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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 87/2022  

PROCESSO Nº 878/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Inscrição de três servidoras municipais para curso de capacitação acerca de formação sobre 

o processo de entrevista da Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes vítimas e/ou testemunhas de 

violência, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA 

CNPJ: 11.179.644/0001-05 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 83983 Formação presencial sobre o processo de entrevista da 

Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes 

vítimas e/ou testemunhas de violência, conforme 

cronograma no anexo II a este termo, incluindo: 

 

- Inscrição com acesso a todos os dias do curso, (dias 

24, 25 e 26 de outubro de 2022;  

- Material do evento (bloco de anotações, caneta e 

crachá de identificação); 

- Acesso ao Material digital APÓS o curso; 

- Almoço dias 25 e 26 de outubro de 2022; 

- Coffee Break dias 24, 25 e 26 de outubro de 2022 

(vespertino). 

COMBO ESPECIAL COM 3 INSCRIÇÕES   

01 Combo  3.450,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 87/2022: R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e 

cinquenta reais). 

 

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

 

O presente pedido se justifica considerando a necessidade de qualificar profissionais da rede de proteção social 

do município para realizar a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de 

violência, com ênfase na escuta ativa, intervenção adequada e encaminhamentos envolvidos. 

 

A Escuta Especializada é um procedimento realizado pelas (os) profissionais que atuam na rede de proteção 

social do município, com o objetivo de acolher a vítima ou testemunha de violência, permitindo o relato livre 

para que a proteção e o cuidado à criança ou adolescente sejam devidamente prestados. 

 

A Lei de Escuta Especializada e Depoimento Especial está disposta na Lei 13.431/17, cujo principal intuito é 

conceder um tratamento diferenciado à criança ou ao adolescente que é vítima ou testemunha de violência. 

 

A legislação visa possibilitar que os depoimentos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência 

sejam realizados com o apoio de uma equipe técnica capacitada, com todo o cuidado possível, evitando-se ao 

máximo o contato com o agressor e a reiteração do depoimento. 

 

A formação acontecerá na cidade de Curitiba – PR nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2022, no Centro de eventos 

Hotel Bristol Centro Cívico, R. Dep. Mário de Barros, 1158 - Juvevê, Curitiba - PR, 80530-280. 

 

Profissionais da Rede de proteção que farão o curso: 

1.MARIZA MARIA CARLESSO DE LIMA, CPF: 064.733.829-76; 

2.NILCE TEREZINHA TOMAZINI, CPF: 036.416.029-20; 

3.HILDEGARD MARIA REICHERT, CPF:453.234.969-91 

     

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 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2541 06.005 08.244.0801.2.026 3.3.90.39.48.00 934 

 

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

licitação são vinculados a receita: Bloco de Financ da Proteção Social Básica – SUAS. 

 

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

COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.179.644/0001-05, estabelecida 

na RUA URUGUAI nº 122, sala 3, Box 76, Centro, na cidade de Itajaí/SC, CEP: 88.302-200, considerando o 

disposto no Artigo 25, inc. 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, 21 de setembro de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 87/2022, em 21 de setembro de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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