PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00 - FONE/FAX: 45 3251 1315
RUA CURITIBA nº 657 – CENTRO – OURO VERDE DO OESTE / PR.
PROCESSO LICITATÓRIO nº 010/2012
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 001/2012
1- CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO
- Considerando a necessidade que tem o Município em melhorar e/ou aumentar a mãode-obra especializada entre o público beneficiado com o recurso do PBF - Piso Básico Fixo
especialmente aqueles que têm dificuldades de ingressar no mercado de trabalho, por
falta de esclarecimentos sobre pontos que serão trabalhados pelos instrutores;
- considerando as condições vulneráveis que vivem as famílias assistidas, necessitam de
suporte para estimular a busca pela melhoria de vida social e garantir a ocupação com
trabalhos onde possam gerar renda;
- considerando a necessidade da capacitação da clientela para aumento de renda
familiar, melhorar o relacionamento intrafamiliar, alimentação, higiene e facilitar o
ingresso no mercado de trabalho, como um todo para interação social;
- considerando que a instituição possui recursos do PBF destinados para fins específicos
de atender as famílias vulneráveis socialmente em conseqüência da pobreza devido à
privação ou ausência de renda, portanto apresenta condições de fornecer materiais e
contratar profissionais capacitados para aplicação dos cursos e palestras;
- considerando a inviabilidade de competição, face a inquestionável reputação éticoprofissional da empresa, que garante credibilidade e aceitação no mercado;
- com base no Parecer Jurídico datado em 14 de fevereiro de 2012;
Solicitamos a Vossa Excelência à dispensa do processo licitatório, com base no disposto
no inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8666/93, que obedecerá ao seguinte cronograma:
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Informamos que o objeto acima estima-se em R$ 19.855,00(dezenove mil, oitocentos e
cinqüenta e cinco reais).

