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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/2022  

PROCESSO Nº 971/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação dos serviços de terapeuta ocupacional para atuação no CEMAEM - Centro 

Municipal de Apoio Educacional Multidisciplinar, de acordo com o Chamamento Público nº 12/2022, de acordo 

com as especificações abaixo:  

CONTRATADA: MOHARA BEGE BOTTINO 

CPF Nº: 382.533.378-76   

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário 

Mês R$ 

Valor  

Total R$ 

1 84127 Prestação de serviços de terapeuta ocupacional 

para atendimento no CEMAEM, com carga horária 

de 20 horas semanais. 

MOHARA BEGE BOTTINO 

CPF: 382.533.378-76   

12 Mês 2.594,51 31.134,12 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 95/2022: R$ 31.134,12 (trinta e um mil, cento e trinta 

e quatro reais e doze centavos). 

 

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

 

2.1 A principal função do terapeuta ocupacional é prestar assistência qualificada a pessoas que 

precisam de ajuda em suas atividades motoras, sensoriais e cognitivas básicas. As atividades podem ser as 

mais diversas possíveis: higiene pessoal, lazer, desenvolvimento artístico, produtividade, esportes e atividades 

de integração social. 

 

2.2 Na escola, o Terapeuta Ocupacional avalia e intervém no desempenho ocupacional do estudante no 

contexto escolar, oferecendo meios para que o aluno se envolva e participe efetivamente das ocupações ou 

atividades no âmbito escolar, estão incluídas as atividades em sala de aula, o recreio, reforço escolar, visitas 

técnicas ou quaisquer outras atividades educativas que aconteçam dentro ou fora da escola. 

 

2.3 Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades do CEMAEM. Conforme consta no 

Regimento interno e Plano Anual do CEMAEM, se faz necessário para compor a equipe técnica desta 

instituição um profissional de Terapia Ocupacional, visto que atualmente há lista de espera de 59 (cinquenta 

e nove) crianças para este atendimento, sendo que quanto mais cedo se dá a intervenção maiores são os 

benefícios para este indivíduo. O terapeuta ocupacional junto com a equipe multidisciplinar ajuda a definir 

metas específicas para a criança com autismo e demais patologias que envolve interação social, 

comportamento e desempenho nas atividades de vida diária. Hoje 90% dos atendimentos necessitam do 

Terapeuta Ocupacional para fomentar suas habilidades e ajudá-los a conquistar a sua independência. 

 

2.4 Considerando que não há concurso público vigente para o cargo e que não há nenhum processo em curso 

para a realização de concurso público e que mesmo iniciando processo todas as etapas levariam alguns meses 

para a conclusão. 

 

2.5 Considerando que a Lei Municipal que autoriza a contratação através de Processo Seletivo Simplificado 

não contempla este cargo; 

 

2.6 Considerando que a contratação pretendida com este processo de inexigibilidade de licitação, resulta de 

pessoa física credenciada no Chamamento Público n° 012/2022, que atende os alunos da rede municipal de 

ensino, correspondendo as demandas nas áreas de atendimento de crianças com TEA, TDAH, Hiperatividade, 

Síndrome de Down e demais patologias de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
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de Francisco Beltrão no – Centro Municipal de Apoio educacional Multidisciplinar - CEMAEM. 

 

2.7 A quantidade requisitada está de acordo com a demanda de atendimento do CEMAEM. 

 

2.8 O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados com base na tabela 

salarial de contratação exercida pelo município em concurso público e a quantidade de horas seria suficiente 

para compor a equipe necessária para atender as demandas e planejamentos de atendimento do CEMAEM. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3350 07.002 12.361.1201.2.032 3.3.90.34.00.00 104 

 

 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 Pessoa Física: 

MOHARA BEGE BOTTINO, CPF nº 382.533.378-76, inscrição CREFITO nº 14259-TO, estabelecida na Londrina 

nº 464, Bairro Vila Nova, CEP: 85605030, no Município de Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no 

Artigo 25, Caput, 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, 24 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 95/2022, em 24 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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