ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO
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TERMO DE DISPENSA

1. Processo Dispensa de Licitação n 2 005/2016;
2. Objeto: Inscrição de servidor em curso de sistema de acompanharnento das
contrataçOes püblicas (SACOP), a ser ministrado em São Luis (MA), nos dias 25 e
26 de Fevereiro de 2016;
3. Contratada: B. TREINAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAcOES LTDA;
4. Valor Contratual: R$ 2.00,00 (Dois mil reais)

A Comissão Permanente de Licitaçao da Prefeitura Municipal de SItio
Novo/MA, no uso de suas atribuiçOes legais, vem manifestar-se no sentido da
contratação referente ao processo a seguir discrirninado, de acordo corn o disposto
na Lei Federal n° 8.666/93, em conformidade corn Parecer da Assessoria Juridica
nos termos e razOes abaixo apresentados:
I - Razão da Escoiha:

Após avaliação da autoridade superior, considerando consulta realizada
e toda a documentação anexada neste termo, principalmente corn o Parecer da
Assessoria JurIdica acostados, concluIrnos que a ernpresa B. TREINAMENTO
EMPRESARIAL E REPRESENTAcOES LTDA,

inscrita no CNPJ sob o n°

03.889.303/0001-03, apresenta as condiçoes legais para a contratação direta, com
DISPENSA de licitaçao para inscrição de servidor em curso de sistema de
acompanhamento das contrataçOes páblicas (SACOP), a ser ministrado em São Luis
(MA), nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2016;
Portanto, considerando a competência da ernpresa que apresenta
conduta exemplar e ilibada, conclui-se que a em esa mencionada é
indiscutivelmente a mais adequada

a plena satisfaçao do ob e o do contrato.

II - Justificativa do Preço:
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0 preço da contrataçäo no valor global de R$ 2.000,00 (Dois mil reals) se
encontra dentro dos limites da rnoderaçao, corn justo onus para a administraçao,
sendo compativel corn os preços praticados na região, em relaçao ao campo de
atuação e especializaçao da empresa.

IV - CONCLUSAO.
Diante de todo o exposto, considerando a razão da escoiha e a

justificativa do preço, com fundarnento no artigo 24, inciso II da Lei Federal n 2
8.666/93, opinamos pela realizaçao da contrataçâo direta por melo de Dispensa
de Licitaçao.

Encaminhe-se a autoridade superior para ratificaçao desta decisão.

Novo - MA, 15 de Fevereiro de 2016.
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