MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021
PROCESSO Nº 772/2021
OBJETO – Contratação de serviços para ministrar palestras do tema: “inserção de
Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde do Município”, durante o
seminário de capacitação aos profissionais de saúde nos dias 21 e 22 de outubro de 2021, de
acordo com as especificações abaixo:
ARQUIMEDES GASPARETTO JUNIOR
CPF: 938.750.109-49
Item nº
1

Código Especificação
78450

Seminário para profissionais de saúde com
o tema: "USO DE PLANTAS MEDICINAIS
E FITOTERAPICOS NO SISTEMA ÚNICO
DE SAUDE"

Quantidade
01

Unidade Valor Total R$
SERV

8.353,00

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 107/2021: R$ 8.353,00 (oito mil, trezentos e
cinquenta e três reais).

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei
Federal nº 8.666/93.
O Brasil é um país de grande diversidade vegetal. Muitos desses vegetais com poder
medicinal sendo matéria prima para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos.
Fato este que é comprovado por séculos de uso pela população, não apenas a partir do início
da colonização, mas antes dela, pelos habitantes nativos que tinham nas plantas medicinais o
principal meio de cura de suas enfermidades. Com o desenvolvimento da medicina, química,
foram isolados muitos princípios ativos de plantas que resultaram em medicamentos.
Atualmente, com a consolidação dos estudos pré-clínicos e clínicos sobre as plantas
medicinais, sua eficácia e sua segurança, que antes eram comprovadas de forma limitada
pelo uso popular, passaram também a sê-lo pelos estudos científicos.
Para atender a lei municipal n° 4.391 de 20 de abril de 2016 que institui no âmbito do
município de Francisco Beltrão o programa Qualidade de vida com medicinas tradicionais e
práticas integrativas em saúde, a secretaria de saúde em parceria com a secretaria de
agricultura encaminharam o projeto para a chamada publica SCTIR/MS N° 1/2017: Inserção
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica de saúde no município de Francisco
Beltrão - PR o qual foi aprovado conforme publicação no diário oficial da união de 22 de
dezembro de 2017. O plano de trabalho de projeto contempla diferentes metras e entre elas, a
realização de eventos, como seminários envolvendo os profissionais da rede e os parceiros,
como as universidades. Promovendo assim, atualização e discussão do assunto considerando
a realidade local.
O evento irá acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, no Espaço da Arte, em 4 turmas
diferentes:
- Turma 1: 21/10 das 08h00min as 11h30min
- Turma 2: 21/10 das 13h30 as 17h00min
- Turma 3: 22/10 das 8h00min as 11h30min
- Turma 4: 22/10 das 13h30 as 17h00min.
Os participantes devem se inscrever para apenas uma turma, visto que o mesmo assunto será
abordado em todas as turmas, em virtude dos cuidados com a Covid-19.
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página 1

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
No que diz respeito aos orçamentos informamos que a secretaria de saúde conseguiu
somente dois orçamentos devido outros profissionais não ter o mesmo nível de qualificação.
Os recursos orçamentários estão previstos na conta:
Órgão/
Conta
Funcional programática
Elemento de despesa
Unidade
2640

06.005

08.244.0801.2.025

3.3.90.32.04.00

Fonte
000

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de
licitação são oriundos da receita própria do município.
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pessoa
Física ARQUIMEDES GASPAROTTO JUNIOR, inscrita no CPF nº 38.750.109-49, CBO nº
2234-05, residente na Rua Extremosa, nº 180, Bairro Ecoville 2, CEP: 79824-326 na cidade de
Dourados/MS, considerando o que consta no Artigo 24, inc. II, da Lei de Licitações nº
8.666/93 e o contido no Termo de Referência que integra o presente processo.
A Comissão Permanente de Licitações submete este processo a apreciação e parecer
da Assessoria Jurídica do Município.
Francisco Beltrão/PR, 20 de outubro de 2021

Alex Bruno Chies
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Daniela Raitz
Membro da Comissão Permanente de Licitações
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