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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2018  
PROCESSO Nº 784/2018 

 
OBJETO – Contratação se serviços para ministrar cursos para os usuários dos programas 

PAEFI, PAIF e SCFV, com o objetivo de oferecer estabilidade econômica e qualidade de vida, de 
acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 

CNPJ: 03.541.088/0002-28 

Item 
 

Código 
Especificação do serviço 

Un  
 

Quant. 
Valor 

unitário R$ 
Valor total 

R$ 
01 64915 Curso: 10012 - CUIDADOS ESSENCIAIS À SAÚDE DO IDOSO 

 
Objetivo: Orientar os participantes quanto aos cuidados essenciais 
à saúde do idoso 
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 18 anos    Escolaridade Mínima: Ensino 
Fundamental completo 
 
Disciplina: Cuidados Essenciais à Saúde do Idoso 
Conteúdo  
O processo de envelhecimento biológico: alterações fisiológicas. 
Os mitos e verdades acerca do envelhecimento. 
Atitudes diante do envelhecimento: vencendo o próprio medo de 
envelhecer. 
A importância do papel do cuidador de idoso. 
Principais doenças que acometem a população idosa. 
Observação de temperatura, urina, fezes e vômitos - observação 
de sinais e sintomas. 
Cuidados especiais com deficiências físicas do idoso. 
Alterações físicas e comportamento. 
Cuidados com medicamentos. 
Consultas e orientações médicas. 
Primeiro atendimento em situação de emergência. 
Sinais vitais. 
Cuidados com a pele, mucosas, pelos e unhas dos idosos. 
Higiene oral. 
Higiene corporal. 
Cuidados com a aparência e vestuário. 
Estimulando a independência no autocuidado. 
Prevenção de acidentes: vigilância e cuidados com o ambiente 
 
Carga Horária: 
Carga Horária/Turma:36h 
Carga Horária Total:36h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 1 
Nº de Alunos/Turma: 25 
Nº de Alunos Total: 25  
 
Investimento: 
Investimento/Turma: R$ 5.562,58 
Investimento Total: R$ 5.562,58 
 
Politica de Benefícios do Senac: 
- 5% recompra 
- 5% pagamento a vista (realizado até 15 dias após a emissão da 
NF (emitida mensal após a realização das horas) 
- 5% Realizado no Contratante;  
(Totalizando 15% de desconto no curso) 
 
Neste valor estão inclusos: 
- KIT/aluno: caderno, lápis, caneta, borracha, apontador e régua. 
01 PAEFI 

Serviço 01 4.728,20 4.728,20 
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02 64916 Curso: 7826 - WORKSHOP - APROVEITAMENTO DE 
ALIMENTOS 
 
Objetivo: Proporcionar aos participantes noções de como 
aproveitar os alimentos evitando desperdício. 
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 18 anos    Escolaridade Mínima: 9º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Workshop - Aproveitamento de Alimentos 
Conteúdo  
Noções de Boas Práticas. 
Noções de cardápio com o aproveitamento de alimentos. 
Preparação de uma receita de baixo custo e alto valor nutritivo. 
 
Carga Horária: 
Carga Horária/Turma:3h 
Carga Horária Total:3h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 1 
Nº de Alunos/Turma: 20 
Nº de Alunos Total: 20* 
* número máximo observando o espaço físico das práticas.  
 
Investimento: 
Investimento/Turma: R$ 1.412,30 
Investimento Total: R$ 1.412,30 
 
Politica de Benefícios do Senac: 
- 5% recompra 
- 5% Pagamento a vista (após a emissão da NF até 15 dias). 
- 5% realizado no contratante 
(Totalizando 15% de desconto no curso) 
01 PAEFI 
01 PAIF 
01 CCI 

Serviço 03 1.200,45 3.601,35 

03 64917 Curso: 8224 - DESEMPENHO E CRIATIVIDADE NO TRABALHO 
 
Objetivo: Apresentar aos participantes conhecimentos referentes 
às atitudes e hábitos facilitadores da criatividade individual e 
coletiva. 
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 16 anos    Escolaridade Mínima: 9º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Desempenho e Criatividade no Trabalho 
Conteúdo  
Rotina x mudança. 
Obstáculos que interferem no pensamento inovador. 
Abrindo a mente para resolução dos problemas. 
Criatividade no trabalho. 
 
