PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2018
JUSTIFICATIVA
1. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 – É dispensável a licitação com base no artigo 24, incisos I e II, tem seu
limite vinculado a 10% do valor do convite, ou seja, R$ 8 mil para compras e R$ 15 mil para
obras. Toda contratação por dispensa de licitação, sobretudo aquelas consignadas nos incisos I
e II, são de caráter excepcional e de pequeno valor. Se a compra revelar-se de maior monta e,
ainda, previsível, o procedimento adequado seria o da realização de licitação.
2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
A presente justificativa objetiva atender o dispositivo legal que respalde a Contratação de
empresa especializada em realizar treinamento de manipuladores de alimentos, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Paula Freitas/PR.
O treinamento será realizado na data de 06 de fevereiro de 2018, local: Centro Comunitário de
Paula Freitas/PR, horário das 08h00min ao 12h00min – 13h00min às 17h00min e, terá como
público alvo todas as profissionais cozinheiras e serviços gerais, que trabalham na Secretaria de
Educação do Município de Paula Freitas/PR.
Os temas abordados no treinamento serão os seguintes: 01) Perfil de uma merendeira:
Importância da merendeira, características do profissional; Responsabilidades da profissão. 02)
Cardápios (importância em seguir); Reaproveitamento de alimentos; Técnicas de preparo; Pré
Preparo; Preparo por cocção; Tipos de cocção; Cuidados no preparo; Procedimentos;
Temperatura; Utensílios utilizados; Aproveitamento de sobras; Cuidados na distribuição;
Segurança no trabalho; Ambiente de trabalho. 03) Higienização: Equipamentos; Acessórios;
Higiene pessoal; Higienização do ambiente (Piso, parede, teto, forro, portas, janelas e
iluminação); Destinação de resíduos sólidos e líquidos pia para lavagem de mão, abastecimento
de água caixa d’água; Área para preparos de alimentos; Área para higiene de utensílios Controle
Integrado de Vetores e Pragas Urbanas; Equipamentos e utensílios; Manutenção programada
armazenamento de alimentos; Temperatura ambiente refrigeração; Congelamento higiene dos
alimentos. 04) Coleta de amostras; Sobras de alimentos e Horta escolar.
Assim, justifica-se a contratação da empresa Criative Treinamentos Ltda – ME, CNPJ nº
13.808.222/0001-87, especializada em treinamento de manipuladores de alimentos, pelo fato
de ter várias qualificações na área de alimentos, pelo custo benefício e, que foi a empresa que
menor preço ofertou pelos serviços solicitados, permitindo assim o bom andamento dos
trabalhos necessários ao atendimento das atividades propostas.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada em Treinamento de Manipuladores de Alimentos, em
atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de
Paula Freitas/PR.
4. RAZÃO DA ESCOLHA:
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A contratação recaiu à empresa CRIATIVE TREINAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 13.808.222/0001-87, pelo fato de que, conforme demonstrado na pesquisa de preço, foi à
empresa que menor preço ofertou pelos serviços solicitados, supracitado e por cumprir com os
requisitos de Regularidade Fiscal, de qualificação técnica e econômico-financeira, sendo,
portanto, a melhor classificada.
5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:
Para fixar o valor foi realizada pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim
de estimar o custo do objeto a ser contratado. Definir os recursos orçamentários suficientes
para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.
Os preços coletados foram pesquisados e se referem ao melhor preço ao objeto a ser
contratado. A melhor classificada propõe-se a executar o objeto pelo valor global de R$ 900,00
(Novecentos reais), estando incluído no preço impostos, taxas, tributos, seguros e todos os
demais encargos necessários à prestação de serviço.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0701 12.361.0006.2.008 3.3.90.39.00.00.00.00 1104 – Manutenção do Gabinete do Secretario
de Educação, Cultura e Desporto (93).
Paula Freitas, 12 de janeiro de 2018.
Comissão Permanente de Licitações.
Decreto 1.978/2018 – 09 de janeiro de 2018.
ALEXANDRA WIESE – Presidente: __________________________________________________
ZULMIRO SCHIZZI – Secretário: ____________________________________________________
CAMILA DALLAZEM OPALOSKI – Membro: ___________________________________________
SANDRO ZBITKOWSKI – Membro: __________________________________________________
HEMERSON JOSÉ KMITA – Membro: ________________________________________________
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