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MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC - CENTRAL DE LICITAÇÕES 

SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 41/2022 

 
 

1. PREÂMBULO 
 
O Município de Timbó, CNPJ n.º 83.102.764/0001-15, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n.º 700, 
Centro, através da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, representada pela Secretária, Sra 
Maria Angélica Faggiani, lavram o presente processo de dispensa de licitação objetivando a 
CONTRATAÇÃO DO “SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL”, CNPJ 
03.603.739/0001-86, SEDIADA NA RUA FELIPE SCHMIDT, Nº 785, 6º E 7º ANDARES, CEP 88010-001, 
CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL,  de acordo com o art. 24, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
diante das condições e do fundamento legal expressos no presente. 
 
  
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso XIII da Lei n.º 
8.666/1993, que dispõe: “É dispensável a licitação: [...] na contratação de instituição brasileira 
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou no 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”. 
 
Oportunamente, fundamenta-se a dispensa das determinações legais pertinentes ao processo de 
chamamento público conforme art. 3º da Lei nº 13.019/2014, vez que, “Não se aplicam as exigências 
desta Lei: X - às parceiras entre Administração Pública e os serviços Sociais Autônomos”.   
 
Os Serviços Sociais Autônomos são aqueles instituídos por lei, com personalidade de Direito Privado, 
para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins 
lucrativos, sendo mantidos por doações orçamentárias ou por contribuições parafiscais, exatamente o 
caso da contratada. São entes paraestatais, de cooperação com o Poder Público, com administração e 
patrimônio próprio, revestindo a forma de instituições particulares convencionais (fundações, 
sociedades civis e associações) ou peculiares ao desempenho de suas incumbências estatuárias. Essas 
entidades compõem o chamado sistema S, abrangendo SESI, SESC, SENAC, SEST, SENAI, SENAR e 
SEBRAE. 
 
Neste viés o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, conforme o Decreto-Lei nº 
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8.621/1946 que o criou, tem por objetivo colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino 
comercial de formação, atuando como agente profissional na capacitação de jovens e adultos, que é o 
ramo objeto do certame, e que evidencia, portanto, a hipótese de dispensa de licitação. 
 
 
3. JUSTIFICATIVA   
  
Através do Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal - PEDEM foi identificado a necessidade de 
qualificação do trade turístico e comércio de Timbó para atendimento ao turista. 
Dessa forma, a necessidade envolve aumentar a qualificação e eficiência, através da capacitação 
técnica desses profissionais, para que atuem com excelência neste que é um dos principais eixos 
econômicos do município.  
 
Além disso, a elaboração do programa de Capacita Timbó visa fomentar o crescimento da economia 
local, oportunizando o desenvolvimento econômico do município. 
 
Por fim, vale destacar que o estímulo ao desenvolvimento, por meio de ações que articulem e 
mobilizem conhecimentos, capacitação e aperfeiçoamento da mão de obra de Timbó beneficiam o 
desenvolvimento de forma sustentável do município.  
 
 
4. DELIBERAÇÃO 
 
Com fundamento na justificativa acima, decido pela contratação por dispensa de licitação, nos termos 
do artigo 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993, ficando a Central de Licitações com a incumbência de 
promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive as publicações e expedições dos documentos 
atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação das formalidades legais.     
 
 
5. OBJETO 
 
5.1 -Contratação do “SENAC - Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial”, CNPJ 03.603.739/0001-
86, sediada na Rua Felipe Schmidt, nº 785, 6º e 7º andares, CEP 88010-001, Centro, Florianópolis, SC 
para o programa de qualificação e aperfeiçoamento profissional. 
  

5.1.1 -  Objetivos pormenorizados:  
Promover a Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da comunidade do Município de 
Timbó, para atuar nos diversos segmentos econômicos, por meio de ferramentas que ampliem 
o conhecimento técnico-operacional, estimulando a profissionalização e qualificação dos 
serviços ofertados.  
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5.1.2 - Missão:  
A missão do programa Capacita Timbó é ser uma ferramenta fundamental na qualificação 
técnica, a fim de suprir a necessidade de profissionais qualificados para o trade turístico de 
Timbó.  

 
5.1.3 - Objetivos específicos:   

a) Promover o desenvolvimento do profissional por meio de capacitações customizadas de forma 
a abranger os diversos setores da economia;  

b) Contribuir para a execução das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico de Timbó.  
 

5.1.4 - Metodologia: 
A metodologia utilizada pretende despertar nos alunos a necessidade de aprender e extrapolar 
a informação recebida pelo professor, favorecendo a capacidade de formular e resolver 
problemas.  
 No Senac Santa Catarina a metodologia vinculada à prática pedagógica tem como base o 
“Currículo por Competência” vinculada à abordagem construtivista. Não pode, dessa forma, 
ser considerada apenas como um método de ensino, mas como uma postura que reflete uma 
concepção do conhecimento como produção coletiva, em que a experiência vivida e a 
produção cultural sistematizada se entrelaçam, dando significado a aprendizagens construídas.  
Diante disso, o planejamento e organização das metodologias de aula a serem empregadas 
deverão ser previstas situações ativo-participativas, visando à socialização do saber, a 
construção e reconstrução coletiva de conhecimentos, ao desenvolvimento das competências 
mais complexas como a capacidade de síntese, análise e avaliação.  
Nos cursos são utilizados procedimentos que envolvam análise e solução de problemas, 
estudos de casos, elaboração de projetos, pesquisas e outros que integrem teoria/prática e 
focalizem o contexto do trabalho, visando assegurar desenvolvimento das competências.  
 

5.1.5 - Público alvo: 

 Alunos Ensino Médio buscando inserção no mercado de trabalho; 

 Pessoas que já concluíram ensino médio com necessidade de formação específica para 
inclusão no mercado de trabalho; 

 Profissionais (empregados ou desempregados) com experiência profissional, buscando 
aperfeiçoamento profissional; 

 Profissionais buscando recolocação profissional; 

 Empreendedores individuais (MEI), Micro e Pequenos Empreendedores. 
 
 

5.1.6 - Informações gerais: 

 Numero de turmas: a definir 
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 Carga horária: variável de acordo com cada curso 

 Período: matutino/ vespertino/  noturno 

 Número de alunos por turma: até 30 alunos 

 Local das aulas: Município de Timbó 

 Cronograma: agosto/ 2022 a junho/ 2023 

 
5.2 - DO VALOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

5.2.1 - VALOR TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 182.077,10 (cento e oitenta e dois mil reais e 
setenta e sete reais e dez centavos). 