Carga Horária: 
Carga Horária/Turma:6h 
Carga Horária Total:6h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 1 
Nº de Alunos/Turma: 20 
Nº de Alunos Total: 20  
 
Investimento: 
Investimento/Turma: R$ 1.617,09 
Investimento Total: R$ 1.617,09 
 
Politica de Benefícios do Senac: 
- 5% recompra 

Serviço 02 1.374,53 2.749,06 
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- 5% pagamento a vista (realizado até 15 dias após a emissão da 
NF (emitida mensal após a realização das horas) 
- 5% Realizado no Contratante;  
(Totalizando 15% de desconto no curso) 
02 CASA ABRIGO 

04 64918 Curso: 8056 - ORIENTAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO E 
LIMPEZA DE AMBIENTES 
 
Objetivo: Orientar os participantes sobre as atividades de limpeza 
e conservação de ambientes. 
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 18 anos    Escolaridade Mínima: Ensino 
Fundamental completo 
 
Disciplina: Orientações sobre Organização e Limpeza de 
Ambientes 
Conteúdo  
Como utilizar os produtos e equipamentos de limpeza.  
Planejamento das atividades diárias.  
Distribuição de serviços e estabelecimento de produtos.  
Técnicas de conservação e limpeza. 
 
Carga Horária: 
Carga Horária/Turma:3h 
Carga Horária Total:3h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 1 
Nº de Alunos/Turma: 25 
Nº de Alunos Total: 25  
 
Investimento: 
Investimento/Turma: R$ 1.173,77 
Investimento Total: R$ 1.173,77 
 
Politica de Benefícios do Senac: 
- 5% recompra 
- 5% pagamento a vista (realizado até 15 dias após a emissão da 
NF (emitida mensal após a realização das horas) 
- 5% Realizado no Contratante; 
(Totalizando 15% de desconto no curso) 
01 PAIF 

Serviço 02 997,70 1.995,40 

05 64919 Curso: 6707 - PENTEADOS 
 
Objetivo: Apresentar técnicas atuais em penteados para diversas 
ocasiões. 
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 17 anos    Escolaridade Mínima: 7º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Penteados 
Conteúdo  
Higienização dos cabelos. 
Preparação dos cabelos. 
Escolha do penteado. 
Uso de adereços. 
 
Carga Horária: 
Carga Horária/Turma:8h 
Carga Horária Total:8h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 1 
Nº de Alunos/Turma: 20 
Nº de Alunos Total: 20  
 
Investimento: 
Investimento/Turma: R$ 1.178,63 

Serviço 02 1.001,83 2.003,66 
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Investimento Total: R$ 1.178,63 
 
Politica de Benefícios do Senac: 
- 5% recompra 
- 5% pagamento a vista (realizado até 15 dias após a emissão da 
NF (emitida mensal após a realização das horas) 
- 5% realizado no contratante 
(Totalizando 15% de desconto no curso) 
01 PAIF 

06 64920 Curso: 5421 - APRESENTAÇÃO PESSOAL E POSTURA 
PROFISSIONAL 
 
Objetivo: Aprimorar a postura, o comportamento e a apresentação 
do profissional, para adaptar-se às exigências sociais e da 
profissão. 
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 16 anos    Escolaridade Mínima: 7º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Apresentação Pessoal e Postura Profissional 
Conteúdo  
Apresentação pessoal e profissional. 
O uso do uniforme. 
Postura e comportamento no ambiente de trabalho. 
Higiene individual e do local de trabalho. 
 
