
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 38/18

OBJETO: Contratação de serviços de capacitação para funcionários da Rede de Proteção 
Social Especial, conforme as seguintes especificações:

I. Objetivo principal:
Capacitar a equipe de atendimento da alta complexidade quanto ao 

desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais para atuar com crianças e 
adolescente em acolhimento institucional.

II. Metodologia:
A capacitação desenvolvida para a equipe técnica que atua no atendimento da alta 

complexidade no município de Candelária será teórico vivencial e contribuirá para o 
desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais e deve ser dividida em no 
mínimo dois eixos principais que são:

a) Compreender os sentimentos e as emoções:
A partir deste eixo será desenvolvido um trabalho de formação voltado para o 

desenvolvimento de algumas habilidades e/ou competências pessoais, tais como:
- Estabilidade emocional;
- Escuta sensível;
- Tolerância;
- Capacidade de atuar em equipe;
- Capacidade de lidar com conflitos;

b) Refletir sobre o trabalho com as crianças e adolescentes:
A partir deste eixo pretende-se contribuir para o desenvolvimento de algumas 

habilidades e/ou competências profissionais relacionadas aos seguintes temas:
- Família, Fortalecimento de Vínculos e Convívio familiar
- Crianças e adolescentes em situação de risco
- O Sistema de Garantia de Direitos e a Rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente
- Plano de Atendimento Individual e Familiar
- Estudo de Caso, Registro e Sigilo
- Mediação

CONTRATADA: ROSANE BERNADETE BROCHIER KIST, CPF: 593.328.670-20, 
residente na Assis Brasil, Nº 671, Bairro Centro, Vale Verde – RS.

VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO: O valor a ser pago pela 
prestação dos serviços será de R$ 4.282,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais). 
O valor deverá ser pago à vista após a realização da capacitação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 001 2060 3339036 3021.

EXECUÇÃO E PRAZO DO CONTRATO: A capacitação deve ter carga horária mínima 
de 20 horas. Às 20 horas deverão ser ministradas em uma única semana, em horários a 
serem acertados entre a contratante e a contratada. O prazo de vigência do contrato 



será de 1 (um) mês, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual 
período.

FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do contrato será realizada pela Sra. Marta Maria Becker 
Emmell, Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação.

JUSTIFICATIVA: A presente contratação tem como justificativa capacitar a equipe de 
atendimento da alta complexidade quanto ao desenvolvimento de habilidades pessoais 
e profissionais para atuar com crianças e adolescente em acolhimento institucional.  
Justificamos também a presente dispensa, tendo em vista que o valor do serviço não 
ultrapassará o valor de 10% do limite estabelecido na Lei 8.666/93. Informamos 
também que o preço esta dentro do valor de mercado, conforme tabela de Honorários 
CFESS.

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

Candelária, 30 de outubro de 2018.

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

Esta Dispensa de Licitação nº 38/2018 foi revisada 
em 30 de outubro de 2018, e está de acordo com 
a legislação.

TANAELA ELLWANGER MULLER                 FRANCIÉLE SCHRÖDER
Subprocuradora do Município Procuradora-Geral do Município
OAB/RS Nº 86.371 OAB/RS N° 95.508



CONTRATO Nº ......./18  (MINUTA)

Contrato de Prestação de Serviços de capacitação para 
funcionários da Rede de Proteção Social Especial, que 
celebram entre si, o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e a 
Sra. ROSANE BERNADETE BROCHIER KIST, referente à 
Dispensa de Licitação nº 38/2018.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, com sede na Av. Pereira Rêgo, 1665, CNPJ Nº 87.568.911/0001-06, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE, doravante 
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a Sra. ROSANE BERNADETE 
BROCHIER KIST, CPF: 593.328.670-20, residente na Assis Brasil, Nº 671, Bairro Centro, 
Vale Verde – RS, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com a Dispensa de 
Licitação nº 38/2018, Lei nº 8.666/93 e nos termos e cláusulas a seguir descritas:

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Trata-se o presente, de um contrato de prestação de serviços de 
capacitação para funcionários da Rede de Proteção Social Especial, conforme as 
seguintes especificações:

I. Objetivo principal:
Capacitar a equipe de atendimento da alta complexidade quanto ao 

desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais para atuar com crianças e 
adolescente em acolhimento institucional.

