
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  6/2020 - DL12/202020/01/2020Folha:  1/2

 ITENS 
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ:Objeto da Compra:VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDAR DOUTOR ANTONIO SELISTRE DE CAMPOS,212 CHAPECO  -  SC02.677.640/0001-66Contratação de empresa para realização do processo de escolha do conselho tutelar do município de Bom Jesus/SC, compreendendo: reunião e capacitação prévia dos candidatos; elaboração, aplicação e correção da prova de conhecimento; elaboração aplicação e correção da prova prática de informática; avaliação psicológica.Inscrição Estadual: Código: 2956

 Item Quantidade Unid. Especificação1 Ser Contratação  de  empresa  para realização do processo de escolha do conselhotutelar do município de Bom Jesus/SC, compreendendo: reunião e capacitaçãoprévia dos candidatos; elaboração, aplicação e correção da prova deconhecimento; elaboração aplicação e correção da prova prática de informática;avaliação psicológica. (08-01-0559)1,00  2 Ser Avaliação psicológico e parecer individual aos inscritos que será fornecido aopresidente do CMDCS. (valor por candidato). (08-01-0118)4,00  
 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigoanterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmoserviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
 JUSTIFICATIVA Considerando as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando assegurar os direitos dos menores,por meio do Conselho Tutelar.Considerando a necessidade de novo processo de escolha de Conselheiros Tutelares na vaga de suplente, hajavista que o primeiro processo não atingiu o número mínimo de 10 candidatos. Sendo necessária a eleiçãosuplementar, conforme Orientação Conjunta nº 02/2019/GTICT, elaborada pelo Grupo de TrabalhoInterinstitucional que acompanha o processo de escolha unificado do Conselho Tutelar em Santa Catarina,formado pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público (CIJ/MPSC), aFederação Catarinense de Municípios (FECAM), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SDS), oConselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA) e a Associação Catarinense dos ConselhosTutelares (ACCT), em parceria ainda com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC).Considerando que o valor encontra-se dentro do limite previsto no inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93, sendo,portanto, dispensável a licitação.
 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:Razão da escolha do fornecedorO preço é compatível com o mercado, sendo que a empresa apresentou o orçamento mais baixo para arealização deste objeto, dentre 3 orçamentos apresentados em anexo à Requisição da Assistência Social.



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  6/2020 - DL12/202020/01/2020Folha:  2/2Bom Jesus,  20  de  Janeiro  de  2020JORGE ENDRYGO BRINKER - Resp. Setor Compras--------------------------------------------------------------------------------

em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posterioresjurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa: Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer Bom Jesus,  20  de  Janeiro  de  2020
3.640,00Ordem Cronológica

Rafael Calza - Prefeito Municipal--------------------------------------------------------------------------------
(três mil seiscentos e quarenta reais)

20/01/2020


