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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2022  
PROCESSO Nº 295/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação do SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial para ministrar os 

cursos de capacitação: Qualidade no Atendimento em Vendas, Habilidades Gerenciais, Doces e Salgados 

para Confeitaria, Básico em Corte de Cabelos Masculino e Design de Barba, Básico em Depilação, Excelência 

no Atendimento em Farmácia, Cuidador de Idoso e Técnicas Administrativas, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

CNPJ: 03.541.088/0002-28 

 

Item 

nº 

Código Especificação Valor Total R$ 

1 80488 CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO EM VENDAS, conforme 

condições e exigências contidas no anexo A 

5.100,00 

2 80491 CURSO DE HABILIDADES GERENCIAIS, conforme condições e exigências 

contidas no anexo A 

5.100,00 

3 80495 CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFEITARIA, conforme 

condições e exigências contidas no anexo A 

12.725,35 

4 80496 CURSO DE BÁSICO EM CORTE DE CABELO MASCULINO E DESIGN DE 

BARBA, conforme condições e exigências contidas no anexo A 

10.175,35 

5 80497 CURSO DE BÁSICO EM DEPILAÇÃO, conforme condições e exigências 

contidas no anexo A 

3.927,00 

6 80498 CURSO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO EM FARMÁCIA, conforme 

condições e exigências contidas no anexo A 

2.550,00 

7 80499 CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, conforme condições e exigências 

contidas no anexo A 

19.272,05 

8 80500 CURSO DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, conforme condições e 

exigências contidas no anexo A 

9.955,20 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 37/2022: R$ 68.804,95 (sessenta e oito mil, oitocentos e 

quatro reais e noventa e cinco centavos).  

 

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

 

2.1 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, visando possibilitar o alavancar a economia local 

pós-pandemia e consequentemente a melhoria da arrecadação municipal. Tais ações são embasadas pelos 

diversos setores que englobam a secretaria sendo o principal oferecer treinamento e incentivo aos 

funcionários das empresas comerciais e industriais do município na preparação da mão de obra 

especializada para mercado de trabalho. Outrossim, também para os microempreendedores individuais no 

sentido de que os mesmos aumentem seus conhecimentos de como lidar com o público consumidor. Assim, 

justifica-se a contratação de Instituição especializada, com longa experiência e tradição no ramo para 

treinamento de empresários e funcionários para estes fins. Consideramos importante a contratação da 

Instituição SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O SENAC por estar entre as 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 está 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.   
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2.2. Com o intuito de proporcionar aprendizagem, inovação e crescimento profissional, os cursos da área de 

comércio do SENAC desenvolvem no profissional competências estratégicas, táticas e operacionais 

relacionadas à compra e venda de mercadorias e serviços, que entendemos como características necessárias 

para um bom profissional da área de: QUALIDADE NO ATENDIMENTO EM VENDAS, HABILIDADES 

GERENCIAIS, DOCES E SALGADOS PARA CONFEITARIA, BÁSICO EM CORTE DE CABELO 

MASCULINO E DESIGN DE BARBA, BÁSICO EM DEPILAÇÃO, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO EM 

FARMÁCIA, CUIDADOR DE IDOSO E TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS.  

 

2.3 O perfil da empresa contratada tem anos de excelência na formação e destaca-se como uma das mais 

conceituadas instituições de educação profissional do país. Dispondo de infraestrutura moderna, 

equipamentos e laboratórios de ponta e metodologia ativa. Uma vez que o serviço de qualificação em 

questão trata-se de serviços técnicos especializados, configurando natureza singular do objeto, que motivam 

a Dispensa nos moldes do inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93.  

 

2.4. As capacitações terão como carga horário e valores: Qualidade no atendimento em vendas – 30h – R$ 

5.100,00, Habilidades Gerenciais – 30h – R$ 5.100,00, Doces e Salgados para a Confeitaria – 60h – R$12.725,35, 

Básico em Corte de Cabelo Masculino e Design de Barba – 60h – R$ 10.175,35, Básico em Depilação – 21h – 

R$ 3.927,00, Excelência no Atendimento em Farmácia – 15h – R$ 2.550,00, Cuidador de Idoso – 160h – R$ 

19.272,05, Técnicas Administrativas – 80 h – R$ 9.955,20. Os encontros e carga horária diária serão detalhadas 

após a contratação e serão ministrados por profissionais da contratada. O valor cobrado pela será um total 

de R$ 68.804,95,00 (sessenta e oito mil oitocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), sendo o valor 

compatível aos praticados habitualmente em outros eventos, e coerente com a realidade de mercado. 

 

2.5. Considerando que os cursos precisam ser realizados de forma presencial e prática, para melhor 

aproveitamento e desempenho, solicitou-se orçamentos para demais empresas no ramo de aperfeiçoamento 

profissional do município a fim de contratar a melhor proposta dentro das especificações necessárias. Os 

orçamentos foram solicitados através de contato telefônico e formalizados via e-mail, porém nenhuma das 

empresas demostrou interesse em nos atender, não retornando nenhum contato. Diante disso considerou-se 

a proposta pelo Sistema SENAC, onde pode ser conferido de acordo com a planilha do item 06 deste termo. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1400 05.002 23.334.2301.2.013 3.3.90.39.48.00 000 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.541.088/0002-28, 

estabelecida na Avenida Júlio Assis Cavalheiro nº 2191, CEP: 85.601-274, Bairro Industrial em Francisco 

Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do 

Termo de Referência e anexos que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 13 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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De acordo com a Dispensa de Licitação nº 37/2022, em 13 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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