II. Metodologia:
A capacitação desenvolvida para a equipe técnica que atua no atendimento da alta 

complexidade no município de Candelária será teórico vivencial e contribuirá para o 
desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais e deve ser dividida em no 
mínimo dois eixos principais que são:

a) Compreender os sentimentos e as emoções:
A partir deste eixo será desenvolvido um trabalho de formação voltado para o 

desenvolvimento de algumas habilidades e/ou competências pessoais, tais como:
- Estabilidade emocional;
- Escuta sensível;
- Tolerância;
- Capacidade de atuar em equipe;
- Capacidade de lidar com conflitos;

b) Refletir sobre o trabalho com as crianças e adolescentes:
A partir deste eixo pretende-se contribuir para o desenvolvimento de algumas 

habilidades e/ou competências profissionais relacionadas aos seguintes temas:
- Família, Fortalecimento de Vínculos e Convívio familiar



- Crianças e adolescentes em situação de risco
- O Sistema de Garantia de Direitos e a Rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente
- Plano de Atendimento Individual e Familiar
- Estudo de Caso, Registro e Sigilo
- Mediação

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA fará jus ao valor total de R$ 4.282,00 
(quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais) que será pago à vista após a realização da 
capacitação.
Parágrafo Primeiro: Serão processadas as retenções previdenciárias quando for o caso, 
nos termos da lei que regula a matéria.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá:
I. Executar fielmente os serviços objeto deste contrato;

II. A capacitação deve ter carga horária mínima de 20 horas. Às 20 horas deverão 
ser ministradas em uma única semana, em horários a serem acertados entre a 
contratante e a contratada.

III. Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE deverá:

I. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, 
em conformidade com a Cláusula Segunda;

II. Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo 
realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da 
aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso;

III. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços 
objeto desse contrato;

IV. A responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato será Sra. Marta 
Maria Becker Emmell, Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento previsto na Cláusula Segunda será consignado no 
Orçamento vigente sob as seguintes rubricas: 10 001 2060 3339036 3021.

DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES:



CLÁUSULA SEXTA: Em caso de inadimplemento parcial ou total do presente contrato 
pela Contratada, demonstrado pelo descumprimento do objeto, lhe será(o) aplicada(s), 
sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, 
do ressarcimento de eventuais perdas e danos, e da responsabilidade criminal, a multa 
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA- O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas 
neste contrato importará na sua rescisão, conforme estabelece os artigos 77, 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, com a respectiva aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 
8.666/93, quais sejam:

Parágrafo Primeiro: Multa equivalente a 5% (cinco por cento) por dia de atraso, 
limitado esta a 10 (dez) dias de atraso, após o qual será considerado inexecução 
contratual.
Parágrafo Segundo: Multa equivalente a 5% (cinco por cento) no caso de inexecução 
parcial do contrato, sobre o valor remanescente, cumulado com a pena de suspensão do 
direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos.
Parágrafo Terceiro: Multa equivalente a 10% (dez por cento) no caso de inexecução 
total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos.
Parágrafo Quarto: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato.

CLÁUSULA OITAVA – Em caso de discrepância de qualidade e quantidade na prestação 
do serviço o contratado disporá de um prazo de 3 (três) dias úteis para proceder as 
correções ou substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei 
nº 8.666/93. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

CLÁUSULA NONA – A vigência do contrato será de 1 (um) mês, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.

DOS ANEXOS:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– Fazem parte integrante desse contrato, independente 
de reprodução, a proposta apresentada pela Contratada, bem como a Dispensa de 
Licitação nº 38/2018 e seus anexos.

DO FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Quaisquer dúvidas, que em razão do Contrato 
venham a surgir entre as partes contratantes, serão dirimidas pelo Foro desta Comarca 
de Candelária.



E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente contrato, em 
duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas.

Candelária, ......de ............... de 2018.

PAULO ROBERTO BUTZGE                     ROSANE BERNADETE BROCHIER KIST
     Prefeito Municipal                                   Contratada

 

TESTEMUNHAS:
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