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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021 

 

1 – DO OBJETO  

 

 

O objeto do presente contrato é a contratação para Realização de workshops com lideranças 

e servidores para desenvolver o perfil de liderança, senso de propósito e qualidade no 

atendimento do município de Ipira. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que um dos pilares da administração é bom atendimento dos 

munícipes;  

Considerando a necessidade da realização de treinamento de todos os servidores 

municipais;  

Considerando que o presente wokshops será ministrado a todos os servidores que 

atualmente são em torno 260. 

 

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso XII. 

 

 

“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; (Redação dada pela Lei nº 

8.666/1993).” 

 

4 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APREND COML, entidade sem fins 

lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n° 03.306.739/0010-77, com sede na Rua João Zanardi nº 

330, Bairro Salete, Concórdia/SC, CEP 89-700-001. 
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5 – DO VALOR CONTRATADO 

 

A presente contratação é feita pelo valor de R$ 12.800,10 (doze mil, oitocentos reais 

e dez centavos). 

Sendo o pagamento realizado por turma do workshop ministrado, o pagamento em 

até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal.  

 

6 - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura até o dia 17/08/2021. 

 

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

Projeto atividade: 9 

3.3.90.00.00.00.00.00 0200 

 

Ipira (SC), em 22 de março de 2021. 

 

 

 

Carine Mineiro 

Secretária de Administração e Finanças  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade, atender o disposto na legislação 

vigente concernente às contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem 

como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o presente Processo 

Licitatório. 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1.1.  Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

 

1.2.  Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, nos moldes 

do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. A Diretora de Administração Sra. Camila Ganzala Dreher, 

bem como a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Sra. Carine Mineiro. 

 

2. OBJETO 

 

O objeto do presente contrato é a contratação para Realização de workshops com lideranças 

e servidores para desenvolver o perfil de liderança, senso de propósito e qualidade no 

atendimento do município de Ipira. 

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 

PREÇO 

UNITÁRI

O  (R$) 

PREÇO 

TOTAL  

(R$) 

01 

Turma 01: Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretariado 

Total de participantes: 08 (oito); 

Temas abordados: liderança, propósito, 

gestão de pessoas; 

Tempo estimado de 08 horas/aula;  
 

2.327,27 2.327,27 

02 

Turma 02: Diretores e Gerentes; 

Total de participantes: 27 (vinte e sete); 

Temas abordados: liderança, propósito, 

2.327,27 2.327,27 
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gestão de pessoas; Tempo estimado de 08 

horas/aula;  

03 

Turma 03: Servidores Administrativo e Sec. 

Agricultura; 

Total de participantes: 17 (dezessete); 

Temas abordados: Propósito, Qualidade no 

atendimento; Tempo estimado de 04 

horas/aula;  

1.163,60 1.163,96 

04 

Turma 04: Infraestrututa;  

Total de participantes: 19 (dezenove); 

Temas abordados: Propósito, Qualidade no 

atendimento: Tempo estimado de 04 

horas/aula;  

1.163,60 1.163,60 

05 

Turmas 05 e 06: Saúde e Assistência Social; 

Total de participantes: 51 (cinquenta e um); 

Temas abordados: Propósito, Qualidade no 

atendimento. Tempo estimado de 04 

horas/aula por turma;  

2.327,20 2.327,20 

07 

Turmas 07, 08 e 09: Educação e Desporto; 

Total de participantes: 91 (noventa e um);  

Temas abordados: Propósito, Qualidade no 

atendimento. Tempo estimado de 04 

horas/aula por turma. 

3.490,80 3.490,80 

 Valor total   12.800,10 

 

Valor total por extenso: R$ 12.800,10 (doze mil, oitocentos reais e dez centavos). 

  

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que um dos pilares da administração é bom atendimento dos 

munícipes;  

Considerando a necessidade da realização de treinamento de todos os servidores 

municipais;  

Considerando que o presente wokshops será ministrado a todos os servidores que 

atualmente são em torno 260 (duzentos e sessenta). 
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4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

A realização de workshops para as lideranças e servidores do município de Ipira; 

Desenvolver um alinhamento do propósito de atuação da gestão do município, juntamente 

com a compreensão do perfil de liderança e de atendimento a ser adotado pelas lideranças e 

por todos os servidores. 

Metodologia: Workshops de 04 (quatro) e 08 (oito) horas/aula, com conceituação dos temas 

e dinâmicas vivenciais com os participantes. 

