
sEscooP/Ms

EXTRATO Df, DECLARÂÇÁO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Àdministrâti\ ot 297 8/2017

Contratarte: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATMSMO NO
ESTADO DE MATO CROSSO DO SUL,

SENÀI

Objeto: formaçâo teórica do programa de aprendizagem, na sidade de Mâracaju/Ms com curso
de Assistente Administrativos com carSa horária de E00 horas, data de início em julho de 2017 e
término sm julho de 20lE paft atendeÍ a demanda de 0l jovem para a cooperativa
COOPSEMA,
Durante o lapso tempoml do início da presente ordem de serviço ocorreÍam os seguinles

acontecimentos:
* atraso do CISS Maracaju em encaminhar a proposta/orçamento.
* durante a negociação entÍe CISS Maracaju e SESCOOP/MS, efetivaram â matricula de outros
6jovens aprendizes de coopemtiva, os quais não constavam anteriormente deste processo-
* confronto entre propostas de recebidas por outra unidade do SENAI
O SESCOOP/MS visando não prejudicar as coopemtivas que já estão com os iovens
contratâdos, buscou durante esse peÍíodo adequaÍ as necessidades sistêmicas tanto do

SESCOOP/MS quanto SENAI (pêlo CISS Maracaju) manteÍ a transparecia de seus atos.
Destâ forma o OBJETO deste pÍesente processo, altera-se do atendimento a 0l jovem para

atendimento de 7 jovens, sendo 0l jovem paIa atender â demanda da coopeÍativa COOPSEMA,
02 jovens para atender a demanda da cooperativa COPASUL e 04 jovens para atEnder a

demanda da cooperativa COAMO.
Dessa forma a referida requisiçào terá como objeto a contralâção do SENAI Maracaju pâra

fomecer a formação teóricâ do progarna de âprendizâgem, na cidade de MaracajúMS com

curso de Assistente Administmtivos com carga horária de E00 horas, data de início em julho de

2017 e término em julho de 201E, com pagarnentos em l0 parcelas, no periodo de outub.o de

2017 ajulho de 2018.

vslords Despesâ: RS 26.208,00 (Vinle e seis mil duzentos e oito reais).

Contretadâ: SERVIÇO NÀCIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
MARACAJU
CNPJ: 03.?72,57ó1001&03

Futrdâm€trto: Resolução n'850/2012 - CONSELHO NÀCIONAL do SESCOoP an. f inciso Ix e aÍ
6'inciso ll alinea "a" em conformidade com a Resolução n" 002/2013 do SESCOOP/MS.

Campo crande.16 de serembro de 2017

Dalva Cârciâ Caramalac.
Superintendente

Rua Ceafti. 2215 l/ila Célia - 79.022-390 Canpo Gnmde/MS
Fone:67 3389-0200 Ja:67 3389-022I e-naíl: sescoop@ocb s.org.br


