
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.:  4/2017 - DL

25/2017

07/02/2017

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 7 de Fevereiro de 2017, às 15:30 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  25/2017, Licitação nº 4/2017 - 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:

- Locação de  uma sala comercial de 132 m², existente no Prédio construído na Avenida Cerro Largo, nº 586, neste Município de
Tunápolis - SC, registrado no Registro de Imóveis  de Itapiranga sob a matrícula nº 6.461 para o período de 11 meses, conforme Laudo
de Avaliação da Comissão, prorrogáveis conforme a necessidade/conveniência da Administração Pública e acordo entre as partes nos
termos da Lei nº 8.666/93.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:  Imóvel definido constitui-se no local e principalmente com repartições mais adequadas para o funcionamento da
CRECHE (0 a 1 ano) que dará atendimento para as crianças, dada a localização e estrutura física com dimensões
capazes de atender aos reclamos e interesse da administração   Considerando o cumprimento dos requisitos para
Dispensa de Licitação em locações, principalmente quanto avaliação mercadológicas para levantamento do valor da
locação do imóvel (conforme relatório anexo), sendo o mesmo avaliado em R$ 1.022,00 (Um mil e vinte dois reais)
mensal, por um período de 11 meses, reajustáveis anualmente pelo índice positivo do IGP-M, em falta deste, pelo

 índice aplicável as locações imobiliárias;   Tal contratação tem como base legal o Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e
     alterações posteriores, que reza:      Art.24 É dispensável a Licitação:   X- para compra ou locação de imóvel destinado

ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização
  condicionarem ã sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

2.3 - Considerando, pois, que todas as providências exigidas pela Lei n. 8.666/93 foram realizadas;   2.4 - Diante das
justificativas apresentadas, determinamos a Dispensa de Licitação em conformidade com o que preceitua o art. 24,
inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes e solicitamos a locação do imóvel.

Item

Participante:

Especificação

9064 - Liria Gossler Recktenvald

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

1  Locação de  uma sala comercial de 132 m² MES 11,00  0,0000 1.022,00    11.242,00   

Total do Participante --------> 11.242,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 11.242,00   

 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,  7  de  Fevereiro  de  2017

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

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

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

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

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


