.4.1.1.0, conforme IN/MI 02/2016

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

Art. 24, inc. X da Lei de Licitações - Lei 8666/93   É dispensável a licitação: "para a compra ou locação de imóvel

destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização

condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

              
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)"          Considerando que o município deve primar pela manutenção do

 
fornecimento de água potável para abastecimento de pessoas.  Considerando que o Município não conta com

depósitos e fontes próprias com volume de água suficientes para servirem como pontos de captação para suprir a

 
demanda do sistema de tratamento e abastecimento de água potável aos munícipes.  Considerando que a estação da

Linha Fátima Abastece 4 comunidades, tem-se a necessidade da instalação imediata deste novo ponto de captação,

 
uma vez que os pontos de captação existente não suprem a demanda devido à estiagem.  Considerando que a

estação de tratamento da linha Fátima, abastece mais de 193 famílias.  E baseados na Lei Municipal nº 1.182/2014 de

26 de junho de 2014, que autoriza pagamento de aluguel dessas áreas conforme avaliação prévia. De acordo com

decreto 2154 de 04 de novembro de 2020, onde é decretado o estado de emergência no município.  Desta forma,

justificamos o pagamento de aluguel ao proprietário da Área na qual está localizada a fonte de água.

Item

Participante:

Especificação

10445

-

GERSON ZINHANI

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

1

locação de área  com fonte  de água que são utilizadas

para abastecer os sistema de tratamento e abastecimento

de água para o Município,  conforme Lei Municipal nº

1.182/2014, Laudo da Comissão e DECRETO Nº. 2154, DE

04 DE NOVEMBRO DE 2020.Declara Situação de

Emergência nas áreas do Município afetas por Estiagem -

COBRADE: Estiagem 1.4.1.1.0, conforme IN/MI 02/2016

UN 40,00  

0,0000

82,29    3.291,60   

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

3.291,60   

_________________________

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

3.291,60   
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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,  20  de  Novembro  de  2020

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

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

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

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

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