Carga Horária: 
Carga Horária/Turma:4h 
Carga Horária Total:4h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 1 
Nº de Alunos/Turma: 50 
Nº de Alunos Total: 50  
 
Investimento: 
Investimento/Turma: R$ 675,56 
Investimento Total: R$ 675,56 
 
Politica de Benefícios do Senac: 
- 5% recompra 
- 5% pagamento a vista (realizado até 15 dias após a emissão da 
NF (emitida mensal após a realização das horas) 
- 5% Realizado no Contratante;  
(Totalizando 15% de desconto no curso) 
01 SCFV 

Serviço 03 574,23 1.722,69 

Valor total                                                                                                                    16.800,36                                                                                                                             

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea XIII, da Lei nº 8.666/93. 

 
Considerando que à Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho compõem o conjunto das ofertas e 

atenções da política pública de assistência social articulada à rede sócio assistencial e; 
 
Considerando a Lei Federal 12.435, de 06 de julho de 2011, que alterou a Lei Federal 8.742/1993 LOAS, em seu 

artigo 2º, inciso I, alínea c, estabelece como um de seus objetivos a “Integração ao Mercado de Trabalho”; 
 
Considerando a Resolução do CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011, que define a Promoção da Integração 

ao Mundo do Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos, “considera que os indivíduos e famílias 
devem ser atendidos no conjunto de suas vulnerabilidades, identificadas a partir do processo de integração ao mundo do 
trabalho”; 

A Política de Assistência Social tem a responsabilidade da mobilização, do encaminhamento e do 
acompanhamento dos usuários em situação de vulnerabilidade ou risco social, para acesso a Promoção da Integração ao 
Mundo do Trabalho por meio de cursos profissionalizante e de aperfeiçoamento, visando à inserção dessa parcela da 
população ao mundo do trabalho. 
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A presente contratação se justifica pelo objetivo de oportunizar aos usuários dos programas sócio assistenciais 
do serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família – PAIF, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV, capacitação nas devidas áreas, desenvolvendo 
competência e conhecimento, oferecendo a eles mais estabilidade econômica, qualidade de vida e principalmente elos junto à 
sociedade. 

O PAEFI é um serviço de orientação e acompanhamento de famílias que possuem um ou mais indivíduos em 
situação de vulnerabilidade, como ameaça ou violação de direitos. O objetivo é preservar e fortalecer os vínculos familiares e 
com a comunidade e fortalecer a função protetiva das famílias. 

No Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o caráter é continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 

Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que integra a proteção 
social básica e consiste na oferta de ações e serviços sócio assistenciais de prestação continuada, nos CRAS, por meio do 
trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos 
familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. 

 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV é um serviço realizado em grupos, por faixa 

etária, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e 
potencialidades.  

 
Possibilita o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania e objetiva desenvolver 

conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas, assim como, contribui para a inserção, a 
reinserção e a permanência dos adolescentes no sistema educacional. Neste serviço são ofertadas atividades artísticas, 
culturais, profissionais, lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. 

 
 A Secretaria de Assistência Social em atendimento integral as famílias diagnosticou dificuldades dos membros 

familiares em proverem rendimentos para custear suas necessidades, diante disto vem fortalecendo os serviços, oportunizando 
aos usuários cursos profissionalizantes e workshops de aperfeiçoamento de qualidade. Solicitamos a contratação do SENAC 
por ser uma das melhores instituições de educação profissional do país com certificação reconhecida nacionalmente, 
competente do sistema FECOMERCIO – PR, com referência em educação profissional e reconhecida pela competência junto 
ao setor público. Diante disto acredita-se que o SENAC esta em sintonia com as aspirações do mercado de trabalho, desta 
forma, garantindo maior efetividade no desenvolvimento e autonomia das famílias, através da inserção em emprego protegido.   

 
Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1680 06.005 
08.243.0801.6.025 

3.3.90.39.48.00 

000 
1690 06.005 935 
1730 06.005 08.243.0801.6.026 934 
2040 06.005 08.244.0801.2.034 935 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são oriundos da 
receita própria do município e do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS. 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa SERVICO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, inscrito no CNPJ  sob o nº 03.541.088/0002-28, estabelecida na AV JULIO 
ASSIS CAVALHEIRO, 2191, CEP: 85601000 – na cidade de Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta no Artigo 24, 
Inciso XIII, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que 
integra o presente processo.   
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 
Município. 
 

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2018. 
 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 


