
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                          ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29600-000 - Tel. (27) 3735.4000  

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021 - PROC. Nº 5920/2021.    
 
Com fulcro no que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 1º, inciso I, alínea 
“b”, da Lei Federal nº 14.065/2020 e em consonância com o parecer exarado pela 
Procuradoria Geral Municipal em 21/05/2021, nos autos do processo em epígrafe, 
CONCLUÍMOS, contratar por DISPENSA DE LICITAÇÃO a Empresa SYNCHRONIA 
ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.463.375/0001-01, no valor total 
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais),  para Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços em qualificação de desempenho da câmara conservadora da 
agência transfusional Municipal considerando ser de extrema necessidade pois o 
equipamento em questão é utilizado para armazenamento de hemocomponentes que 
atende a demanda do Município de Afonso Cláudio, através da SC nº 068/2021, da 
Secretaria Municipal de Saúde e demais documentos que instruem os autos do processo 
em epígrafe. 
 
A despesa oriunda da presente Dispensa de Licitação, correrá à conta do orçamento 
do Fundo Municipal de Saúde, a saber: Projeto/Atividade: 2.130,  Manutenção das Ações 
e Serviços da atenção Especializada de Saúde, Elemento Despesa: 33903900000, Outros 
Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, Fonte: 12110000000, Receita de Impostos e 
Transferência de Impostos-Saúde - Ficha: 095. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 24 de maio de 2021. 
 
 
 

Regina A. Fernandes de Souza 
Chefe do Setor de Compras 

 
 

Ratifico a contratação da Empesa SYNCHRONIA ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 37.463.375/0001-01, no valor total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais),  
para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de em qualificação de 
desempenho da câmara conservadora da agência transfusional Municipal considerando 
ser de extrema necessidade pois o equipamento em questão é utilizado para 
armazenamento de hemocomponentes que atende a demanda do Município de Afonso 
Cláudio, através da SC nº 068/2021, da Secretaria Municipal de Saúde e demais 
documentos que instruem os autos do processo em epígrafe, por “DISPENSA DE 
LICITAÇÃO”. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 24 de maio de 2021. 
 
 
 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Carolina Dias Gomes 

 Gestora/Sec. Mun. de Saúde 
 