ATIVIDADE CARGA 
HORÁRIA POR 

TURMA 

NÚMERO DE 
TURMAS 

VALOR 
INVESTIMENTO 

POR TURMA 

Bases de cozinha 
60h 02 R$ 22.351,17 

Serviço de A&B (Garçom) 
40h 02 R$ 11.382,00 

Camareira - Técnicas de Limpeza e 
Arrumação 

40h 01 R$ 10.859,00 

Atendimento e Recepção em 
Hospitalidade 

40h 01 R$ 10.192,40 

Qualidade no Atendimento ao Turista 40h 02 R$ 10.192,40 

Relacionamento Interpessoal e Trabalho 
em Equipe 

20h 01 R$ 5.370,27 

Inovação de formatos e canais de venda 30h 01 R$ 7.896,66 

Experiência digital do usuário para 
conversão de vendas 

30h 02 R$ 7.896,66 
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Técnicas de Fidelização  20h 01 R$ 4.072,62 

Ferramentas de Marketing Digital  24h 02 R$ 6.254,87 

Técnicas Campeãs de Vendas 20h 01 R$ 5.370,27 

Marketing pessoal para vendedores 15h 01 R$ 4.072,62 

Administração Financeira para o 
comércio 

30h 01 R$ 7.896,66 

Geração de renda para empreendedores 
de pequenos negócios 

40h 01 R$ 10.192,40 

 
5.2.2 -  Os pagamentos dos serviços educacionais prestados serão realizados após a realização 
de cada curso, de acordo com o conteúdo e carga horária previamente acordados com o 
município de Timbó. 
 
5.2.3 -  Após a execução e validação de cada curso e/ou módulo de curso, o município de 
Timbó solicitará a emissão da respectiva nota fiscal dos serviços realizados no período e 
procederá o pagamento.  
 
5.3 - EXECUÇÃO: O prazo de execução do programa tem inicio no ato da assinatura do 
contrato, e término em junho de 2023, podendo ser prorrogado por 12 meses, na forma da lei, 
mediante Termo Aditivo, havendo interesse público por parte da Prefeitura de Timbó. 

 
 
6. EXECUTOR 
 
6.1 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, inscrita no CNPJ sob nº 
03.603.739/0001-86, com sede na Rua Felipe Schmidt 785, Bairro Centro, Município de 
Florianópolis/SC, CEP: 88.010.002 
 
6.2 - REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REGINA CASAROTTO LINDORFER, brasileira, inscrita no CPF sob 
nº 519.953.950-72, e RG nº 60.400.900-34 SSSP/DI RS. 
 
 
7. RAZÃO DA ESCOLHA/ JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO 
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O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, instituído através do Decreto-Lei nº 
8.621 de 10 de janeiro de 1946, na forma do seu artigo 3º, incumbe à referida instituição colaborar na 
obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino imediato que com 
ele se relacionar diretamente. A presente instituição é dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.  
 
Tem entre suas finalidades organizar os serviços de aprendizagem comercial e de formação, 
treinamento e adestramento para o comerciário adulto, adequados às necessidades e possibilidades 
locais, regionais e nacionais do mercado de trabalho, bem como estabelecer convênios, contratos e 
acordos com órgãos públicos, profissionais e particulares para a formação profissional e de pesquisas 
do mercado de trabalho.  
     
Por se tratar de pessoa jurídica com notória especialidade no objeto a ser contratado, possuindo em 
seus quadros profissionais especializados na área, e por possuir todas as condições de habilitação 
jurídica e regularidade fiscal necessária para a contratação, bem como valores compatíveis aos 
praticados no mercado. 
 
Dada a incompatibilidade comparativa (especialmente no âmbito do preço) e em virtude da 
potencialidade criativa e características intrínsecas e principalmente peculiares/pontuais/especificas 
do trabalho que se pretende contratar, não há como estabelecer critério de competição objetivo (tal 
como o preço), tornado assim inviável e, por conseguinte, dispensável a apresentação de três 
cotações, anuindo-se a justificativa de composição dos custos apresentada pela contratada. 
 
 
8. FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1 - O pagamento será realizado após finalizado o cronograma de atividades, em até 15 (quinze) dias 
após a plena comprovação acerca dos serviços/etapas efetivamente realizados, condicionado a 
apresentação das notas fiscais acompanhadas do relatório de atividades. 
 
8.2 - Dados bancários:  
Banco do Brasil 
Ag 3174-7 
C.C. 29002191-7 
 
 
9. OBRIGAÇÕES: 

 
9.1 - DA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO:  
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a. Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;  
b. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos prazos avençados; 
c. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
d. Indicar os profissionais e restaurantes para workshops a serem realizados; 
e. Conhecer e validar a proposta de trabalho, o escopo das etapas e as entregas da prestadora de 

serviço; 
f. Disponibilizar agenda prévia para visitas, reuniões e atividades propostas pela prestadora de 

serviço; 
g. Fornecer informações técnicas sobre os processos, produtos ou serviços à prestadora de serviço 

para o desenvolvimento do trabalho; 
h. Informar antecipadamente quaisquer impedimentos que alterem o cronograma de trabalhos 

inicialmente definidos; 
i. Avaliar o serviço prestado. 
 
9.2 - DA CONTRATADA:  
 
a. Pela efetivação integral do objeto; 
b. Coordenar e executar o processo de seleção, contratação e pagamento dos profissionais 

envolvidos; 
c. Elaboração de estratégias educacionais propiciando um planejamento real e significativo, com 

vistas ao desenvolvimento de habilidades e competências dos participantes; 
d. Analisar e definir aos profissionais os conteúdos a serem trabalhados nos cursos; 
e. Proceder à aquisição dos recursos materiais solicitados; 
f. Elaborar e aplicar as fichas de inscrição e frequência; 
g. Elaborar, aplicar e analisar as fichas de avaliação final; 
h. Acompanhar as questões pedagógicas, o especialista e a equipe de apoio durante a execução do 

projeto; 
i. Providenciar os equipamentos e materiais; 
j. Encaminhar o faturamento de todo projeto efetivamente realizado; 
k. Elaborar, registrar e encaminhar os certificados das formações realizadas; 
l. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

serviços prestados;  
m. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

no quantitativo do Objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;  
n. Prestar e cumprir fielmente todas as atividades, serviços, atribuições, prazos e demais condições e 

disposições constantes deste instrumento;  
o. Apresentar toda documentação necessária exigida pelos órgãos de fiscalização para o pleno 

exercício de suas atividades;  
p. Facilitar que a Secretaria de Fazenda e Administração acompanhe e fiscalize as atividades, 

fornecendo à mesma todas as informações e esclarecimentos que lhes forem solicitados;  
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q. Comunicar à Secretaria de Fazenda e Administração a ocorrência de qualquer fato ou condição 
que possa impedir a execução deste instrumento (por escrito);  

r. Responsabilizar-se quanto à quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações sociais, 
trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias e comerciais, bem como quanto a quaisquer 
outras despesas decorrentes ou advindas da utilização dos bens, objeto deste instrumento ou da 
realização de qualquer atividade;  

s. Responsabilizar-se pelo deslocamento, hospedagem (caso necessária) e a alimentação de todos 
profissionais que auxiliarão na execução do objeto; 

t. Disponibilizar equipe qualificada de profissionais para a execução do objeto. 
 
