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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2023  

PROCESSO Nº 96/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 25 exemplares do livro O SEGREDO DE TARTANINA e 25 exemplares do 

livro O TESOURO DE TARTANINA e 10 exemplares do livro TUCA E JUBA para utilização na capacitação 

de professores da rede municipal de ensino, sobre violência sexual na infância e adolescência e sobre bullying 

nas escolas, de acordo com as especificações abaixo:  

 

Lote: 1  

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO NOVA SHALOM – CNPJ Nº 66.494.642/0001-00 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 85807 LIVRO: O SEGREDO DE TARTANINA    25 UN 35,46 886,50 

2 85808 LIVRO: O TESOURO DE TARTANINA    25 UN 35,46 886,50 

TOTAL R$ 1.773,00 

 

Lote: 2 

FORNECEDOR: EDITORA CAQUI LTDA – CNPJ Nº 30.802.768/0001-40  

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor Total R$ 

1 85809 LIVRO: TUCA E JUBA - Prevenção de 

violência sexual para adolescentes    

10 UN 30,59 305,90 

TOTAL R$ 305,90 

 

 Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 14/2023: R$ 2.078,90 (dois mil, setenta e oito reais 

e noventa centavos). 

 

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

 

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 e ao bullying, 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 ter 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 e bullying na escola tem 

como intuito os instrumentalizarem para lidar adequadamente com as manifestações das crianças em relação 

a sexualidade e ao bullying, e oferecer-lhes um respaldo institucional a fim de protegê-los de ambas situações. 

 

A proposta é uma formação com os coordenadores das escolas, apresentando o material e orientando sobre 

como trabalhar com as crianças. 

 

As propostas foram realizadas diretamente com as Autoras dos respectivos livros TUCA e JUBA - Ensinando 

Consentimento para Adolescentes e também O SEGREDO DE TARTANINA e O TESOURO DE 

TARTANINA, sendo as mais vantajosas para o município, pois são as opções mais em conta em relação aos 

outros fornecedores. 

 

Justifica-se também o processo de aquisição através de dispensa de licitação em função do valor do material, 

considerando ser um valor relativamente baixo, não sendo necessário realização de nova licitação segundo a 

Lei nº 8.666/1993., Art. 24, inciso II. 

 

Para obter o custo quando da elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas com fornecedores 
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locais, sendo constatado a indisponibilidade do produto. Ainda, foi realizada pesquisa em sites 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 na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4600 07.003 12.361.1201.2.039 3.3.90.30.46.00 104 

 

 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 das empresas: 

 1 - ASSOCIAÇÃO NOVA SHALOM, inscrita no CNPJ sob o nº 66.494.642/0001-00, estabelecida na Rua José 

Cândido Prizão Nº 543, Vila Paulina, CEP: 17.581-022, Município de Pompéia/SP; e 

2 – EDITORA CAQUI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.802.768/0001-40, estabelecida na Rodovia BR 277 

Curitiba-Ponta Grossa, nº 1241, Mossunguê, Município de Curtitiba/PR; Considerando o disposto no Artigo 

24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos integram o presente 

processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 
Francisco Beltrão/PR, 02 de fevereiro de 2023 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 14/2023, em 01 de fevereiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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