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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2020  
PROCESSO Nº 32/2020 

 
OBJETO – Contratação de serviços de ministrar palestras durante a realização do Congresso 

Municipal de Educação, para os profissionais das redes municipal, estadual e particular de ensino do Município, 
de acordo com as especificações abaixo:  

Item Código Especificação Valor total R$ 

1 71864 Contratação de GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA – ME, CNPJ Nº 
07.723.096/0001-65, para ministrar palestra durante a realização do 
Congresso Municipal de Educação. 
Data: 03 ou 04 de fevereiro de 2020. 
Carga horária: 04 horas 
Público: profissionais da educação do município de Francisco Beltrão/ 
PR (rede municipal, estadual e particular) 
Estão inclusas todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação 
e impostos.  

7.575,00 

2 71865 Contratação de K N DA S ROSARIO, CNPJ Nº 24.521.936/0001-26 , 
para ministrar palestra durante a realização do Congresso Municipal de 
Educação. 
Data: 03 ou 04 de fevereiro de 2020. 
Carga horária: 03 horas 
Público: profissionais da educação do município de Francisco Beltrão/ 
PR (rede municipal, estadual e particular) 
Estão inclusas todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação 
e impostos.  

5.000,00 

3 71866 Contratação de GAHME SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. - ME,  CNPJ Nº 
15.503.955/0001-39, para ministrar palestra durante a realização do 
Congresso Municipal de Educação. 
Data: 03 ou 04 de fevereiro de 2020. 
Carga horária: 04 horas 
Público: profissionais da educação do município de Francisco Beltrão/ 
PR (rede municipal, estadual e particular) 
Estão inclusas todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação 
e impostos.  

7.500,00 

4 71867 Contratação de CAMILA BARBOSA RICCARDI LEON,  CNPJ Nº 
33.390.721/0001-04, para ministrar palestra durante a realização do 
Congresso Municipal de Educação. 
Data: 03 ou 04 de fevereiro de 2020. 
Carga horária: 03 horas 
Público: profissionais da educação do município de Francisco Beltrão/ 
PR (rede municipal, estadual e particular) 
Estão inclusas todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação 
e impostos.  

7.500,00 

5 71868 Contratação de MARIA DA CONCEIÇÃO BAHIA VALADARES - ME,  
CNPJ Nº 16.875.989/0001-17, para ministrar palestra durante a 
realização do Congresso Municipal de Educação. 
Data: 03 ou 04 de fevereiro de 2020. 
Carga horária: 03 horas 
Público: profissionais da educação do município de Francisco Beltrão/ 

7.500,00 
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PR (rede municipal, estadual e particular) 
Estão inclusas todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação 
e impostos.  

6 71869 Contratação de DOTSY M. SANTI REBELATTO & CIA. LTDA.- ME,  
CNPJ Nº 84.829.175/0001-04, para ministrar palestra durante a 
realização do Congresso Municipal de Educação. 
Data: 03 ou 04 de fevereiro de 2020. 
Carga horária: 04 horas 
Público: profissionais da educação do município de Francisco Beltrão/ 
PR (rede municipal, estadual e particular) 
Estão inclusas todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação 
e impostos.  

7.800,00 

7 71870 Contratação de ALTAMAR ROBERTO DE CARVALHO,  CPF Nº 
010.882.798-48, para ministrar palestra durante a realização do 
Congresso Municipal de Educação. 
Data: 03 ou 04 de fevereiro de 2020. 
Carga horária: 03 horas 
Público: profissionais da educação do município de Francisco Beltrão/ 
PR (rede municipal, estadual e particular) 
Estão inclusas todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação 
e impostos.  