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados:  
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2022 
 

330 Referência 

3 Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal 

1 Administração Geral 

2524 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SIMPLIFICA DE TIMBÓ 

333903948000000 Serviços de Seleção e Treinamento 

1000000 Recursos Ordinários       

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2022 
 

659 Referência 

3 Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal 

1 Administração Geral 

2524 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SIMPLIFICA DE TIMBÓ 

333903948000000 Serviços de Seleção e Treinamento 

3000000 Recursos Ordinários       

 
 
 
11. DA PUBLICAÇÃO 
 
11.1 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios. 
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11.2 - DATA DA PUBLICAÇÃO:17/08/2022  
 
 

Timbó (SC), 16 de agosto de 2022 
 

 
 

MARIA ANGELICA FAGGIANI 
Secretária Municipal da Fazenda e Administração 
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                                                                  ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. 

 

 

Dispensa de Licitação, insculpida na disciplina legal constante ao Artigo 24, Inciso XIII da Lei Federal 

8.666 de 21 de junho de 1993, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC para o 

programa de qualificação e aperfeiçoamento profissional.  

 

 

Termo de justificativa para contratação: 

 

1. Identificação da contratada: 

 

Razão Social: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.  

CNPJ: 03.603.739/0001-86 

Inscrição Estadual: Isento  

Endereço:  Rua Felipe Schimidt, nº 785, Bairro Centro, Florianópolis/SC – Brasil. 

CEP: 88.010-002 

Telefone/Fax: + 55 (048) 2250-074 

 

 

2. Da Necessidade, do Objeto da Contratação e do Prazo de Execução: 
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a. Necessidade:  

Através do Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal - PEDEM foi identificado a 

necessidade de qualificação do trade turístico e comércio de Timbó para atendimento ao turista. 

Dessa forma, a necessidade envolve aumentar a qualificação e eficiência, através da 

capacitação técnica desses profissionais, para que atuem com excelência neste que é um dos principais 

eixos econômicos do município.  

 Além disso, a elaboração do programa de Capacita Timbó visa fomentar o crescimento da 

economia local, oportunizando o desenvolvimento econômico do município. 

 Por fim, vale destacar que o estímulo ao desenvolvimento, por meio de ações que articulem e 

mobilizem conhecimentos, capacitação e aperfeiçoamento da mão de obra de Timbó beneficiam o 

desenvolvimento de forma sustentável do município.  

 

b. Objetivos pormenorizados:  

Promover a Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional da comunidade do Município de 

Timbó, para atuar nos diversos segmentos econômicos, por meio de ferramentas que ampliem o 

conhecimento técnico-operacional, estimulando a profissionalização e qualificação dos serviços 

ofertados.  

  

Missão:  

A missão do programa Capacita Timbó é ser uma ferramenta fundamental na qualificação técnica, a 

fim de suprir a necessidade de profissionais qualificados para o trade turístico de Timbó.  

 

Objetivos específicos:   

 Promover o desenvolvimento do profissional por meio de capacitações customizadas de forma 

a abranger os diversos setores da economia.  

 Contribuir para a execução das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico de Timbó.  
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Metodologia: 

A metodologia utilizada pretende despertar nos alunos a necessidade de aprender e extrapolar 

a informação recebida pelo professor, favorecendo a capacidade de formular e resolver problemas.  

 No Senac Santa Catarina a metodologia vinculada à prática pedagógica tem como base o 

“Currículo por Competência” vinculada à abordagem construtivista. Não pode, dessa forma, ser 

considerada apenas como um método de ensino, mas como uma postura que reflete uma concepção 

do conhecimento como produção coletiva, em que a experiência vivida e a produção cultural 

sistematizada se entrelaçam, dando significado a aprendizagens construídas.  

Diante disso, o planejamento e organização das metodologias de aula a serem empregadas 

deverão ser previstas situações ativo-participativas, visando à socialização do saber, a construção e 

reconstrução coletiva de conhecimentos, ao desenvolvimento das competências mais complexas como 

a capacidade de síntese, análise e avaliação.  

Nos cursos são utilizados procedimentos que envolvam análise e solução de problemas, 

estudos de casos, elaboração de projetos, pesquisas e outros que integrem teoria/prática e focalizem 

o contexto do trabalho, visando assegurar desenvolvimento das competências.  

 

Público alvo: 

 Alunos Ensino Médio buscando inserção no mercado de trabalho; 

 Pessoas que já concluíram ensino médio com necessidade de formação específica para 

inclusão no mercado de trabalho; 

 Profissionais (empregados ou desempregados) com experiência profissional, buscando 

aperfeiçoamento profissional; 

 Profissionais buscando recolocação profissional; 

 Empreendedores individuais (MEI), Micro e Pequenos Empreendedores. 

 

 
PROGRAMAÇÃO GERAL DAS CAPACITAÇÕES 
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EIXO ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

1. Bases de cozinha (60h) 

• Uso de Equipamentos de proteção individual (EPI) e Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação quanto a higiene pessoal, ambiental, equipamentos, móveis, utensílios de trabalho 

e insumos (recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, resfriamento, envase e 

distribuição). Riscos de contaminação cruzada e descarte de resíduos. 

• Aproveitamento integral de alimentos: conceito e aplicabilidade.  

• Tipos de Cortes de vegetais: bastões (Julienne, Jardinière, Palha, Allumette, Bâtonnet, Pont-

neuf), cubos (Brunoise, Macédoine, Parisienne, Parmentier, Mirepoix, Picado) e redondos 

(Rondelle).  

• Aromáticos, marinadas e temperos: combinações com tipos de proteínas.  

• Pescados: identificação (redondos e achatados), limpeza (evisceração), cortes (posta, filé e 

inteiro para rechear) e Fumet.  

• Carnes Bovinas: identificação, limpeza (nervos, membranas), cortes filé-mignon 

(Chateaubriand, Tournedor, Medalhão, Escalope, Émincé), cortes de outras peças (bife) e caldo 

escuro bovino.  

• Carnes de Aves: identificação, desossa, porcionamento e cortes (pescoço, peito, asa, coxa, 

sobrecoxa, sassami, drumet), amarração de aves e caldo claro de aves. 

• Molhos e sopas: definição e características.  

• Técnicas de cocção: de cereais, legumes e grãos.  

• Técnicas de cocção de vegetais e proteínas: calor por condução (saltear, refogar e fritar), 

calor por convecção (escalfar, vapor, escaldar, assar guisar).  

