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10/2021

09/02/2021

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 9 de Fevereiro de 2021, às 09:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS             , 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  10/2021, 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 de licitação tem por objeto  a Aquisição de baterias para Nobreak do servidor de sistemas da unidade de saúde

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

A pedido da Secretária da Saúde e bem estar social, em face da justificativa apresentada, passamos a analisar as

razões de fato e de direito que cercam a solicitação de aquisição do referido equipamento em caráter emergencial,

com espeque no art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.   A aquisição se fez em regime de urgência, visto tratar-se de

necessidade não possível de ser prevista em momento pretérito, por conta da paralização no funcionamento da

referida bateria o que ocasionou a paralização do sistema utilizado pela unidade de saúde.   Diante da necessidade

imediata de aquisição da referida bateria para retorno do sistema, mostra-se uma situação completamente

diferenciada e passível de uma atenção especial por parte da administração para uma pronta resposta no período

mais breve possível.    É o dever/poder do Município, a exigir que providências sejam imediatamente tomadas, sob

pena de responsabilização da autoridade competente.   Destarte, passa-se a analisar os aspectos jurídicos legais que

cingem o caso em epígrafe.

Item

Participante:

Especificação

6391

-

Point Informatica e Transportes Ltda-ME

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

1

BATERIA SELADA 7AH12V PARA NO-BREAK PIONEIRO

UN 8,00  

0,0000

110,00    880,00   

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

880,00   

_________________________

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

880,00   

 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 SCHEREN

Edison Bieger

Blásio Dill

Tunápolis,  9  de  Fevereiro  de  2021

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

 - ........................................ - Auxiliar de Contabilidade

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

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

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

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


