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Ao(s) 22 de Dezembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 , reuniram-se osmembros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  1601/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponenteshabilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  91/2017, Licitação nº 52/2017 - PR, na modalidadede PREGÃO PRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
Locação de Imóvel para Funcionamento do Residencial Terapêutico.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  2/2017    (Sequência: 2)
Parecer da Comissão: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2017 às 10:30 horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio,com a finalidade precípua de tornar público o contexto do Parecer formalizado pela Secretaria do presente pregão,destinado à Locação de Imóvel para Funcionamento do Residencial Terapêutico.  Declarada aberta a sessãoprocedeu-se a leitura do Parecer circunstanciado nº 44/GSM/2017, datado de 21/12/2017 e com concomitâncialevado a inteiração e apreciação do seu conteúdo, descrito com particularidades que justificam que o imóvel oferecidonão se situa em local estratégico para a instalação e funcionamento, com a segurança, que o serviço de ResidencialTerapêutico requer e, que as condições do imóvel, em particular a estrutura física, em princípio, como se encontram,não oferece as ideais condições para as acomodações, com a tranquilidade e a segurança desejada que se pretendeoferecer as pessoas merecedoras da dispensa da atenção  e cuidados especiais, razões pelas quais está-sedeliberando pela não adjudicação do objeto licitado, ficando, em conseqüência, considerado FRACASSADO.   Paraefeito de registro, conhecimento e publicidade está se encaminhando uma via da presente Ata, acostada do pareceras empresa licitantes e a Secretaria requisitante, para manifestarem-se se desejarem.
 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. RENO ROGERIO DE CAMARGOJANAINA MARTINS Lages,  22  de  Dezembro  de  2017 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


