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FORMALIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Processo: 81/2023 

DL: 79/2023 

 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a realização de Curso WISC Completo (IV 

- módulos básicos e avançados), em formato EAD, para a equipe de Psicologia do 

Município. 

 

Fundamentação Legal:  

Artigo 75 da Lei 14133/2021 - É dispensável a licitação. II - Para contratação que 

envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e 

quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 

10.922, de 2021). 

 

Justificativa:  

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, a referida prestação de 

serviços de ministração do curso EAD Wisc IV - módulos básicos e avançados será 

ofertado as psicólogas servidoras deste município. Uma vez que esta qualificação será 

de extrema importância para que estas profissionais passem a aplicar tais testes de 

forma gratuita nas unidades básicas de saúde, sendo que já existe uma demanda 

reprimida para ser suprida. 

 

Razão da Escolha do Fornecedor: 

A escolha deu-se em razão do menor preço global. 

 

Justificativa do Valor da Contratação 

O valor da presente contratação é de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) sendo 

este o menor valor obtido através de pesquisa de mercado com 03 empresas do ramo. 

Com os orçamentos em mãos o agente de contratação municipal procedeu na 

publicação do aviso de Intenção em contratar com o poder público municipal através 
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de Dispensa de Licitação, conforme determina o Art. 75 § 3° da Lei 14.133/2021. 

Passados os 03 dias úteis de publicação do aviso, o município de Monte Alegre dos 

Campos não recebeu nenhuma proposta para realização/fornecimento dos 

serviços/materiais descritos no termo de referência. 

 

Fornecedor: NUCLEO MEDICO PSICOLOGICO LTDA - EPP  

CPF/CNPJ: 05.992.346/0001-37 

 

 Parecer da Comissão de Licitações: 

Tendo em vista o processo de contratação por dispensa de licitação, que vem a 

análise da presente comissão, a qual emite parecer FAVORÁVEL à Contratação de 

empresa especializada para a realização de Curso WISC Completo (IV - módulos 

básicos e avançados), em formato EAD, para a equipe de Psicologia do Município, 

tudo isso em consonância à solicitação de compra 221/2023, com o Termo de 

Referência da DL 79/2023 e a lei 14.133/2021, Art. 75, II. Salienta-se que a empresa 

contratada apresentou toda a documentação exigida para esta contratação. Sendo 

assim encaminhe-se o presente processo de dispensa de licitação ao setor jurídico 

para que seja emitido parecer acerca da legalidade do processo. 

 

Monte Alegre dos Campos, 17 de março de 2023. 

 
 

 
________________________________________ 

Viviana de Abreu Scarabotto  
Membro da Equipe de Apoio de Contratação 


