
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.850.671/0001-04, representado neste ato pela Secretária de 

Assistência Social, Marta Ramos, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 24 da 

Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, torna público o Processo Licitatório nº 03/2022, 

conforme segue:  

 

1. DO OBJETO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM TÉCNICAS DE COZINHA, SALGADOS E 

DOCES E DE IMAGEM PESSOAL E POSTURA PROFISSIONAL, PARA JOVENS E 

MULHERES, ATENDENDO AO PROJETO “CAMINHANDO JUNTOS PARA UMA 

VIDA MELHOR”, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1. Considerando o plano de trabalho apresentado pela indigitada empresa; 

2.2. Considerando que a empresa possuí experiência no mercado, com atuação na área de 

formação e educação profissional; 

2.3. Considerando que o projeto tem como objetivo proporcionar às participantes experiências 

do mundo de trabalho, preparando-os para ingressar na área comercial, com atividades teóricas e 

práticas em sala de aula e estágios supervisionados; 

2.4. Considerando que a grande vantagem na contratação direta do SENAC é devido ao fato 



 

 

de ser uma entidade criada há mais de 50 (cinquenta) anos, sendo considerada como um empresa-

escola, que tem por finalidade primordial o oferecimento de cursos de formação de pessoal, 

voltados para atividades em geral, de forma preparar a mão-de-obra qualificada para serem 

absorvidas nas atividades econômicas em geral, gerando o desenvolvimento socioeconômico do 

País. 

2.5. Considerando que o SENAC detém o compromisso de levar educação profissional de 

forma inovadora e atualizada para todo o território nacional, buscando continuamente a 

atualização de sua tecnologia educacional, melhorando a qualidade dos seus programas em todos 

os níveis de atuação. 

2.6. Por fim, justifica-se a contratação, pela aprovação da emenda impositiva individual nº 

24/2021 da vereadora Celina Maria Manfroi Cassiano Barros em atendimento ao projeto de lei nº 

4.368/2021; 

 

3. DO FORNECEDOR 

3.1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Centro de Educação 

Profissional de Campos Novos, inscrito no CNPJ sob o nº 03.603.739/0032-82, com sede na Rua 

Benjamin Colla, bairro Senhor Bom Jesus, no município de Campos Novos - SC, CEP 89620-

000, no Estado de Santa Catarina, foi selecionada para execução do objeto, conforme emenda 

impositiva individual, e juntamente, apresentou todas as documentações, válidas, exigidas para o 

procedimento, estando em dia com sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme documentação 

acostada aos autos do processo. 

 

4. DOS VALORES DAS EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS 

4.1. Emenda Impositiva Individual nº 24/2021: 

4.1.1. Autor: Celina Maria Manfroi Cassiano Barros. 



 

 

4.1.2. Valor: R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais). 

 

5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

5.1. Considerando, que os valores a serem pagos a contratação da empresa estão condizentes 

com o valor de mercado observando todos os moldes definidos na Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

posteriores alterações, constatamos que para essa finalidade a contratação do objeto descrito no 

Item 1 abaixo está adequada. 

5.2. Para a capacitação de até 35 (trinta e cinco) participantes, para cada curso, inseridos no 

projeto “CAMINHANDO JUNTOS PARA UMA VIDA MELHOR”, nos seguintes cursos: 

Técnicas de Cozinha, Salgados e doces, com carga horária de 56 (cinquenta e seis) horas, o 

município pagará o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com a possibilidade de 

parcelamento do valor em 04 (quatro) parcelas mensais; e de Imagem Pessoal e Postura 

Profissional, com carga horária de 20 (vinte) horas, o município pagará o valor de R$ 3.700,00 

(três mil e setecentos reais), perfazendo um total de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos 

reais) para os 02 (dois) cursos objeto desta dispensa. 

5.3. Tabela dos valores: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT

. 

UNID

. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 

Curso “Técnicas de Cozinha, 

Salgados e Doces” com carga 

horária total de 56 horas. 

01 Un. R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 

02 

Curso “Imagem Pessoal e Postura 

Profissional” com carga horária 

total de 20 horas. 

01    Un. R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 

Total R$ 21.700,00 



 

 

 

6. DO FUNDAMENTO LEGAL 

6.1. No caso do SENAC, dentre as hipóteses de dispensa de licitação arroladas pela norma, 

fundamenta-se sua contratação direta pela Administração Pública no Art. 24, XIII, o qual 

prescreve: 

Art. 24. É dispensável a licitação:  

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 

desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins lucrativos; 

 

6.2. Levando-se em consideração o exposto acima, entende-se que, por ser uma instituição 

brasileira incumbida regimentalmente de ensino (uma interpretação mais abrangente abarca a 

educação profissional), bem como por atuar em pesquisa tecnológica, além de ser uma entidade 

sem fins lucrativos e de inquestionável reputação ético-profissional. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Organograma: Fundo Municipal de Assistência Social  

Programa: Desenvolvimento Social 

Ação: Atendimento das Emendas Impositivas - FMAS 

Despesa: 22 – 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000 

 

8. DA VIGÊNCIA 

8.1. A presente dispensa de licitação terá vigência de 12 (doze) meses. 

 



 

 

 

____________________________________________ 

MARTA RAMOS 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 