7.600,00 

 
VALOR TOTAL ..................................................................................................................................50.475,00 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
O Congresso Municipal de Educação considera-se um evento de grande porte e de organização complexa, que reúne 

elevado número de participantes com o objetivo de assistir a apresentações feitas por especialistas a respeito de um ou mais temas. Sua 
programação é variada, onde o primeiro dia contará com várias palestras no mesmo local, Teatro da Universidade UNISEP, para todo o 
público. Já no segundo dia, o local disponibilizado serão salas e auditório da Universidade UNIPAR, onde serão realizados diversos eventos 
menores, oficinas e palestras em atendimento ao público em grupos. Também será realizado no Espaço da Arte – Teatro Eunice Sartori evento 
de formação continuada para as profissionais agentes de serviços gerais e agentes administrativo da rede municipal de ensino. Para finalizar o 
evento, haverá uma palestra, novamente no espaço do Teatro UNISEP, encerrando o segundo dia em período noturno. Ressalta-se que para o 
evento serão disponibilizadas 1.100 vagas para profissionais da rede municipal e 400 vagas para o público em geral através de inscrições 
gratuitas. 

O congresso tem por finalidade promover, por meio da apresentação de trabalhos, a socialização das pesquisas e 
estudos em educação que, efetivamente, tenham contribuído para a inovação, humanização e avanços no processo de ensino e 
aprendizagem. A intenção, também, é fazer do congresso um espaço para trazer à tona discussões sobre o papel da escola pública na 
atualidade, principalmente no que tange à força de seu poder transformador. Serão discutidos diversos temas, são propostas soluções, 
compartilham-se experiências, assim como se realiza a capacitação de servidores, para isso a necessidade da contratação de palestrantes na 
área educacional seguindo o Plano Municipal de Educação – decênio 2015/2025, aprovado pela Lei nº 4.310 de 30 de junho de 2015, 
principalmente nas metas e estratégias que se referem à Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação. Nesse sentido, a 
contratação ora proposta objetiva tornar possível a disponibilização de profissionais de alto nível qualificando o evento. 

O perfil dos palestrantes a serem contratados foi analisado pela equipe pedagógica da SMEC, de acordo com temas 
atuais no âmbito escolar que trabalham e foram escolhidos em virtude de sua notória especialização nos diversos temas tratados durante o 
Congresso, uma vez que os serviços de capacitação em questão tratam-se de serviço técnico especializado, configurando natureza singular do 
objeto, motivam a inexigibilidade nos moldes do inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93. 

As palestras serão conduzidas por profissionais diferentes, sendo necessárias várias contratações, todas neste mesmo 
processo, pois as contratações são afins ao evento. Os valores cobrados por cada participante são compatíveis aos praticados habitualmente 
em outros eventos, situação que pode ser observada nos comprovantes de pagamento em anexo e também coerente com a realidade de 
mercado. 

 
Os recursos financeiros são provenientes de receita vinculada à Educação Básica e estão previstos na conta 

orçamentária: 
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Conta Órgão/ 
Unidade 

Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3870 07.002 12.361.1201.2-051 3.3.90.39.48.00 000 

 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 25, Inciso II, da Lei de 

Licitações nº 8.666/93 é de parecer favorável a contratação de: 
-  GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA – ME, CNPJ Nº 07.723.096/0001-65; 
-  K N DA S ROSARIO, CNPJ Nº 24.521.936/0001-26; 
-  GAHME SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. - ME, CNPJ Nº 15.503.955/0001-39; 
-  CAMILA BARBOSA RICCARDI LEON, CNPJ Nº 33.390.721/0001-04; 
-  MARIA DA CONCEIÇÃO BAHIA VALADARES - ME, CNPJ Nº 16.875.989/0001-17; 
- DOTSY M. SANTI REBELATTO & CIA. LTDA.- ME, CNPJ Nº 84.829.175/0001-0; e 
- ALTAMIR ROBERTO DE CARVALHO, CPF Nº 010.882.798-48 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 15 de janeiro de 2020. 
 
 

Samantha Marques Pécoits 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

De acordo com a inexigibilidade de licitação nº 001/2020, em  15 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 


