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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 - FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022 - FMS 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa especializada para realização de palestra/treinamento para os 

servidores públicos da Secretaria de Saúde, com duração aproximada de 02h30min a ser realizado 

no dia 27 de setembro de 2022. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

Considerando que está previsto em nosso Plano Municipal de Saúde a promoção de saúde 

do trabalhador, queremos que sejam trabalhados assuntos voltados a motivação da equipe, a 

comunicação e o trabalho em equipe, buscando despertar e conscientizar os servidores sobre a 

importância de ter uma boa comunicação entre os colegas de trabalho e no atendimento da população, 

bem como, fortalecer o trabalho em equipe, melhorando o desempenho das funções e a qualidade 

dos servidores prestados. 

Deste modo, faz-se necessária a educação e promoção de saúde do trabalhador para o melhor 

desempenho e qualidade no trabalho ofertado. 

 

3 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

NDL PRODUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 

17.710.321/0001-82, localizada na Rua Antonio Cella, 153, sala 02, bairro centro, Formosa do 

Sul/SC, Cep. 89.859-000. 

 

4 – DO VALOR CONTRATADO 

 

Fica contratado o valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), para a realização dos 

serviços descritos no objeto desta. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Palestra/Treinamento (o melhor 

da vida e no trabalho é você 

quem faz), duração aproximada 

de 2h30min, assuntos a serem 

trabalhados: Comunicação e a 

importância do trabalho em 

equipe, buscando despertar e 

conscientizar os servidores 

sobre a importância de ter uma 

boa comunicação entre os 

colegas de trabalho e no 

atendimento da população, 

melhorando o desempenho das 

SER 01 4.100,00 4.100,00 
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funções e a qualidade dos 

serviços prestados. 

VALOR TOTAL 4.100,00 

 

 

5 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela 

Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso II. 

 

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 

anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 

de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 8.666/1993).” 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão 2 – Poder Executivo  

Unidade 3001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Recurso: 1.001 – SAÚDE COM QUALIDADE  

Dotação 219 – GESTÃO DO SUS  

 

Irani (SC), em 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Rubia Magnabosco 

Diretora 

 

 

Comunicado à autoridade superior em 21/09/2022. 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 - FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022 - FMS 

 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

Bernardete Lucia Grisa, Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde de Irani/SC, nos 

termos da Lei 8.666/93, RESOLVE: 

 

RATIFICAR o ato da Comissão Permanente de Licitação referente à Dispensa de Licitação 

nº 7/2022 - FMS nos termos apresentados e suas justificativas por ter verificado o atendimento aos 

pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DETERMINAR a publicação desse ato de ratificação na imprensa oficial para que produza 

todos os efeitos previstos em lei. 

 

Irani (SC), em 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

BERNARDETE LUCIA GRISA 

Secretária de Saúde 
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