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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2022  

PROCESSO Nº 329/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 40 exemplares do livro PIPO e FIFI - ENSINANDO PROTEÇÃO CONTRA 

VIOLÊNCIA SEXUAL e 40 casais dos bonecos PIPO e FIFI, para utilização na capacitação de professores da 

rede municipal de ensino, sobre violência sexual na infância, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: CAROLINE ASCARI MEYER TREINAMENTOS - ME 

CNPJ: 30.802.768/0001-40 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 80835 Livro: PIPO E FIFI - ENSINANDO 

PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA 

SEXUAL.  

Autor: Caroline Arcari. 

Editora: Caqui.   

40 UN 37,73 1.509,20 

2 80838 Bonecos educativos: CASAL DE 

BONECOS PIPO E FIFI. Descrição: 

Casal de personagens Pipo e Fifi em 

pelúcia lavável, brinquedo 

certificado pelo INMETRO. Bonecos 

sexuados para o trabalho de 

educação sexual, identificação de 

partes íntimas, diferenças entre 

toques saudáveis e toques abusivos.   

40 PAR 175,66 7.026,40 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 42/2022: R$ 8.535,60 (oito mil, quinhentos e trinta e cinco 

reais).  

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste em virtude da capacitação que os psicólogos da Secretaria de 

Educação pretendem realizar nas unidades escolares municipais com o intuito de refletir sobre questões 

ligadas à sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e preconceitos, sentimentos e questões sócio 

político-culturais a ela associadas, sem a imposição de determinados valores sobre outros; e, ainda, 

possibilitar que o educador ofereça à criança a oportunidade de ler sua curiosidade sexual adequadamente 

atendida, contribuindo, assim, para seu processo de aprendizado e para o desenvolvimento de todas as suas 

capacidades. Professores e Coordenadores Pedagógicos têm um relacionamento muito próximo com as 

crianças, sendo assim a Formação sobre prevenção de violência sexual na infância tem como intuito os 

instrumentalizarem para lidar adequadamente com as manifestações da sexualidade das crianças e oferecer-

lhes um respaldo institucional a fim de protegê-los. 

A proposta é uma formação com os professores regentes dos CMEIs e escolas, apresentando o material e 

orientando sobre como trabalhar com as crianças e como manejar uma situação de abuso, quais passos 

seguir após a identificação de uma situação de violência sexual. 

CMEIs - Destinados para Professores Maternal II e III com a finalidade de trabalhar com as crianças a partir 

de 2 anos até 4 anos. 

Escolas - Destinados para Professores do Infantil IV e Infantil V, com alunos de 4 e 5 anos.  

 

2.2. Justifica-se também o processo de aquisição através de dispensa de licitação em função do valor do 

material. Serão disponibilizados um livro e um kit de bonecos para cada unidade. 

 

2.3.  Para obter o custo quando da elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas com 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

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 2 

fornecedores locais, sendo constatado a indisponibilidade do produto. Ainda, foi realizada pesquisa em 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso, para fins de 

comprovação da compatibilidade de valores, finalmente foi realizada pesquisa diretamente com a editora. 

Os documentos comprobatórios dos valores estimados encontram-se em anexo no processo acima citado. 

 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4370 07.005 12.361.1201.2.038 
3.3.90.30.46.00 

3.3.90.30.14.00 
104 

 

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

licitação são vinculados à educação básica. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa CAROLINE 

ASCARI MEYER TREINAMENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 30.802.768/0001-40, estabelecida na Rua 

São Paulo, nº 1177 - Água Verde, CEP: 80.610-070, na cidade de Curitiba/PR, considerando o disposto no 

Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do 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, 25 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 42/2022, em 25 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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