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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 89/2021  
PROCESSO Nº 832/2021 

 
OBJETO – Contratação de serviços para ministrar palestras magna sobre o tema: "Trabalho 

em Rede e a Interdisciplinaridade na Efetivação do Serviço de Medidas Socioeducativas", durante 
a realização do II Seminário Municipal de Medidas Socioeducativas, de acordo com as 
especificações abaixo:  

NOME PALESTRANTE: LUCIANA PAVOWSKI FRANCO SILVESTRE 
CPF Nº 038.814.429-79 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total 

 R$ 

1 78538 Palestra magna com o tema: Trabalho em Rede e a 
Interdisciplinaridade  Palestra magna com o tema: 
Trabalho em Rede e a Interdisciplinaridade ne 
Efetivação do Serviço de Medidas socioeducativas a 
ser desenvolvidas no II SEMINARIO MUNICIPAL DE 
MEDIDADAS SOCIOEDUCATIVAS presencial com 
duração mínima de 02 (duas) horas. 
 
Data: 07 de dezembro de 2021  
Hora: 13h30min 
Local: Auditório do ECOMUSEU JORGE BALEEIRO 
DE LACERDA, localizado na Rua Marília, 251 - Padre 
Ulrico, no município de Francisco Beltrão - PR.   

01 UN 2.500,00 

 
Valor Total do processo de Inexigibilidade nº 89/2021: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25 da Lei nº 8.666/93. 
O presente pedido se justifica considerando a necessidade de contratação de profissional 

especializado na temática de medidas socioeducativas para contribuir com a discussão que será 
desenvolvida no II Seminário Municipal de Medidas Socioeducativas, tendo em vista que neste 
evento será lançado o livro "Deixe Minha Voz Ser Ouvida" produzido pelos próprios adolescentes 
que cumprem medidas socioeducativas. 
 

No município o serviço de Medidas Socioeducativas é desenvolvido pelo Centro de 
Referência de Assistência Social - CREAS e tem por finalidade promover atenção socioassistencial 
e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, determinadas judicialmente, devendo contribuir para o acesso a direitos e para a 
ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. 
 

Desta forma, a realização do seminário em questão vem contribuir com o 
acompanhamento social junto aos adolescentes durante o cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. É uma ação que 
cria condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a 
prática de ato infracional, contribui para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de 
reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias, possibilita acessos e oportunidades 
para a ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e 
competências, e ainda fortalece a convivência familiar e comunitária. 
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Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4670 07.003 12.361.1201.2.051 3.3.90.39.48.00 104 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são vinculados a educação básica.  
 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da pessoa 
física LUCIANA PAVOWSKI FRANCO SILVESTRE, inscrita no CPF nº 038.814.429-79, CBO nº  
3331-10, estabelecida na Avenida Ernesto Vilela, nº 1630, Ap 0601, Bairro Nova Rússia, CEP: 
84.070-000 - Município de Ponta Grossa/PR, considerando o que consta no Artigo 25, 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 Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 
Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 05 de novembro de 2021 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


