
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2016

1. OBJETO:

1.1. Constitui  objeto da presente inexigibilidade de licitação a contratação de empresa

especializada, para a atividade de capacitação para a equipe de técnicos e orientadores

sociais do CRAS.

 

2. CONTRATADA:

2.1. M  &  C  ASSESSORIA  NA  ÁREA  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  LTDA,  CNPJ  nº

18.182.218/0001-70, Endereço: XV de Novembro, nº 598, município de Rio Grande (RS),

CEP: 96.203-160.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e

quinhentos reais); 

3.2. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente após a

realização  dos  serviços  mediante  recebimento  da  fatura  pela  Secretaria  Municipal  de

Assistência  Social  aprovada  por  servidor  por  ela  designado  como  responsável  pela

fiscalização do contrato.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As  despesas  decorrentes  deste  processo  serão  por  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:

Classificação Institucional 

08.244.0004.2.016.0000 - Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e SUAS

Categoria Econômica:

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Recurso Financeiro: 1175 - IGD - SUAS

5. JUSTIFICATIVA:

5.1. Conforme os princípios e Diretrizes constantes na NOB – RH/SUAS, a gestão do

trabalho  no  SUAS  deve  preocupar-se  em  estabelecer  uma  Política  Nacional  de

Capacitação  fundada  nos  princípios  de  educação  permanente,  que  promova  a
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qualificação de trabalhadores,  gestores e conselheiros  da área,  de forma sistemática,

continuada,  sustentável,  participativa,  nacionalizada  e  descentralizada,  com  a

possibilidade  de  supervisão  integrada,  visando  o  aperfeiçoamento  da  prestação  dos

serviços socioassistenciais.

Para tal os gestores do município também possuem a responsabilidade de implementar

um Plano Municipal de Capacitação para os trabalhadores e coordenadores de serviços,

com  base  nos  fundamentos  da  educação  permanente  e  nos  princípios  e  diretrizes

constantes na norma, sendo deliberados pelos respectivos conselhos.

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. O preço ofertado pela empresa para a prestação dos serviços é compatível com os

preços praticados no mercado.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

posteriores alterações combinado com o inciso VI do Art. 13 da mesma Lei.

Restinga Sêca, 08 de julho de 2016.

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a

presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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