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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 20 de Outubro de 2015, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1691/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  120/2015, Licitação nº 5/2015 - 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 contratação de empresa com mão de obra especializada e fornecimento das peças e
demais procedimentos necessários para o conserto da Moto-Bomba instalada no poço de água que abastece a comunidade da Linha
Pitangueira, interior do Município

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Para fundamentar e justificar o presente pedido de dispensa de licitação, podemos nos basear no disposto no artigo
24, IV da Lei nº 8.666/1993, que dispõe:  Art. 24. É dispensável a licitação:  [...]  IV - nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
Considerando a ocorrência de raios intensos, que ocasionaram a oscilação brusca na woltagem da energia que move
Moto-Bomba instalada na Linha Pitangueira (próximo a propriedade do Brito), de acordo com constatação efetuada
por eletricista contratado pelo município.    Considerando que o município deve primar pela manutenção do
fornecimento de água potável, para abastecimento das pessoas que residem nas localidades atendidas pelos
referidos equipamentos, bem como, para abastecimento do setor agropecuário (granjas de suínos, de gado leiteiro e
demais animais), sendo que os equipamentos ora com problemas de funcionamento, são indispensáveis para a
manutenção desse abastecimento de água;  Considerando que não há tempo hábil para a realização de licitação para
execução desses consertos, uma vez que a observância dos trâmites regulares de um procedimento licitatório na
compra provocará a interrupção no fornecimento de água, causando perigo à saúde e à integridade das pessoas, o
que configuraria, em tese, a ineficiência administrativa, não permitida em nenhuma hipótese na condução de uma
administração pública;  Fundamentado na legislação vigente e considerando a necessidade, urgência e relevância do
objeto desta dispensa de licitação, o município visa garantir o bem estar da população e atender aos interesses
públicos e sociais, dentro da legalidade imposta ao caso, adotando a Dispensa de Licitação para realização do objeto

      como medida acertada para a solução imediata do impasse.       Joséli Teresinha Becker Hofmann     Coordenadora
do SAMAE   responsável por essa dispensa de licitação

Item

Participante:

Especificação

7880 - Leao Pocos Artesianos Ltda

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

1 Retirada e reinstalação da bomba no poço UN 2,00  0,0000 890,00    1.780,00   
2 Deslocamento p/ Instalaçao de Poco Artesiano UN 2,00  0,0000 55,00    110,00   
3 Mão de Obra UN 7,00  0,0000 70,00    490,00   
4 Mão de obra, lixamento, montagem, este de pressão e

pintura
UN 1,00  0,0000 590,00    590,00   

5 Servico de Torno UN 1,00  0,0000 67,00    67,00   
6 bobinado completo motor UN 1,00  0,0000 750,00    750,00   
7 FIOS DE SAIDA EM ALTA TEMPERATURA MT 6,00  0,0000 22,50    135,00   
8 RETENTOR UNI 2,00  0,0000 45,00    90,00   
9 BUCHA MANCAL GRAFITE UN 2,00  0,0000 15,90    31,80   
10 Conj. difusor grafite VMUP6 85MM CNJ 1,00  0,0000 210,00    210,00   
11 DISCO AXIAL UN 1,00  0,0000 57,00    57,00   
12 VÁLVULA DE RETENÇÃO vhup61 UN 1,00  0,0000 102,00    102,00   
13 conjunto isolação canal/tiras poliester UN 24,00  0,0000 3,50    84,00   
14 Relé de 22 a 32 A UN 1,00  0,0000 191,18    191,18   
15 Relé de tempo de 0 a 15 UN 1,00  0,0000 120,00    120,00   

Total do Participante --------> 4.807,98   
_________________________

Total Geral ----------------------> 4.807,98   
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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.

 IVETE ORTH

SHEILA INÊS BIEGER

MARCOS VINICIUS REDEL

PAULO GROTH

DEISI FLACH

Tunápolis,  20  de  Outubro  de  2015

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

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

 - ........................................ - FISCAL DE TRIBUTOS

 - ........................................ - MECÂNICO

 - ........................................ - DIRETORA ADJ. DE DEPARTAMENTO


