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Construindo uma nova história com Deus e com o povo.

AUTUAÇÃO/PARECER
Processo n° 09/2021
Assunto: Participação de Servidores em Curso.
INEXIGIBILIDADE N2 01/2021

Trata-se do Processo n° 09/2021, que visa viabilizar a inscrição de dois
servidores para participar do no curso de Licitações e Formação de Pregoeiro, a ser realizado no
período de 13 a 15/01/2021.

Consta nos autos:

Memorando, mediante a qual foi solicitada autorização o Prefeito
Municipal para a formalização do processo, constando os nomes dos servidores que irão
participar do Curso;
Conteúdo programático do curso e Proposta de Preços informando os
valores por participante;
Proposta de Preço da empresa, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais).
Documentação de Regularidade Fiscal.
Parecer Jurídico
Analisando que a empresa PUBLIC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI ME, tem por finalidade o desenvolvimento de atividades de atualização do conhecimento
profissional e gerencial, contando com uma equipe de renomados consultores, conferencistas e
professores especialistas em diversas áreas de interesse dos setores público e privado, fornece
cursos e que na ocasião não há outra instituição oferecendo cursos com designação e
qualificação semelhante, bem como não há no mercado nenhum outro de característica similar.
Dessa forma, estando o pleito devidamente instruido, e considerando a
necessidade de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e ainda observando-se que o processo
indica a estimativa de preço e existência de aprovisionamento orçamentário, assim como
regularidade na documentação fiscal da Empresa em lide.
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Esta comissão manifesta-se favorável a viabilidade da contratação direta
requerida, adjudica o objeto em nome da Empresa PUBLIC CONSULTORIA E TREINAMENTOS
EIRELI - ME, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Comissão Permanente de Licitação, em Pedro do Rosário (MA), 12 de janeiro de 2021
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LEAN RO RABELO SILVA
Comissão Permanente de Licitação

