
 

 

 

  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 

– Art. 24, II da Lei 8.666/1993 – 
 

 

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: Realização de palestras para os usuários dos serviços de 

assistência social e para famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, conforme descrito nos 

itens a seguir: 

 

Item 1: Realização de duas palestras para as famílias beneficiárias do programa de 

transferência de renda Auxílio Brasil, sobre violência contra a mulher no contexto da 

campanha mundial dos 21 dias de ativismo de combate à violência contra a mulher, que 

acontece todos os anos de 20 de novembro a 10 de dezembro. As palestras deverão abordar 

no mínimo os seguintes aspectos: 1. A importância do respeito e boa relação familiar e 

social, visando fortalecer os laços afetivos. 2. Ciclo da violência doméstica e principais 

violências sofridas pelas mulheres tais como ameaça, lesão corporal (espancamento), dano, 

discriminação, calúnia, difamação, injúria, abandono material, assédio sexual, estupro, 

atentado violento ao pudor, tentativa de feminicídio, feminicídio no ambiente familiar e na 

sociedade. 3. Órgãos de proteção e atendimento as vítimas de violência, canais e locais de 

denúncia, lei Maria da Penha. 4. Dados sobre a violência contra a mulher no Município de 

Anchieta. As palestras deverão ser de no mínimo 60 minutos cada, e deverão ser 

realizadas nos dias 29 de novembro de 2022 às 13h30min no Centro de Convivência dos 

Idosos e no dia 01/12/2022 às 13h30min no Ginásio da Escola João Café Filho. 

 

Item 2: Realização de uma palestra de no mínimo 40 minutos, no dia 10 de dezembro de 

2022, às 13h30min no antigo Colégio CNEC, com abordagem sobre o Papel Protetivo da 

Família, abordando questões referentes ao cuidado, responsabilidades, respeito, vínculos 

afetivos, limites e dificuldades, com crianças e adolescentes atendidos no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 anos, seus pais, mães ou responsáveis. 

 

DADOS DOS CONTRATADOS: 

ITEM 1: 

HUMANIZA PALESTRAS & TREINAMENTOS LTDA. 

CNPJ: 47.709.287/0001-97 

VALOR R$: 2.900,00 

 

ITEM 2: 

JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA. 

CNPJ: 19.468.645/0001-81 

VALOR R$: 1.600,00 

 

VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES: R$: 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos 

Reais). 

 

 



 

 

 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2022. 

 

10 – Secretaria Municipal de Assistência Social 

01 – Fundo Municipal de Assistência 

Recurso: 2.232 - 08.122.0034.2.066 – Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. 

(14) – 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

R$: 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais)  

 

10 – Secretaria Municipal de Assistência Social 

01 – Fundo Municipal de Assistência 

Recurso: 2.098 - 08.244.0026.2.067 – Serviço de Proteção Social Básica. 

(5) – 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

R$: 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)  

 

CONSIDERANDO: Que houve Chamada Pública nº 008/2022, para interessados em prestar 

os serviços conforme objeto, com publicação no Diário Oficial dos Municípios, na Edição nº 

4.032 - Página nº 41 do dia 11/11/2022. 

 

CONSIDEDANDO: A necessidade da realização de palestras para os usuários dos serviços 

de assistência social e para famílias beneficiárias do Auxílio Brasil.  

 

CONSIDEDANDO: A justificativa apresentada pela Secretária do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 

RAZÃO DAS ESCOLHAS DOS FORNECEDORES: As empresas escolhidas para 

atenderem o objeto são as que fizeram a inscrição referente à Chamada Pública nº 008/2022, 

classificadas como menores valores apresentados e cumprimento das 

qualificações/documentações, conforme documentos acostados ao Processo de Dispensa. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Pesquisa de mercado (preço praticado atualmente em 

outros municípios). 

 

Anchieta – SC, 23 de novembro de 2022. 

 

 

 

                                            _________________________________ 

    FERNANDA CRISTINA SEGALIN 

   Gestora FMAS 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPACHO: 

 

 

 

           A vista da exposição dos motivos acima, alicerçado no respaldo legítimo do - Art. 24, 

II da Lei nº 8.666/1993 - e demais vigentes acima invocados, homologamos e adjudicamos o 

presente processo, autorizando desta feita a contratação do respectivo serviço. 

 

 

Município de Anchieta – SC, 23 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

IVAN JOSÉ CANCI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


