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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2021  
PROCESSO Nº 371/2021 

 
OBJETO: Contratação o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial para 

ministrar curso de capacitação aos servidores municipais da SEMDETEC, Agência do Trabalhador, 

Poupatempo, Sala e Banco do Empreendedor, Setor de Turismo e Tecnologia, sobre o tema “reflexão e 

humanização no atendimento ao cidadão”, de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADO: SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. 
CNPJ Nº: 03.541.088/0002-28 
ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76862 Prestação de serviços para ministrar curso de 
capacitação aos servidores municipais da 
SEMDETEC, Agência do Trabalhador, 
Poupatempo, Sala e Banco do Empreendedor, 
Setor de Turismo e Tecnologia, sobre o tema 
“reflexão e humanização no atendimento ao 
cidadão”. 

Hora 15,00 153,00 2.295,00 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso XIII, da Lei 

8.666/93.  

A secretaria desempenha papel importante no desenvolvimento das ações de geração de 
emprego e renda, por meio de atendimento aos microempreendedores e empresas de pequeno, médio e 
grande porte, no intuito de melhorar a geração de empregos no Município e dessa maneira possibilitar a 
ativação da economia local e consequentemente propiciando a melhora da arrecadação municipal. Tais 
ações são embasadas pelos diversos setores que englobam a secretaria sejam eles: atendimento ao 
público através da Sala do Empreendedor, Banco do Empreendedor, Poupa Tempo, Agência do 
Trabalhador e departamento de atendimento ao Turismo.  Portanto o bom desempenho do setor 
deve-se à capacitação dos servidores, pois é dever da Administração dar aos munícipes um atendimento 
de excelência, justifica-se dessa maneira a importância da contratação da Instituição SENAC – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Social -  especializada na área de preparação e capacitação  de atendimento 
ao público e por ser órgão parceiro do município, onde foram realizadas inúmeras parceria, com 
resultado excelente e o curso REFLEXÃO E HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, se 
enquadra nas necessidades do bom relacionamento com as pessoas e desenvolver suas aptidões sobre 
bases sólidas adquiridas com a qualificação profissional; sabe-se que que dessa maneira é possível 
proporcionar o desenvolvimento emocional do indivíduo e do seu sistema neurológico, garantindo que 
cada etapa do curso  seja vivenciada de modo a alicerçar  outra, como diz Piaget, cada período é 
caracterizado por aquilo que, de melhor o indivíduo consiga desempenhar nas suas funções.  

Ao longo do tempo a educação vem sofrendo alterações significativas e o que se percebe é 
que, diante das descobertas atuais da Neurociência, uma educação de sucesso precisa 
estar fundamentada em ciência, teorias e práticas metodológicas que possam contribuir para um 
resultado mais efetivo deste processo e que também seja transformadora para todos os que integram o 
processo educativo direta ou indiretamente.  
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O perfil da empresa contratada tem anos de excelência na formação e é o principal agente de 
educação profissional voltado para comércio, serviços e turismo do país que faz parte da composição 
dos 5 S no treinamento e formação de pessoas para atendimento na área operacional das empresas e 
profissionais, uma vez que os serviços de capacitação em questão tratam-se de serviços técnicos 
especializados, configurando natureza singular do objeto,  que motivam a inexigibilidade nos moldes 
do inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93.  

A capacitação se dará em 5 encontros de 3 horas, totalizando 15 horas que serão ministrados 
por profissionais da contratada. O valor cobrado pela será R$ 2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e 
cinco reais), sendo valor compatível aos praticados habitualmente em outros eventos e coerente com a 
realidade de mercado. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1390 05.002 23.122.2301.2.010 3.3.90.39.48.00 000 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação 

são vinculados a receita própria do Município. 
 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 

é de parecer favorável a contratação do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial, CNPJ Nº: 03.541.088/0002-28, localizada na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº.2191, CEP 
87.601-000, centri, na cidade de Francisco Beltrão – PR.   

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 

do Município. 
 

Francisco Beltrão, 12 de maio de 2021. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº. 55/2021, em 12 de maio de 2021. 

 
 

                           Cleber Fontana 
                         Prefeito Municipal 