 

2. Serviços de A&B (Garçom) 40h 
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• Legislação e Procedimentos: Boas práticas para serviço de alimentação quanto a higiene 

pessoal, ambiental, equipamentos, móveis, utensílios de trabalho e insumos (recebimento, 

armazenamento, pré-preparo, preparo, resfriamento, envase e distribuição).Riscos de 

contaminação cruzada, multiplicação de micro- organismos e descarte de resíduos.  

• Princípios da sustentabilidade na gestão de recursos, produtos: produtos orgânicos, 

gerenciamento de água, luz e energia e descarte correto do lixo.  

• Técnicas do uso da bandeja: bandeja redonda, bandeja retangular, transporte dos pratos, 

copos, garrafas e alimentos.  

• Tipos de serviços de A&B: serviço de buffet, empratado, inglesa direta e indireta, serviço de 

bebidas (serviço de vinhos) e sequência de serviço.  

• Qualidade no atendimento ao cliente: atendimento, sugestão, vendas proativas, vendas por 

atributo, efetivação da venda, fidelização do cliente.  

• Técnicas de preparo de alimentos a frente do cliente: saladas, pratos principais e 

sobremesas.  

• Vendas de alimentos e bebidas: etapas e técnicas de vendas. 

 
 
EIXO TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM  
 
 

1. Qualidade no Atendimento ao Turista (40h) 

• Apresentação pessoal e postura profissional: etiqueta no trabalho, cortesia, assertividade e 

relações pessoais.  

• Turismo, hospitalidade e gastronomia: conceitos, história, tendências, oportunidades e 

cadeia produtiva; Vocabulário técnico do turismo.  

• Instrumentos de divulgação de destinos turísticos: guias turísticos, folhetos, folders, cartazes, 

DVDs, internet – blogs, sites, redes sociais e outros recursos.  

• Mapas: localização e legendas.  
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• Princípios de qualidade e técnicas de atendimento a turista e  

moradores locais: presencial, telefônico e eletrônico.  

• Comunicação oral, escrita e gestual no atendimento ao público: características, princípios e 

regras de expressão (tom de voz, expressões comuns, padrão e vícios de linguagem e ruídos da 

comunicação).  

• Perfil do público: tipos, características e necessidades específicas.  

• Princípios da sustentabilidade: conceitos e implicações na atividade turística.  

• Desenvolvimento do destino turístico local: atrativos, equipamentos e infraestrutura turística 

e serviços básicos locais.  

• Patrimônio histórico-cultural: identidade, cultura e turismo; tipologia e classificação de 

patrimônio; interpretação do patrimônio local e regional; manifestação popular.  

• Circuitos gastronômicos locais e regionais como patrimônio cultural.  

 

2. Camareira - Técnica de Limpeza e Arrumação (40h) 

• Meios de hospedagem: tipologia de empreendimentos hoteleiros, tipos e categoria de UHs e 

organograma.  

• Setor da governança: atribuições da governanta, supervisora de andar e camareira.  

• Apresentação pessoal e postura profissional para camareiras.  

• Procedimentos de camareira(o) em situações adversas na UH.  

• Processos, procedimentos e documentos do setor de governança: tipos e finalidades.  

• Equipamentos, utensílios, produtos de limpeza: características, validade, função, quantidade, 

qualidade e formas de descarte.  

• Carrinho de serviço: tipos, higienização, abastecimento, itens de reposição, 

acondicionamento de produtos.  

• Riscos relacionados às atividades de camareira(o): químicos e biológicos.  

• Segurança no trabalho: normas, tipos de equipamentos de proteção individual (EPIs), 

ergonomia, riscos físicos na atuação da camareira.  
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• Meios de Comunicação em Hotelaria: sistemas operacionais, radiotransmissor e telefone: 

tipos, finalidades e operações.  

• Ponto de apoio: finalidade, estrutura física e itens de reposição.  

• Fibras têxteis e os diferentes tipos de enxoval.  

• Procedimentos de: limpeza, higienização, desinfecção e arrumação de UHs e banheiros.  

• Procedimentos para reposição de itens.  

• Procedimentos para a troca de unidade habitacional: auxílio na mudança e organização de 

objetos e pertences pessoais dos hóspedes.  

• Procedimentos de registros em meios de hospedagem: objetos esquecidos, artigos levados 

ou danificados pelos hóspedes; serviços de lavanderia e necessidades de reparos.  

• Interpretar relatórios, formulários e demais documentos.  

• Utilizar vocabulário técnico de Hotelaria.  

• Iniciativa e disponibilidade para os atendimentos que competem à(ao) camareira(o).  

• Flexibilidade e cooperação com clientes internos e externos.  

• Respeito a regras e normas de saúde e segurança, à  

hierarquia, políticas e procedimentos do estabelecimento.  

• Discrição e respeito à diversidade dos clientes internos e externos.  

• Zelo no uso de equipamentos, utensílios e produtos de limpeza.  

 

3. Atendimento e Recepção em Hospitalidade (40h) 

• Conceitos da hospitalidade.  

• Diversidade cultural: hábitos e costumes culturais/religiosos.  

• Associações e órgãos reguladores relacionados ao turismo e hotelaria.  

• Tipo e perfil do consumidor de meios de hospedagem.  

• Procedimentos, normas e rotinas do meio de hospedagem.  

• Políticas de atendimento ao cliente em meios de hospedagem (presencial, por telefone, além 

do atendimento a pessoas com deficiência).  
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• Direitos e deveres do consumidor.  

• Apresentação pessoal e etiqueta para profissionais de  

Hospitalidade.  

• Comunicação verbal, não verbal e eletrônica: elementos da comunicação, coerência, 

articulação, vícios de linguagem, gírias, entonação, volume e velocidade da fala, postura 

corporal, gesticulação e redação de mensagens e e-mails.  

• Técnicas de negociação e mediação de conflitos.  

Vendas (upselling) e reservas de serviços do meio de hospedagem e/ou do destino turístico.  

• Tipos de diárias.  

• Tipos de unidades habitacionais.  

• Sistemas operacionais hoteleiros.  

• Vocabulário técnico: termos e expressões do Turismo e Hotelaria e alfabeto fonético.  

• Normas e procedimentos do meio de hospedagem.  

• Serviços da recepção: wake-up call, empréstimo de objetos do hotel, guarda de bagagens, 

reserva de serviços turísticos ou do meio de hospedagem.  

• Procedimentos de check in.  

• Procedimentos de check out.  

• Procedimentos de recebimento e registro de encomendas e recados;  

• Procedimentos de controle da recepção: logbook, boletim de ocorrências, borderô de 

discrepâncias, controles financeiros.  

• Procedimentos de passagem de turno, fechamento de caixa e repasse de informações.  

• Infraestrutura de apoio ao turismo.  

• Negociar com pessoas em situações diversas.  

