
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               

CNPJ:

Rua João Castilho, 111
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  2/2017 - DL

8/2017

23/01/2017

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 23 de Janeiro de 2017, às 14:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1866/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  8/2017, Licitação nº 2/2017 - 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:

Serviços de levantamento topográfico de Áreas, Ruas, Terrenos do Município e serviços de medição para fins de demarcação de limites
de lotes Municipais.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, nos termos do art. 24, II, da Lei n.º 8.666/93,
posto ser o valor estimado para tal contratação inferior ao limite consignado no artigo.  II - para outros serviços e
compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para
alienação nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.

Item

Participante:

Especificação

9093 - M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

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

1 Serviço Topográfico envolvendo levantamento
planialtimétrico de Ruas, Áreas e terrenos do Municipio de
Tunápolis

HS 100,00  0,0000 45,00    4.500,00   

Total do Participante --------> 4.500,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 4.500,00   

 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.

 EGON INÁCIO BIEGER

SHEILA INÊS BIEGER

JACKSON SCHERER

ELÓI WINK

PAULO GROTH

Tunápolis,  23  de  Janeiro  de  2017

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

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

 - ........................................ - TÉCNICO EM CONVÊNIOS E PROJETOS

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

 - ........................................ - Mecânico


