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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa especializada para capacitação sobre o sistema SIPIA – Sistema de 

Informação para Infância e Adolescência com organização do Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD). 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

Faz-se necessário a contratação da capacitação descrita (modalidade presencial e assessoria 

in loco), para subsidiar o trabalho desenvolvido pelo órgão Conselho Tutelar do município de 

Irani/SC, visto que estes participaram anteriormente de capacitações voltadas a mesma temática, 

porém, em modalidade teórica, sendo que até o momento não supriu as dúvidas e questionamentos 

advindos na utilização do sistema SIPIA/CT, estando até o momento sem utilização deste 

equipamento. 

De acordo com a resolução n° 178 do CONANDA o SIPIA/CT é um sistema nacional de 

registro e tratamento de informações sobre a violação e aplicação de medidas protetivas dos direitos 

de crianças e adolescentes, conforme preconizado pela Lei 8.069/90 e legislação pertinente. 

O Conselho Tutelar faz parte do sistema de garantia dos direitos das crianças e do adolescente 

(SGDCA), sendo de extrema relevância o trabalho desenvolvido pelo órgão em prol de assegurar os 

direitos das crianças e dos adolescentes, portanto, necessita de aprimoramento de suas ações 

continuas. 

Com relação a empresa a ser contratada, foi deliberado durante reuniões do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após análise das demais propostas, para tal, 

será proveniente do Fundo da Infância e da Adolescencia – FIA, o qual deve ser aplicado conforme 

demandas e prioridades apuradas pelo CMDCA, com o objetivo de aprimorar as ações desenvolvidas 

e que contemplem a área da infância e adolescência, também, cumprindo recomendações de 

promover formação/capacitação continuada conforme prevê a Resolução n° 178 do CONANDA. 

 

3 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

VIVER – DESENVOLVIMENTO ROFISSIONAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ-MF 

sob o nº 02.677.640/0001-66, com sede na Rua Doutor Antonio Selistre de Campos, 212-D, centro, 

Chapecó/SC, Cep. 89.801-006. 

 

4 – DO VALOR CONTRATADO 

 

Fica contratado o valor total de R$ 10.960,00 (dez mil novecentos e sessenta reais), para a 

realização dos serviços descritos no objeto desta, sendo pagos conforme cronograma apresentado. 
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Item 

 

Descrição 

 

 

Unid. 

 

Quant. 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1 

Capacitação sobre o SIPIA – Sistema de 

Informações para Infância e Adolescência 

com organização do sistema de garantia de 

direitos. 

• Registro de informações, denúncias e 

atendimentos, crianças e adolescentes, 

responsáveis. 

• Emissão de ofícios, requisições, medidas de 

proteção, relatórios para o conselho 

tutelar, relatórios para CMDCA, Ministério 

Público, Poder Judiciário 

 

Assessoria presencial após capacitação por 6 

meses 

• Acompanhar o uso do SIPIA com toda a sua 

organização; 

• Contribuir com os encaminhamentos de 

casos mais complexos; 

• Contribuir com a elaboração de ofícios, 

relatórios e outros documentos; 

• Acompanhar o conselho tutelar em reuniões 

com integrantes do Sistema de Garantia de 

Direitos se necessário; 

• Colaborar na organização interna do 

conselho tutelar, tanto o regimento interno 

quanto o espaço físico e sua logística; 

• Atualizar e reforçar os temas de uso diário 

do conselho tutelar e contribuir para corrigir 

ser 01 R$ 10.960,00  R$ 10.960,00 

 

 

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 9.648, de 1998). 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão 2 – Poder Executivo  

Unidade 2009 – Fundo Municipal da Infância e do Adolescente 
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Dotação 308 

Fonte de Recurso: 664 - FIA 

        

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

 

 

 

 

NELCI T. PEDROSKI CANCI 

Secretária de Assistência Social 

 

 

 

 

 

Comunicado à autoridade superior em 21/10/2022. 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022 

 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

Vanderlei Canci, Prefeito Municipal, do Município 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 31/2022 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 outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

Prefeito Municipal  
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