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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2022  

PROCESSO Nº 416/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para ministrar os 

cursos de capacitação: aperfeiçoamento em corte e costura industrial, sistema de injeção eletrônica, 

manutenção de sistemas de freios, suspensão e direção de veículos leves, aperfeiçoamento em processo de 

soldagem MIG e eletrodo revestido e liderança e gestão de equipes., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 

CNPJ: 03.776.284/0020-63 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 81145 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CORTE E COSTURA 

INDUSTRIAL - 80 HORAS    

01 SERV 11.000,00 

2 81146 CURSO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - 60 

HORAS    

01 SERV 10.000,00 

3 81147 CURSO MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FREIOS, 

SUSPENSÇAO E DIREÇÃO DE  VEÍCULOS LEVES - 60 

HORAS   

01 SERV 10.000,00 

4 81148 CURSO APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSOS DE 

SOLDAGEM MIG E ELTRODO REVESTIDO - 40 

HORAS   

01 SERV 10.000,00 

5 81149 CURSO LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES - 20 

HORAS    

01 SERV 6.420,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 60/2022: R$ 47.420,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos 

e vinte reais). 

 

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 Sistema 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - integrante do Sistema FIEP do Paraná que apoia as 

Indústrias do Estado em ações para promover uma melhor competitividade para os trabalhadores, suas 

famílias e a comunidade, fortalecendo o desenvolvimento pessoal e profissional. Consideramos esta 

Instituição especializada na área de preparação e capacitação de mão de obra no mercado de trabalho e por 

ser órgão parceiro do município, tendo já realizado inúmeras parcerias de sucesso, apresentando resultados 

excelentes, além de atendimentos prestados na área de mecânica de veículos automotores, também com 

resultados muito bons nas demais áreas de atuação. Verificamos que os participantes destes cursos 

conseguiram se enquadrar nas demandas de oferta de trabalho, com bons resultados no relacionamento com 

o público em geral.  

2.2. Ao longo do tempo as indústrias vêm sofrendo com falta de mão de obra especializada, sendo necessário 

qualificar pessoas nas mais diversas áreas, os cursos (Aperfeiçoamento em Corte e Costura Industrial, 

Sistema de Injeção Eletrônica, Manutenção de Sistemas de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves, 

Aperfeiçoamento em Processo de Soldagem MIG e Eletrodo Revestido, Liderança e Gestão de Equipes) foram 
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pensados a partir da necessidade sentida pelo empresário Beltronense que vem sofrendo com falta de mão 

de obra especializada e também com o objetivo de incluir a população no mercado trabalho. 

2.3 O perfil da empresa contratada tem anos de excelência na formação e é o principal agente de preparação 

de mão de obra profissional voltado para indústria, serviços e turismo do país que faz parte da composição 

dos 5S no treinamento e formação de pessoas para atendimento na área operacional das empresas e 

profissionais, 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: Aperfeiçoamento em Corte e Costura Industrial – 

80h – R$ 11.000,00, Sistema de Injeção Eletrônica – 60h – R$ 10.000,00, Manutenção de Sistemas de Freios, 

Suspensão e Direção de Veículos Leves – 60h – R$ 10.000,00, Aperfeiçoamento em Processo de Soldagem MIG 

e Eletrodo Revestido – 40h – R$ 10.000,00, Liderança e Gestão de Equipes – 20h – R$ 6.420,00. 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$ 47.420,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte reais), 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 SENAI, 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 do SERVICO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 

sob nº 03.776.284/0020-63, estabelecida na Avenida União da Vitória nº 66, Bairro Miniguaçú, CEP: 85.605-

586, 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, 16 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 60/2022, em 16 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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