• Respeito à privacidade dos hóspedes.  

 
 
EIXO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
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1. Inovação de formatos e Canais de vendas (30h) 

• Canais de vendas: definição, conceitos, exemplos e principais formatos (venda direta, varejo, 

atacado, representante comercial e televendas).  

• Inovação: definição, conceitos e exemplos.  

• Fundamentos de marketing: conceitos, composto (produto, preço, praça e promoção) e 

principais técnicas aplicadas a vendas.  

• Análise de ambiente externo e tendências: macro e microambientes.  

• Ferramentas de comunicação mercadológica: chat, redes sociais, WhatsApp e FAQ.  

• Planejamento estratégico comercial: conceito e principais etapas (missão, visão, valores, 

objetivos e metas).  

• Marketing de relacionamento: conceito, canais e aplicabilidade - gamefication, experiência 

do consumidor, merchandising e feedback.  

• Novos formatos de venda: conceito, impactos das inovações tecnológicas na comunicação, 

tipos (marketplaces, e- commerce, redes sociais, vending machines, omnichannel, aplicativos).  

 

2. Experiência digital do usuário para conversão de vendas (30h) 

• Era da informação: comportamento do consumidor e usabilidade de sites.  

• Experiência do Usuário – User Experience (UX): conceito, tipos e classificação.  

• Design de serviços digitais: planejamento, organização e prototipação.  

• Marketing estratégico: ferramentas do segmento digital.  

• Relacionamento com o cliente digital: perfil e estratégias de  

atendimento.  

• Técnicas de análise de comportamento dos usuários em site: arquitetura de informação 

(CRM – Customer Relationship Management).  

• Inteligência de mercado: conceito de Business Intelligence (BI).  

 

3. Ferramentas de Marketing Digital (24h) 
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• Marketing tradicional e marketing digital: conceito, diferenças, funções e usos;  

• Plano de marketing digital: conceito e exemplos;  

• Gestão das mídias sociais: estratégia de venda, posicionamento on-line da marca, 

relacionamento com o cliente em mídias digitais e ferramentas de análise de dados;  

• Inovação on-line;  

• Netiqueta (ética na internet).  

• Estratégias de mídia digital: o que é web e viral marketing,  

blog, redes sociais, marketing de busca e interativo; marketing de guerrilha, e-mail marketing e 

mobile marketing;  

 
4. Técnicas de Fidelização (20h) 

• A Fidelização e o Cliente: Visão holística da cadeia de fornecimento e CRM (Customer 

Relationship Management).  

• Contornando Problemas: Resolver e tratar o problema do cliente.  

• Encantando o Cliente: a diferença entre satisfação e encantamento; dimensões da qualidade 

(SERVIQUAL); encantamento em serviços e produtos; programas e técnicas de fidelização; ações 

de Relacionamento; tipos de Inovação.  

 

5. Relacionamento Interpessoal e Trabalho em equipe (20h) 

• Estratégias de comunicação e mediação de conflitos a partir dos fundamentos da 

administração de conflitos e princípios de etiqueta social e profissional.  

• Relacionamento interpessoal: conceito.  

• Trabalho em equipe: conceito e fundamentos.  

• Princípios de Etiqueta Social e Profissional.  

• Fundamentos da administração de conflitos.  

• Processo de comunicação: emissor, receptor, canal, mensagem, ruídos e feedback.  

• Comunicação assertiva: conceito e aplicabilidade.  
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6. Marketing pessoal para vendedores (15h) 

• Marketing pessoal: conceito, estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional, etiqueta, 

linguagem corporal.  

• Os três pilares do Marketing Pessoal: identidade e imagem pessoal, visibilidade, 

credibilidade;  

• Formas de comunicação e rede de contatos: E-mail, telefone, aplicativos, reuniões, 

entrevistas, eventos, estratégias de relacionamento.  

• Postura profissional e imagem pessoal adequadas ao propósito da venda, utilizando técnicas 

de marketing pessoal.  

 

7. Técnicas Campeãs de Vendas (20h) 

• Os desafios do ambiente de vendas: novas exigências dos consumidores e novos cenários de 

vendas (venda por e- commerce, por redes sociais, por telefone).  

• Mix de Marketing: preço, promoção, praça e ponto.  

• Características do “vendedor campeão”: aspectos comportamentais.  

• Técnicas de negociação: etapas e processos.  

• Inteligências: emocional e racional aplicadas à negociação.  

• Comunicação nas vendas: linguagem verbal e não verbal.  

• Objeções de clientes: tratamento e técnicas.  

• Carreira em vendas: atribuições e tipos de remuneração.  

• Soluções para os desafios do ambiente de vendas, considerando o contexto e as características 

e comportamentos do vendedor e do cliente.  

• Atendimento para a diversidade: pessoas com deficiências, população LGBT, pluralidade 

étnicas/raciais, estrangeiros, idosos, entre outros.  

 

8. Administração Financeira para o Comércio (30h) 
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• Função financeira nas empresas: conceitos básicos, objetivos e principais decisões financeiras 

(financiamento, investimento e operacional).  

• Estrutura de capital: Capital próprio e de terceiros e avaliação.  

• Administração do capital de giro: Ciclo Operacional e Financeiro: Capital Circulante Líquido, 

Endividamento; índice de liquidez; Necessidade de Investimento em Capital de Giro e 

Financiamento de Capital de Giro.  

• Demonstrativos financeiros: conceito, finalidades e tipos (Demonstrativo de Resultados do 

Exercício - DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Relatórios Gerenciais).  

• Análise das demonstrações financeiras: indicadores da situação econômico-financeira da 

organização.  

 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MEI E MICRO EMPRESÁRIOS 

 

1. Geração de renda para empreendedores de pequenos negócios (40h) 
• Estratégias de geração de renda para o negócio, de acordo com o tipo de negócio e metas 

financeiras.  

• Empreendedor: atributos, características e habilidades.  

• Identificação de oportunidades de mercado.  

• Plano de negócios: conceito e elaboração.  

• Geração de renda: captação de recursos, parcerias, composição do preço de venda.  

• Controle financeiro: controle de caixa, lançamento de entradas e saídas financeiras.  

• Fluxo de caixa: conceito, estrutura, análise.  

• Organização contábil: apresentação de casos.  

• Custos fixos e variáveis: cálculo de preço de produtos e serviços, análise de mercado para 

determinação de preços e diferenciais estratégicos na formação do preço de venda.  

 

 

Caberá ao Senac elaborar estratégias educacionais propiciando um planejamento real e 

significativo, com vistas ao desenvolvimento dos participantes.  
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O Senac será responsável pela coordenação e execução do processo de seleção, contratação e 

pagamento dos especialistas que darão as capacitações, incluindo a alimentação e hospedagem.  