Estrutura proposta para as turmas: 

• Turma 01: Prefeito, Vice-Prefeito e Secretariado 

• Total de participantes: 08 (oito); 

• Temas abordados: liderança, propósito, gestão de pessoas; 

• Tempo estimado de 08 horas/aula;  

 

• Turma 02: Diretores e Gerentes; 

• Total de participantes: 27 (vinte e sete); 

• Temas abordados: liderança, propósito, gestão de pessoas; 

• Tempo estimado de 08 horas/aula;  

 

• Turma 03: Servidores Administrativo e Sec. Agricultura; 

• Total de participantes: 17 (dezessete); 

• Temas abordados: Propósito, Qualidade no atendimento; 

• Tempo estimado de 04 horas/aula;  

 

• Turma 04: Infraestrututa;  

• Total de participantes: 19 (dezenove); 

• Temas abordados: Propósito, Qualidade no atendimento: 

• Tempo estimado de 04 horas/aula;  

 

• Turmas 05 e 06: Saúde e Assistência Social; 

• Total de participantes: 51 (cinquenta e um); 

• Temas abordados: Propósito, Qualidade no atendimento 
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• Tempo estimado de 04 horas/aula por turma;  

 

• Turmas 07, 08 e 09: Educação e Desporto; 

• Total de participantes: 91 (noventa e um);  

• Temas abordados: Propósito, Qualidade no atendimento 

• Tempo estimado de 04 horas/aula por turma. 

Período dos workshops: matutino e vespertino 

 

Profissionais:  

Todos os profissionais que desenvolverão os workshops são professores com formação 

acadêmica e vivência profissional no mercado e funcionários da Faculdade Senac. Estes 

profissionais possuem especialização na área, com nível de mestrado. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE:  

5.1 Obrigações da Contratante: 

 

a) A Contratante obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a 

Contratada possa executar o objeto da presente licitação de forma satisfatória.  

b) Efetuar à Contratada o pagamento conforme as condições estabelecidas neste 

instrumento;  

c) Notificar à Contratada, através do fiscal de contrato ou do gestor da 

contratação, fixando-lhe prazos para correção de irregularidades encontradas 

no fornecimento dos serviços;  

d) Gerenciar e supervisionar a prestação dos serviços, por intermédio de 

servidor designado; 

e) Adotar, em tempo hábil, as medidas convenientes quanto a decisões e 

providências que ultrapassem a competência da fiscalização;  

f) O Município disponibilizará local adequado para que os profissionais da 

Contratada possam ministrar os workshops; 

g) Fiscalizar os serviços executados, verificando se no seu desenvolvimento 

estão sendo cumpridos os serviços estabelecidos na Cláusula Primeira. 
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 5.2 Obrigações da Contratada: 

 

a) Contratada obriga-se a atender os critérios estabelecidos pela Contratante, nos 

termos da Lei; 

b) Responsabilizar-se por todos os serviços especificados no Contrato, de modo 

a garantir sua plena execução, utilizando equipamentos adequados e pessoal 

técnico qualificado; 

c) Agendar as datas da realização dos workshops juntamente com 

administração, buscando a eficiência dos trabalhos;  

d) Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciários, 

tributários, referentes aos honorários da execução dos serviços, despesas com 

deslocamentos, equipamentos, e outros que incidam sobre o objeto do 

presente Contrato; 

e) O Município disponibilizará local adequado para que os profissionais da 

Contratada possam ministrar os workshops; 

f) Fornecer certificado de participação a todos os servidores presentes; 

 

 

7. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

 

7.1. – O objeto desta licitação será executado a partir da data de assinatura do contrato.  

7.2 – Sendo agendado previamente as turmas dos workshops; 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1. A Contratada encaminhará relatório dos trabalhos efetuados com a respectiva nota 

fiscal, a qual em trinta dias será realizado pagamento. 

8.2 O pagamento será realizado por turma ministrada; 

 

9. GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 

9.1. Não há necessidade. 
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10. RECURSO A SER UTILIZADO 

 

Unidade – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS 

 

As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

Projeto atividade: 9 

03.01.9.2.003 -- 3.3.90.00.00.00.00.00 0200 

 

11. TERMO DE ACEITE 

 

Declaro, nos termos da Lei 8.666/93, art. 67, §1° e §2° que serei responsável pela 

fiscalização do contrato originado por esse Processo Licitatório, acompanhando e anotando 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 

determinando o que se fizer necessário à regularização das faltas ou defeitos para exigir seu 

fiel cumprimento. 

 

Nome Fiscal: Camila Ganzala Dreher 

CPF: 097.072.069-69 

Cargo/função: Diretora de Administração 

Unidade: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Fone para contato: (49) 3558-0423 

E-mail para contato: tributacao@ipira.sc.gov.br  

Assinatura do fiscal: _______________________________________ 

 

Ipira-SC, 22 de março de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

CARINE MINEIRO 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

mailto:tributacao@ipira.sc.gov.br

