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05/11/2015

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 5 de Novembro 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  128/2015, Licitação nº 5/2015 - IL, na modalidade de
Inexigibilidade de Licitação.

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:

Esta inexigibilidade de licitação tem por objeto a "Contratação de Banda e estrutura de palco e luzes para realização do Festival da
Canção Estudantil e Livre a se realizar no dia 20/11/2015 no Município de Tunápolis

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Tendo em vista a necessidade de Contratação para apresentação durante a realização do Festival da Canção
Estudantil e Livre a se realizar no dia 20/11/2015 no Município de Tunápolis, sendo este um evento cultural que
pretende revelar e dar publicidade à produção artística e às habilidades culturais dos estudantes, e demais publico
interessado no campo de música, além de criar um espaço de produção e revelação artístico cultural entre
estudantes, e público em geral; articular a formação teórico-prática dos estudantes nas áreas de arte e cultura;
estimular a formação artístico-cultural e a valorização das diversas vertente da música em Tunápolis, esta Secretaria,
neste ato representado por seu Secretario Municipal da Educação Sr. VIANEI LUIZ HAMMERSCHMITT decide pela
contratação direta com a empresa VALDIR BOURSCHEID ME (CNPJ:14.940.938/0001-04), representante exclusiva
da  Banda Alvorecer, no valor total de R$ 3.000,00, através de Inexigibilidade de Licitação, amparada no artigo 25, III,
da Lei n.º 8.666/93, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos  Tunápolis - SC, em 05 de outubro de
2015.        VIANEI LUIZ HAMMERSCHMITT    Secretario Municipal da Educação, Cultura e Esportes

Item

Participante:

Especificação

9381 - Valdir Bourscheid

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

1 Contratação de Banda e estrutura de palco e luzes UN 1,00  0,0000 3.000,00    3.000,00   

Total do Participante --------> 3.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 3.000,00   

 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.

 IVETE ORTH

SHEILA INÊS BIEGER

MARCOS VINICIUS REDEL

PAULO GROTH

DEISI FLACH

Tunápolis,  5  de  Novembro  de  2015

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

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

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

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

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