Competirá ao Senac a aquisição dos recursos materiais solicitados pelos especialistas, como 

equipamentos e todo material didático para a realização da capacitação técnica. Por fim, deverá o 

Senac elaborar, registrar e encaminhar os certificados do programa de capacitação.  

 

c. Local Da Prestação De Serviços: 

Os serviços serão desenvolvidos em estabelecimentos de acordo com as necessidades 

específicas de cada capacitação e/ou em outro local que venha a surgir durante o trâmite dos 

trabalhos. 

 

d. Carga Horária, Cronograma e Prazo de Execução:  

d.1 Carga horária 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA POR TURMA 

Bases de cozinha 
60h 

Serviço de A&B (Garçom) 
40h 

Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação 40h 

Atendimento e Recepção em Hospitalidade 40h 

Qualidade no Atendimento ao Turista 40h 

Relacionamento Interpessoal e Trabalho em Equipe 20h 

Inovação de formatos e canais de venda 30h 
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Experiência digital do usuário para conversão de vendas 30h 

Técnicas de Fidelização  20h 

Ferramentas de Marketing Digital  24h 

Técnicas Campeãs de Vendas 20h 

Marketing pessoal para vendedores 15h 

Administração Financeira para o comércio 30h 

Geração de renda para empreendedores de pequenos negócios 40h 

 

d.2 Cronograma de Atividades 

ATIVIDADES/PERÍODO Ago/22 Set/2

2 

Out/2

2 

Nov/22 Dez/2

2 

Jan/2

3 

Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 

Apresentação 
Proposta do Programa 
de Capacitação 

X           

Análise, Ajustes e 
Validação do 
Programa  

X           

Aprovação da 
Proposta  

X           
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Processo de 
Contratação junto a 
Prefeitura Municipal 

X           

Divulgação Junto à 
Comunidade 

 X X X X X X X X X  

Execução do Programa 
- Início das Aulas 

 X X X X X X X X X X 

Execução - 
Acompanhamento e 
Feedback 

 X X X X X X X X X X 

Conclusão - Avaliação 
e Feddback 

          X 

 

Informações gerais: 

 Numero de turmas: a definir 

 Carga horária: variável de acordo com cada curso 

 Período: matutino/ vespertino/  noturno 

 Número de alunos por turma: até 30 alunos 

 Local das aulas: Município de Timbó 

 Cronograma: agosto/ 2022 a junho/ 2023 

 

d.3 Prazo de execução: 

 

 Para a realização integral dos serviços previstos neste projeto estimamos a carga horária de 

643h de formação.  
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 A Prefeitura Municipal de TIMBÓ, reserva-se ao direito de solicitar a execução total do 

programa Capacita Timbó, ou optar pela execução parcial do mesmo, elencando número de 

turmas a serem executadas. 

 O prazo de execução do programa tem término em Junho/2023, podendo ser prorrogado, na 

forma da lei, mediante Termo Aditivo, em havendo interesse público por parte da Prefeitura 

de Timbó. 

 
 
3. Fundamentação Legal:  

A presente Dispensa de Licitação encontra fundamentação legal no art. 24, inciso XIII, da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e alterações. 

Conforme artigo supra 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. 

Neste viés o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, conforme o 

Decreto-Lei nº 8.621/1946 que o criou, tem por objetivo colaborar na obra de difusão e 

aperfeiçoamento do ensino comercial de formação, atuando como agente profissional na capacitação 

de jovens e adultos, que é o ramo objeto do certame, e que evidencia, portanto, a hipótese de 

dispensa de licitação.  

 

 

4. Da escolha do fornecedor / justificação do preço: 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, instituído através do 

Decreto-Lei nº 8.621 de 10 de janeiro de 1946, na forma do seu artigo 3º, incumbe à referida 

instituição colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do 

ensino imediato que com ele se relacionar diretamente. A presente instituição é dotada de 
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personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina.  

Tem entre suas finalidades organizar os serviços de aprendizagem comercial e de formação, 

treinamento e adestramento para o comerciário adulto, adequados às necessidades e possibilidades 

locais, regionais e nacionais do mercado de trabalho, bem como estabelecer convênios, contratos e 

acordos com órgãos públicos, profissionais e particulares para a formação profissional e de pesquisas 

do mercado de trabalho.  

Por se tratar de pessoa jurídica com notória especialidade no objeto a ser contratado, 

possuindo em seus quadros profissionais especializados na área, e por possuir todas as condições de 

habilitação jurídica e regularidade fiscal necessária para a contratação, bem como dada a 

incompatibilidade comparativa (especialmente no âmbito do preço) e em virtude da potencialidade 

criativa e características intrínsecas e principalmente peculiares/pontuais/especificas do trabalho que 

se pretende contratar, não há como estabelecer critério de competição objetivo (tal como o preço), 

tornado assim inviável e, por conseguinte, dispensável a apresentação de três cotações, anuindo-se a 

justificativa de composição dos custos apresentada pela contratada.  

 

 
5. Custo De Implantação: 
 
 

ATIVIDADE CARGA 
HORÁRIA POR 

TURMA 

NÚMERO DE 
TURMAS 

VALOR 
INVESTIMENTO 

POR TURMA 

Bases de cozinha 
60h 02 R$ 22.351,17 

Serviço de A&B (Garçom) 
40h 02 R$ 11.382,00 

Camareira - Técnicas de Limpeza e 
Arrumação 

40h 01 R$ 10.859,00 
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Atendimento e Recepção em 
Hospitalidade 

40h 01 R$ 10.192,40 

Qualidade no Atendimento ao Turista 40h 02 R$ 10.192,40 

Relacionamento Interpessoal e Trabalho 
em Equipe 

20h 01 R$ 5.370,27 

Inovação de formatos e canais de venda 30h 01 R$ 7.896,66 

Experiência digital do usuário para 
conversão de vendas 

30h 02 R$ 7.896,66 

Técnicas de Fidelização  20h 01 R$ 4.072,62 

Ferramentas de Marketing Digital  24h 02 R$ 6.254,87 

Técnicas Campeãs de Vendas 20h 01 R$ 5.370,27 

Marketing pessoal para vendedores 15h 01 R$ 4.072,62 

Administração Financeira para o comércio 30h 01 R$ 7.896,66 

Geração de renda para empreendedores 
de pequenos negócios 

40h 01 R$ 10.192,40 

 
 
6. Forma de Pagamento 
 
 
Cronograma Físico Financeiro 
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a) Para a realização integral dos serviços previstos neste projeto estimamos a carga horária de 

643 horas de formação.  

b) Para a prestação integral dos serviços apresentados no projeto, o SENAC propõe o valor total 

de R$182.077,10 (cento e oitenta e dois mil, setenta e sete reais e dez centavos). 

c) A Prefeitura Municipal de Timbó, procederá o respectivo desembolso financeiro, somente para 

as turmas que tiverem expressa autorização para início e execução. 

d) As inscrições serão realizadas diretamente pelo SENAC, conforme orientações quando da 

divulgação dos cursos junto à comunidade. 

e) A Prefeitura Municipal de Timbó não terá nenhuma responsabilidade e/ou obrigação de 

desembolso financeiro, em relação às turmas não iniciadas. 

f) Os pagamentos dos serviços educacionais prestados serão realizados após a realização de cada 

curso, de acordo com o conteúdo e carga horária previamente acordados com o município de 

Timbó. 

g) Após a execução e validação de cada curso e/ou módulo de curso, o município de Timbó 

solicitará a emissão da respectiva nota fiscal dos serviços realizados no período e procederá o 

pagamento. 

h) O mecanismo de cobrança será por depósito ou boleto bancário emitido nominalmente a 

empresa contratante. 

