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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90/2022  

PROCESSO Nº 904/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços compreendendo apresentação artística, cerimonialista de evento, 

recepção e animadores de plateia, para atuação durante a realização da Semana da Leitura, no período de 24 a 

28 de outubro de 2022, de acordo com as especificações abaixo:  

 

CONTRATADA: COMPANHIA DE DANÇA MIRNA PECOITS 

CNPJ: 11.923.298/0001-28 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 84011 Prestação de serviço durante a Semana da Leitura 2022, entre os 

dias 24 e 28 de outubro de 2022, das 8 às 11:30h/ 13:30 às 17h, no 

Teatro Unisep, compreendendo apresentação artística, 

cerimonialista do evento, recepção e animadores de plateia, 

sendo:  

- 02 (duas) apresentações diárias de 30 minutos cada, (uma no 

período matutino e outra no vespertino, totalizando 10 

apresentações) do espetáculo de dança "PÁGINAS DE 

FANTASIA", que conta a história de uma menina que ficava 

muito tempo utilizando a tela do celular; a criança entra em cena 

com o celular na mão, fica entediada e resolve pegar um livro na 

estante, A Bela e a Fera, ao começar a ler, os personagens 

aparecem dançando e interagindo, ela percebe que há um 

mundo completamente mágico dentro dele, então passa a gostar 

de livros, esquecendo do celular e vivendo a magia da leitura. 

  

- O espetáculo deverá conter elenco mínimo de 10 bailarinos, no 

qual os personagens deverão exercer a função de apresentador/ 

cerimonialista, recepcionistas e animadores do público nas 

atividades que serão desenvolvidas durante todo o evento. 

- A Contratada é responsável pela instalação de tapete linóleo, 

cenografia, figurinos e maquiagens do elenco. 

- A Contratante é responsável pela iluminação e serviço de som. 

01 serviços 40.000,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 90/2022: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

 

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

 

1. A contratação ora pretendida se justifica pela inserção do Projeto de Literatura na rede municipal desde 2006 

e em cumprimento à Lei municipal 3652/2009 de 25/11/09, que estabelece os conceitos, princípios e 

instrumentos com o objetivo primordial de fomentar a leitura através de ações diversificadas. Durante o evento 

da Semana da Leitura são apresentadas pelos alunos atividades diferenciadas como fábulas, lendas, poesias, 

paródias, contos, músicas e teatro, que são mostras de arte e do trabalho realizado nas unidades durante o ano.  

 

2. Em razão da pandemia do coronavírus, ocorreram paralizações de eventos culturais sem expectativas para 

retorno das atividades. Por este motivo, o evento anual não foi realizado no período.  

 

3. A Semana da Leitura atende uma dinâmica diária, desenvolvida no período matutino e vespertino, com 

apresentações em ambos períodos, pois serão alunos diferentes.   

                                                                                            

4. Para possibilitar a promoção deste evento artístico de grande porte, com atendimento de no mínimo oito 

mil alunos no período, exige-se a contratação de profissionais preparados, considerando que para as 
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apresentações diárias, na função de cerimonialistas, artistas recreadores, contadores de histórias, animadores 

de plateia, a Secretaria de Educação não disponibiliza de pessoal técnico preparado com personalidade para 

realização das performances artísticas. Ainda, há uma proposta de apresentação artística embalada pelo tema 

do evento, "VIAJANDO NO MUNDO DOS CONTOS DE FADAS" que proporcionará a muitos alunos a 

oportunidade de assistir a um espetáculo de alto nível. 

 

5. A apresentação do Espetáculo "PÁGINAS DE FANTASIA" da Cia de Dança Mirna Pecoits, dirigido pela 

Diretora Geral Francieli Franzoni Melati, tendo como coreógrafa Andreza Testolin Rodrigues. Conta com 

elenco de 10 bailarinos e tem no seu repertório, neoclássico, jazz e dança contemporânea, com músicas 

diversificadas, escolhidas para o tema. O espetáculo conta a história de uma menina que ficava muito tempo 

utilizando a tela do celular, a criança entra em cena com o celular na mão, fica entediada e resolve pegar um 

livro na estante, o livro é: A Bela e a Fera. Ao começar a ler, os personagens aparecem dançando e interagindo, 

ela percebe que há um mundo completamente mágico dentro dele, então passa a gostar de livros e acaba 

esquecendo o celular de lado e vivendo a magia da leitura. Os personagens do espetáculo também farão o 

trabalho de recepção, recreação e animadores de plateia durante o dia de evento. 

 

6. O espetáculo a ser apresentado não foi escolhido aleatoriamente, é atraente ao público infantil, atende à 

necessidade desta secretaria e a característica do evento e, além disso, a contratação pretendida trata-se de 

profissionais do setor artístico consagrados pela opinião pública, conforme é possível verificar em notícias 

veiculadas de grandes e conhecidos sites da mídia. A Cia de Dança Mirna Pecoits é conhecida pela diversidade 

de trabalhos realizados, inclusive em trabalhos anteriores neste município com grande aprovação do público.  

Sendo assim, a contratação deverá ser efetuada por Inexigibilidade de Licitação: 

Lei n.º 8.666/93, Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

7. Considerando que as apresentações e/ ou prestação de serviços serão realizados por uma companhia, 

associação de bailarinos e amantes da dança, uma entidade civil e cultural, atuante no município desde 2009, 

que produz e realiza espetáculos em nível amador e profissional, desenvolve a dança e atividades culturais 

em Francisco Beltrão e região, realiza cursos nas diferentes técnicas de dança, bem como promove debates, 

simpósios e mostras de dança. O talento e o profissionalismo dos integrantes da companhia trouxeram 

reconhecimento para a equipe, para os alunos e para o município, em diversas cidades e festivais com um dos 

grandes trabalhos da Companhia foi "Cats" (Jazz e Danças Urbanas), que rendeu mais de três dezenas de 

apresentações em várias cidades do estado, inclusive no Festival de Danças de Joinville SC. 

 

8. Os trabalhos podem ser conferidos através dos links:  

https://www.instagram.com/balletmirnapecoits/;https://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/departamentos/cult

ura/2017-depto-de-cultura/projeto-conhecendo-o-artista-como-ele-e/conhecendo-o-artista-como-ele-e-parte-

3-mirna-pecoits/;  https://pt-br.facebook.com/balletmirnapecoits/; 

 

9. No que diz respeito aos valores das contratações, em decorrência do elevado nível de subjetividade 

envolvido, a questão da precificação é relevante, no qual os comprovantes apresentados em anexo são de 

trabalhos semelhantes realizados anteriormente a pandemia e são compatíveis aos praticados habitualmente 

em outros eventos. Considerando também, que a futura Contratada está instalada nesta cidade, a proposta 

não apresenta custos de hospedagem, transporte e alimentação de modo que se evitam exorbitâncias e valores 

incompatíveis com o erário municipal, o que também foi avaliado. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3380 07.002 12.361.1201.2.032 3.3.90.39.22.00 104 
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 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Inexigibilidade de 

licitação são vinculados à Educação Básica.   

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da COMPANHIA DE 

DANCA MIRNA PECOITS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.923.298/0001-28, estabelecida na Rua São Paulo nº 

700, Centro, CEP: 85.601-010, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 25, Inciso III, 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, 03 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 90/2022, em 03 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

