
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE L ICITAÇÃO 
 
 
 
 
Objeto: Prestação de serviços técnico especializados de assessoria na Área da Educação.  
Contratada: APRENDER TREINAMENTOS – ME 
Preço: R$:25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais) 
Dotação Orçamentária: 
07-01 – MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
2055 –  REALIZAÇÃO DE CURSOS TREIAMENTOS E CAPACITA ÇÃO 
339039000000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 
Prazo da Contratação: 12 (doze) meses, 64 horas. 
 
  JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico 
especializados para prestação de serviços de formação continuada para professores do Ensino 
Fundamental (series iniciais) e Educação Infantil (5 anos), com foco na Alfabetização.  
  
 Ensino Fundamental: Oferecer aos profissionais de educação, orientação para o 
desempenho amplo de suas atribuições, oferecendo estratégias de ações técnicas, pedagógicas 
e profissionais; propiciar o exercício de práticas inovadoras nos processos de planejamentos e 
avaliações da prática docente. Estimular o desenvolvimento de práticas inovadoras e a 
organização do trabalho pedagógico, que contribuam para uma aprendizagem efetiva dos 
alunos, de modo a incidir, progressivamente, na melhoria do desempenho escolar, dentro de 
uma perspectiva inclusiva. Monitoramento de todo processo.  
  
 O profissional atuante deverá ter formação em pedagogia, especialização em 
Neuropsicopedagogia Clínica, Screening de Desenvolvimento em Denver II, com formação 
em RTI e HELPS-PB, e no mínimo 100h de formação em Treinamento Específico para a 
Avaliação e Reabilitação nos Problemas de Aprendizagem, Facilitadora da Disciplina Positiva 
Sala de Aula, Empoderamento de Pessoas no ambiente de trabalho, Formação no Método das 
Boquinhas.  
  
 Cabe a Secretaria da Educação ou Unidade Escolar a impressão do material 
(atividades pedagógicas) a serem realizadas com as crianças. Também, é de responsabilidade 
da Secretaria, destinar pessoal que receberá treinamento para a aplicação de sondagens do 
Modelo de Resposta a Intervenção (RTI). 
 
 Serviços Adicionais: Plataforma com atividades de alfabetização matemática, 
produção textual, leitura cultura Afro-brasileira, Indígena, Africana, Habilidades 
Socioemocionais.  
 
 Minipalestras on-line ao vivo (acesso à gravação), sobre cultura Afro-Brasileira, 
Indígena, Africana, Habilidades Socioemocionais, cuidado e saúde do professor, autismo, 
acolhimento da família, entre outras.  
 
  
 
 
 



 Trata-se de solicitação de procedimento de dispensa de licitação, na permissibilidade 
do artigo 72 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21, visando à contratação de serviços 
especializados na área da formação continuada de professores da rede municipal de ensino. 
  
 Além das ações junto as aos profissionais da educação, o municipio desenvolve 
inúmeras atividades, ações, projetos e programas e que necessitam da atuação de profissional 
da área, a fim de garantir a análise e atuação técnicas da secretaria, balizando tecnicamente as 
ações lá desenvolvidas. 
 
 Contar com um profissional desta natureza junto a Secretaria da Educação qualifica a 
atuação da mesma na área. 
   
 Ainda, a contratada se trata de empresa que possui profissional habilitada para a 
atividade e conhece a realidade local. 
 
 O expediente encontra-se devidamente justificado, se constituindo em contratação de 
na área da nutrição, conforme descritos na proposta. 
   
 O prestador dos serviços possui profissional e experiência e destacada atuação na área, 
reunindo as condições técnicas e jurídicas necessárias. 
 
 O preço da contratação se encontra compatível com o valor do mercado regional, 
havendo suficiente previsão orçamentária para tal, sendo o atual preço praticado.  
  
  Trata-se de contratação de prestador de serviços, por intermédio de dispensa de 
licitação nos termos do artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, para a prestação dos serviços 
determinados, mediante percepção de valor determinado, para atendimento de situação 
inadiável. 
     
 Tendo em vista o interesse e a legalidade, pela peculiaridade dos serviços e situação, 
enquadrado no dispositivo legal citado acima, entende-se configurada a hipótese de 
contratação mediante dispensa de licitação, amparada no pelo artigo 75, II da referida Lei e 
demais correlatos. 
 
 O expediente encontra-se devidamente justificado, se constituindo em contratação de 
serviços de assistência social, conforme descritos na proposta que segue anexo, e bem como 
do ato constitutivo, negativas fiscais e comprovação do preço. 
  
 Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade 
e peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 72 e decorrentes da 
Lei Federal n° 14.133/21, com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, 
restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do artigo 75 II, daquele Texto 
Federal. 
 
 Integra o presente, na forma de anexo: 
 I – Proposta financeira; 
 II – Ato constitutivo; 
 III – Negativas fiscais; 
 IV – Comprovação da compatibilidade do preço;  
 V – Comprovação de existência de dotação orçamentária; 



 
 
 Assim, solicita-se o recebimento e processamento da presente ex vi legis. 
 
 
  Faxinalzinho, RS, 14 de dezembro de 2022. 

 
_______________________________ 

Francisleine Kaminski 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Processo nº089/2022 
Modalidade: Dispensa de Licitação nº041/2022 
Objeto: Prestação de serviços técnico especializados na área de Educação Continuada.  
APRENDER TREINAMENTOS – ME 
Preço: R$:25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais) 
Dotação Orçamentária: 
07-01 – MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
2055 –  REALIZAÇÃO DE CURSOS TREIAMENTOS E CAPACITA ÇÃO 
339039000000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 
Prazo da Contratação: 12 (doze) meses, 64 horas. 
 
  
  OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico especializados 
para prestação de serviços de formação continuada para professores do Ensino Fundamental 
(series iniciais) e Educação Infantil (5 anos), com foco na Alfabetização. 

 

  JUSTIFICATIVA: Trata-se de contratação de serviços especializados na área da 
Educação para alunos da rede pública municipal. 
 
 O termo de solicitação apresenta, de modo suficiente, o objeto, sua necessidade, 
justificativa do prestador dos serviços, compatibilidade do preço e a existência de suficiente 
previsão orçamentária. 
 
 Dá análise efetivada, diante do interesse público na prestação dos serviços, conclui-se 
pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos fundamentos 
apreciados, para a prestação de serviços técnico especializados indicados. 
 
 
 
  Faxinalzinho, RS, 14 de dezembro de 2022. 

 
 

James Ayres Torres 
Prefeito Municipal 

 
 

 