 
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI 

Secretária Municipal da Fazenda e Administração 
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MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO º._____ /2022 

 
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ, CNPJ n.º 83.102.764/0001-15, localizado na Avenida Getúlio Vargas n.º 700, 
Centro, Timbó/SC, através da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, representada pela 
Secretária Municipal, Sra Maria Angélica Faggiani, doravante denominado MUNICÍPIO e o SENAC - 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CNPJ 03.603.739/0001-86, sediada na Rua 
Felipe Schmidt, nº 785, 6º e 7º andares, CEP 88010-001, Centro, Florianópolis/SC, representado por 
SANDRA REGINA CASAROTTO LINDORFER, brasileira, inscrita no CPF sob nº 519.953.950-72, e RG nº 
60.400.900-34 SSSP/DI RS, abaixo denominado CONTRATADO, de conformidade com a Dispensa de 
Licitação nº. __/2022 e com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e demais dispositivos legais 
aplicáveis a espécie, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, cumprindo as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E OBRIGAÇÕES 
 

O objeto consiste na prestação do serviço de programa de qualificação e aperfeiçoamento profissional, 
conforme Edital de Dispensa nº ___/2022, Termo de Referência, proposta comercial, cronograma e 
demais anexos, bem como o presente instrumento, em especial:  
 

- Promover o desenvolvimento do profissional por meio de capacitações customizadas de 
forma a abranger os diversos setores da economia;  
 
- Contribuir para a execução das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico de Timbó.  

 
 
O CONTRATADO fica responsável em fornecer todos os insumos e todo o pessoal, mão de obra, 
assistência e suporte técnico necessário à execução do objeto, arcando de forma única e exclusiva com 
todo e qualquer encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, social, comercial e autoral, 
inclusive aqueles resultantes de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO ou a qualquer entidade ou 
pessoa a ele vinculada ou a terceiros. 
 

O presente Contrato, Dispensa de Licitação nº. ___/2022, proposta comercial, cronograma e demais 
anexos são complementares entre si, de forma que qualquer especificação ou obrigação constante 
em um e omitido em outro, será considerado existente para todos os fins. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES E DO PAGAMENTO 

 
O MUNICÍPIO pagará diretamente ao CONTRATADO, por todo o objeto e demais atribuições e 
obrigações constantes deste instrumento, tudo de conformidade com a Dispensa nº. __/2022, 
Proposta Comercial e demais anexos, o valor total de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais).  
 

Os pagamentos dos serviços educacionais prestados serão executados após a realização de cada curso, 
de acordo com o conteúdo e carga horária previamente acordados com o MUNICÍPIO.  

 

Após a execução e validação de cada curso e/ou módulo de curso, o MUNICÍPIO solicitará a emissão 
da respectiva nota fiscal dos serviços realizados no período.  

 
Cada pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, após a apresentação, pela CONTRATADA, 
do(s) documento(s) fiscal(is)/nota(s) fiscal(is) acerca do objeto, com aceite no verso, devendo cumprir 
todas as demais condições estabelecidas neste instrumento. 
 
No referido preço estão inclusos todos os custos, inclusive responsabilidade técnica, autorizações, 
alvarás, licenças, mão de obra, pessoal, alimentações e estadias (salvo aquelas fornecidas pelo 
MUNICÍPIO), materiais, transportes, assistência, suporte técnico, seguros, ferramental, maquinários, 
equipamentos (inclusive os de proteção individual), fretes, tributos, encargos sociais e trabalhistas e 
demais custos e despesas necessárias a plena e total execução do objeto, atribuições e obrigações 
deste instrumento. 
 
O MUNICÍPIO poderá a qualquer tempo solicitar ao CONTRATADO a apresentação de outros 
documentos que entender necessário (inclusive relação de empregados, guias de recolhimento do INSS 
e do FGTS), ficando esta última obrigada a fornecê-los. 
 
Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pelo CONTRATADO os tributos decorrentes 
de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, observadas as demais disposições 
constantes do Processo de Dispensa nº. ___/2022, anexos e do presente instrumento. 
 

O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO ao CONTRATADO através de depósito bancário junto a 
conta desta, cujos dados seguem abaixo:   

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC  

CNPJ n.º 03.603.739/0001-86 

Banco do Brasil  

Agência: 3174-7 
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Conta Corrente: 29002191-7 

 
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2022  

330 Referência 

3 Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal 

1 Administração Geral 

2524 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SIMPLIFICA DE TIMBÓ 

333903948000000 Serviços de Seleção e Treinamento 

1000000 Recursos Ordinários 

   
 
 

 Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2022  

659 Referência 

3 Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal 

1 Administração Geral 

2524 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SIMPLIFICA DE TIMBÓ 

333903948000000 Serviços de Seleção e Treinamento 

3000000 Recursos Ordinários 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
Além das demais responsabilidades constantes do Edital de Dispensa nº ___/2022, demais anexos e 
deste instrumento, fica também o CONTRATADO obrigado: 
 

a. Pela efetivação integral do objeto; 
b. Coordenar e executar o processo de seleção, contratação e pagamento dos profissionais 

envolvidos; 
c. Elaboração de estratégias educacionais propiciando um planejamento real e significativo, com 

vistas ao desenvolvimento de habilidades e competências dos participantes; 
d. Analisar e definir aos profissionais os conteúdos a serem trabalhados nos cursos; 
e. Proceder à aquisição dos recursos materiais solicitados; 
f. Elaborar e aplicar as fichas de inscrição e frequência; 
g. Elaborar, aplicar e analisar as fichas de avaliação final; 
h. Acompanhar as questões pedagógicas, o especialista e a equipe de apoio durante a execução do 

projeto; 
i. Providenciar os equipamentos e materiais; 
j. Encaminhar o faturamento de todo projeto efetivamente realizado; 
k. Elaborar, registrar e encaminhar os certificados das formações realizadas; 
l. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços 

prestados;  
m. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

no quantitativo do Objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;  
n. Prestar e cumprir fielmente todas as atividades, serviços, atribuições, prazos e demais condições e 

disposições constantes deste instrumento; 
o. Apresentar toda documentação necessária exigida pelos órgãos de fiscalização para o pleno 

exercício de suas atividades;  
p. Facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize as atividades, fornecendo à mesma todas as 

informações e esclarecimentos que lhes forem solicitados;  
q. Comunicar ao MUNICÍPIO a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução 

deste instrumento (por escrito); 
r. Responsabilizar-se quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações sociais, 

trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias e comerciais, bem como quanto a quaisquer 
outras despesas decorrentes ou advindas da utilização dos bens, objeto deste instrumento ou da 
realização de qualquer atividade;  

s. Responsabilizar-se pelo deslocamento, hospedagem (caso necessária) e a alimentação de todos 
profissionais que auxiliarão na execução do objeto; 

t. Disponibilizar equipe qualificada de profissionais para a execução do objeto. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
 

