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DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  19/2020 - DL

334/2020

16/12/2020

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 16 de Dezembro de 2020, às 15:00 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  334/2020, Licitação nº 19/2020 - 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:

Contratação de Consórcio Público para ratear as despesas do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL-CONDER, entidade com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na

Rua Padre Aurélio Canzi, nº 1628, centro, município de São Miguel do Oeste, entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº.

11.107/05 e LEI MUNICIPAL nº 1314/2017 de 14/06/2017 que passa a vigorar a partir do dia 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro

de 2021.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

As ações para contratações conjuntas de bens e serviços estão previstas na Lei, que tem por objetivo a realização

licitações envolvendo mais de um órgão ou entidade com o fim de atender necessidade comum a ambos. Para o

Município a adesão traz economia quando comparados aos valores praticados em outros processos de anos

anteriores. Por derradeiro, busca-se atender a necessidade da administração, bem como, garantir o franco

desenvolvimento municipal, sob todos os aspectos gerais.  Aplicam-se a presente Dispensa as disposições da Lei

Federal n° 11.107/05, Lei Federal n° 8.666/93, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos,

Leis Municipais nº 1314/2017 de 14 de junho de 2017.  A presente Dispensa de tem fundamento no artigo 24, inciso

XXVI, da Lei Federal n° 8.666/93. Justificamos a contratação direta por meio de dispensa de licitação, por que o valor

não ultrapassa os 10% do limite previsto na alínea "a", inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações

posteriores

Item

Participante:

Especificação

9995

-

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION

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

1

Contratação de Consórcio Público

UN 12,00  

0,0000

819,61    9.835,32   

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

9.835,32   

_________________________

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

9.835,32   

 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


