
FIA – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ÁGUA DOCE 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 1/2019 
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2019 
  
JUSTIFICATIVA 
 
 A presente Inexigibilidade de Licitação tem como objeto a contratação de palestra sobre valores, bullying, 
drogas, gravidez precoce, combate ao abuso sexual, solidariedade, relacionamento, comprometimento, equidade, 
projeto de vida e motivação, a ser realizada no dia 07 de outubro de 2019, em comemoração à Semana da Criança. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 A Inexigibilidade de Licitação n. º 1/2019 tem sua fundamentação legal no inciso “II” do artigo 25, da Lei 
8.666/93 consolidada que preceitua o seguinte: 
 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
 
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação; 
 

 Conforme parecer da Assessoria Jurídica do município, e devidamente acatado pela Autoridade Superior, 
é plenamente possível a contratação por inexigibilidade, desde que atendidos alguns requisitos, formalizado o 
respectivo processo e comprovação das exigências legais. 
 
RAZÃO DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
 
 O fornecedor escolhido foi CINTIA MARA JONER ME, com os palestrantes Vilson Cechetti e Deivid 
Freitas, cuja reputação e notória especialização de ambos é inquestionável. Uma simples consulta à rede mundial 
de computadores retorna milhares de resultados de ambos, permitindo que se avalie a extensão e importância dos 
trabalhos desenvolvidos pelos palestrantes.  
 
 Vilson Cechetti foi seminarista, agricultor, segundo grau em contabilidade, curso superior em letras em 
português, pós-graduado em literatura e pós em educação popular. Professor efetivo da rede pública estadual de 
SC. Foi secretário de educação e diretor de escola. Curso de liderança Condor Blanco no Chile. Produtor do curso 
de liderança Condor Blanco, Autor de obras literárias. 
 
 Deivid Freitas, jovem que começou com 8 anos de idade na música oficialmente com a gravação do 
primeiro CD pedagógico, e personagens em livros e revista em quadrinhos. Hoje com 19 anos de idade já cantou 
com vários artistas consagrados e também em programas nacionais de televisão no Raul Gil e Eliana, mais de 1 
milhão de pessoas observaram o seu trabalho. 
 
 Segundo a solicitante, esta tem como objetivo, além do trabalho pedagógico nas escolas, oportunizar aos 
jovens a formação de conceitos para sua vida em sociedade, permitindo que este se desenvolva de forma saudável, 
traçando objetivos para seu futuro. 
  
 Serão desenvolvidas 4 palestras conforme segue: 

 1 palestra para o 1º ano ao 6º ano de manhã; 
 1 palestra para o 7º ano ao terceirão de manhã; 
 1 palestra para o 1º ano ao 6º ano a tarde; 
 1 palestra para o 7º ano ao terceirão a tarde. 

 
 As palestras terão duração aproximada de 90 a 120 minutos e envolverão falas pontuais, canções, 
dinâmicas em grupos, atividades experimentais e histórias. 
 
 O valor proposto é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), compatível com valores para realização 
de palestras semelhantes, conforme comprovação de valores anexas ao certame. 
 



 No valor acima estão incluídos todos os materiais necessários, sonorização, iluminação cenário de palco e 
equipe de técnica de trabalho, bem como todas as despesas com deslocamento, estadia, alimentação e obrigações 
fiscais e trabalhistas. 
 
DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 
 
 Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os 
requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. 
  
 A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
  

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de 
dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de: 
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991); 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e 
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 
260/2002 Plenário. 

  
 Resta deixar consignado que a contratada demonstrou sua habilitação jurídica e regularidade fiscal, 
cumprindo os requisitos e a legalidade da Inexigibilidade de Licitação. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 
 
 As despesas para a execução do objeto do presente contrato correrão a conta de dotação específica do 
orçamento do exercício corrente, e terão a seguinte classificação orçamentária: 
 
12 – FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
01 – FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
2.052 – Manutenção do Fundo dos Direitos de Infância e Adolescência 
3.3.90.00.00.00.00.00   00.01.0621/4 – Aplicações Diretas 
 
 O pagamento dos serviços contratados será feito até 48 horas após o evento, mediante a apresentação da 
nota-fiscal/fatura, e em moeda corrente nacional, através de depósito em conta.  
 
 
Água Doce, SC, 27 de setembro de 2019 
 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
 
 
 
CRISTIANO SAVARIS DA SILVA 
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Secretária 
 
 
 
 
 
 
 
 