Fica desde já o MUNICÍPIO obrigado: 
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a) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução do presente instrumento, 

onde constarão instruções, ordens e reclamações, bem como decisões acerca dos casos 
omissos, o que não exime o CONTRATADO, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total 
responsabilidade quanto ao fornecimento constante deste instrumento e perante quaisquer 
terceiros e ao município; 

b) Indicar os profissionais e restaurantes para workshops a serem realizados pelo CONTRADADO; 
c) Conhecer e validar a proposta de trabalho, o escopo das etapas e as entregas da prestadora de 

serviço; 
d) Disponibilizar agenda prévia para visitas, reuniões e atividades propostas pelo CONTRATADO; 
e) Fornecer informações técnicas sobre os processos, produtos ou serviços à prestadora de 

serviço para o desenvolvimento do trabalho; 
f) Informar antecipadamente quaisquer impedimentos que alterem o cronograma de trabalhos 

inicialmente definidos; 
g) Avaliar o serviço prestado pelo CONTRATADO; 
h) Efetuar ao CONTRATADO o(s) pagamento(s) na forma e nas disposições deste instrumento, 

Edital e Termo de Referência; 

i) Comunicar ao CONTRATADO todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto; 
j) Rejeitar no todo ou em parte o objeto que o CONTRATADO prestar fora das especificações do 

Edital; 
k) Atestar nas notas fiscais o descritivo do objeto; 
l) Prestar as informações necessárias ao CONTRATADO para a perfeita execução do edital; 
m) Notificar o CONTRATADO, por escrito, acerca de quaisquer irregularidades que venham a 

ocorrer, em função objeto ou de quaisquer outras disposições e obrigações relacionadas ao 

presente instrumento; 
n) Acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste 

instrumento/editais/anexos, o que não exime o CONTRATADO, de nenhuma forma, de sua 
plena, exclusiva e total responsabilidade, inclusive perante quaisquer terceiros; 

o) Notificar, por escrito, o CONTRATADO da aplicação de qualquer sanção; 
p) Aplicar as penalidades cabíveis por infrações contratuais verificadas na execução do objeto. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses) meses contados de sua subscrição, podendo 
ser alterado ou prorrogado, no todo ou em parte, através de termo aditivo. 
 
A partir do início deste contrato fica o CONTRATADO totalmente responsável em cumprir o objeto, 
respeitado o cronograma de atividades constantes do item 5 do Edital e item d.2 do Termo de 
Referência.   
 
O prazo de execução do programa tem término em junho/2023, podendo ser prorrogado em havendo 



Dispensa de Licitação 41/2022 PMT Página 34 

 

interesse do MUNICÍPIO.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 

Além das demais disposições do Edital, anexos e deste instrumento e ressalvados os motivos de força 
maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser apresentados pelo 
MUNICÍPIO, o CONTRATADO incorrerá nas seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Pagamento de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, pela recusa injustificada de assinar o 
instrumento contratual, no prazo estipulado pelo MUNICÍPIO; 

c) Pagamento de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
realização do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis; 

d) pagamento de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela rescisão sem justo motivo 
ou pelo descumprimento de qualquer das condições, prazos, obrigações ou atribuições 
constantes deste instrumento, Dispensa de Licitação, anexos e legislação aplicável á espécie; 

e) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, 
observadas as disposições legais; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição. 

 
Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, o presente instrumento poderá ser rescindido 
unilateralmente e a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO. 
 
O CONTRATADO será notificado antes da aplicação da penalidade e terá 05 (cinco) dias úteis para 
apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na cobrança 
da penalidade, tudo de conformidade com o edital, anexos e deste contrato, independentemente das 
demais medidas editalícias, contratuais e legais cabíveis. 
 

As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Fazenda Pública Municipal, podendo ser retirada dos 
valores devidos ao CONTRATADO ou cobrada administrativa ou judicialmente após a notificação, o 
que esta última expressamente autoriza. 

 
O prazo para o pagamento/recolhimento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
da decisão administrativa que as tenham aplicado. 
 

A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a 
gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
A rescisão contratual poderá ser: 
 

a) pelo atraso, paralisação e/ou inexecução do objeto; 
b) pela transmissão ou cessão a terceiros, pelo CONTRATADO, do objeto deste contrato, sem 

prévia anuência por escrito do MUNICÍPIO; 
c) pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne a execução deste contrato formal ou 

materialmente impraticável; 
d) unilateralmente pelo MUNICÍPIO, desde que notifique previamente o CONTRATADO; 
e) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 

à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
f) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
para Administração. 

 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão unilateral e a qualquer tempo pelo 
MUNICÍPIO com as consequências previstas na Cláusula Sexta. 
 

Também constituem motivos para rescisão do Contrato as demais disposições da Lei Federal nº. 
8.666/93 (em especial aquelas do art. 78). 
 
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja 
culpa ou dolo do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, 
quando os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 
consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA 

EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO QUANTO AO SERVIÇO 
PRESTADO 

 
O CONTRATADO não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições 
e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito do 
MUNICÍPIO. 
 
O objeto cumprirá com todas as disposições legais e regulamentares e demais normas, regulamentações 
e legislações aplicáveis a espécie. 
 
Toda e qualquer comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito, somente sendo 
consideradas válidas mediante a comprovação de seu recebimento pelo responsável. 
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O CONTRATADO prestará, única e exclusivamente as atividades constantes da Cláusula Primeira, não 
havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre o CONTRATADO e o 
MUNICÍPIO.  
 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - SC, independentemente de outro por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
 
Timbó/SC, _____ de agosto de 2022. 
 
 
 
 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ CONTRATADO 
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI                                       SANDRA REGINA CASAROTTO 

LINDORFER 
  
  
  
TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: 
Nome: Nome: 
CPF n°. CPF n°. 
 
 
 
 


