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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2022  

PROCESSO Nº 370/2022 - EDITAL 

 

  OBJETO – Contratação do profissional Nery de Mello (Parangolé), através da sua empresa 

Nesi & Mello Ltda – ME, para ministrar a palestra autoral "NASCIDO PARA TRIUNFAR" durante o evento 

Encontrão de Clubes de Mães 2022, que será realizado no dia 28 de maio de 2022, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: NESI & MELLO LTDA 

CNPJ: 08.488.211/0001-27 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 81117 Palestra: "NASCIDO PARA TRIUNFAR", 

apresentada por seu autor Nery de  Mello 

(Parangolé), com duração de aproximadamente 

60 minutos, durante o Encontrão dos Clube de 

Mães 2022, dia 28 de maio a partir das 09 horas no 

local indicado pelo Departamento de Cultura.    

01 serviço 2.500,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade nº 38/2022: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, II, da Lei nº 8.666/93. 

 

O clube de mães tem objetivo de oportunizar e promover a interação social, cultural e lazer dos clubes de 

mães, através de projetos, ações, cursos, oficinas, voltado a área da inclusão social, cultural e comunitária. 

Buscando a melhoria de renda da família através de projetos auto sustentáveis. Busca-se ainda ajudar na 

construção de suas histórias e experiencias individuais e coletivas. Dar promoção do desenvolvimento 

econômico, social, Cultural e Lazer. Reconhecer a capacidade que o ser humano tem no constante 

aperfeiçoamento e modificações, desde que sejam oferecidas oportunidades, e garantir o acesso para tais 

modificações. 

 

Promover e contribuir para a formação e desenvolvimento da vida comunitária e suas raízes culturais, 

etnias, costumes. Representar o seguimento das mães e suas famílias no tocante e seus anseios e 

necessidades; desenvolver trabalhos com mulheres, dentro de um conceito familiar, proporcionando-lhes 

uma melhor qualidade de vida. Os Grupos/Clubes de mães, é coordenado no Município de Francisco 

Beltrão pelo Departamento de Cultura, desde 1 de outubro de 2018, o programa se propõe a atender a mais 

de 2.000 famílias cadastradas nos 85 clubes de mães, são oferecidos para os clubes oficinas culturais como 

Patch aplique, Bordados, Pintura em geral, Decupagem, Tricô, Crochê, entre outros, também é realizado 

palestras e trocas de conhecimentos afim de trazer aprendizado e evolução a cada integrante. São 

ministrados nas comunidades, nas salas dos Clubes de Mães, e na sede da entidade no centro, a fim de 

facilitar o acesso à cultura e lazer. 

 

O encontrão do Clube de Mães é realizado de dois em dois anos. No ano em que antecede o encontrão 

acontece 8 a 9 encontros durante o ano com participação de 8 a 10 clubes cada encontro. No ano seguinte é 

realizado uma grande confraternização com todos os clubes afim de socialização e integração, e troca de 

conhecimentos.  

 

Nessa edição, a administração resolveu trazer também para as participantes uma palestra única para o 

crescimento pessoal delas, aprimorar a troca de experiencias entre as participantes, juntamente com a fala 

motivacional que será trabalhada tanto para aprimoramento emocional quanto profissional, sendo este um 

dos objetivos do Encontrão. 
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Trata-se de uma palestra show, produzida a partir dos acontecimentos vividos pelo palestrante no decorrer 

de sua trajetória profissional e pessoal. O palestrante teve sua trajetória residindo por longo tempo no 

Município, sendo ele conhecido por 90% das participantes onde sempre realizou notório trabalho com 

autoria própria e exclusiva. Nela o autor conta como ser bem sucedido na vida pessoal e profissional, a 

partir dos "nãos" que recebeu transformando-os em "sim" através das oportunidades que não foram 

desperdiçadas. Durante o evento, ao mesmo tempo que fala do testemunho, ele traz para sua história a sua 

bibliografia de vida na palestra e vice-versa , oportunizando uma grandiosa reflexão das possibilidades. 

 

A palestra AUTORAL: NASCIDO PARA TRIUNFAR é um grandioso estimulo para as participantes do 

evento, pois a referida palestra vem de encontro aos temas que os Clubes de mães realizam e também é 

condizente com a temática do evento. Nela é dada a oportunidade de aflorar as emoções e promover 

intensas reflexões. Duração de aproximadamente 60 minutos. Os valores pelo serviço estão de acordo com 

os praticados no mercado.   

  

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4850 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.39.22.00 000 

 

Os recursos financeiros 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 Jurídica: NESI 

& MELLO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.488.211/0001-27, estabelecida na Avenida Luiz Antonio Faedo, 

nº 761, sala 201, Centro, CEP: 85.601-275, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 25, II, 

da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos que integram o presente 

processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 04 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 38/2022, em 04 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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