
GOVERNO DO PAú
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

São Miguel do Guamá - PA, 02 de setembro de 2019.

MEMO No 150/2018 - SEMMA.

Da: Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA.

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Solicitação de processo licitatório.

Honrados em cumprimentáJos, solicitamos processo licitatóno para contratação de empresa

para prestação de Serviço de Consultoria Especializada em Gestão Ambiental, para o

treinamento e capacitação de servidores da secretaria municipal do meio ambiente de São Miguel

do Guamá, visando fortaleceÍ a gestão ambiental municipal. A despesa decorrente da contratação do

objeto ocorreÍá na, dotaçáo 2.724.

Sem mais para o momento reiteramos nossos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,
flt-,rt- t-' @lmtn
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Ana Cristina Peixoto Bastos
SecretiiLria Adjunta Municipal de Meio Arnbiente

Decreto Nn 105/2017

Rua Fernando Cruz s/n baino Sâo l\.4anoel,

São Miguel do Guamá - PA
Email : semma.smg@gmail.com



GOVERNO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO MIGUEL DO GUAMA.PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA

O presente instrumênto de justificativa se presta a cumprir o
contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à

contrâtação com inexig i1-:ilidaetrê de lieitação.

I - ObJCtO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÀO DE
SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL.
PARA O TREINAMÊNTO E CAPACITAÇÃO DE SER.VIDORES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO
GUAMA, VISANDO FOR.TALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL.

II . CONt!'AtAdO: MUND GESTÃO E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL
LTDA

lll Caracterização da Situação que justifica a lnexigibilidade de Licitação:
A inexigibilidade de licitaçáo para o fornecimento de exames se funda no art

25, ll, da Lei 8 666/93

a irrexigibilidacie de iieiiaçáo para a coniralação cios referieios serviÇos se íuncja

no art 25, inciso ll da Lei 8 66ô/93, e se justifica peios seguintes motivos. A
inexigibilidade por notória especialização é aquela, segundo a Lei nÔ 8.666193,

"a qual o profissional ou empÍesa cr.rjo conceito no câmpo de sua

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos. experiências,
publicações, organizaçâo, apareihamento, equipe técnica, ou de outros

requisitos relacionados com suas atividades, permita inÍerir que o seu trabalho

é essencial e rndiscutivelmente o mais adequado à plena satisfaçác do objeto

do contraio. "

lV - Justificativa do Preço: O preço contratado é compatível com os preÇos

praticados no mercado.

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na imprensa
ôfi.iql nâra nq finc rln art 2$ d= Le; 3.666/93.

.1-"> ffiffiffi
W- húa1@!r105ÍNl7

\,tt
ANA CRISTINA PÉIXOTO BASTOS

Secretária Adjunta de Meio Ambiente

?r*1" ",' &/ffi1t1
{qa-ucrD\</")fr


		2019-11-08T10:14:28-0300
	ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
	Eu sou o autor deste documento


		2019-10-01T10:23:30-0300
	ANA CRISTINA PEIXOTO BASTOS:80775446220
	Eu sou o autor deste documento




