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ITENS
Item
1

Quantidade
Unid.
Especificação
1,00 UN Contratação de professora para a disciplina Materiais e Revestimentos para o
curso de Especialização em Design de Interiores. (18-14-0219)

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 25 da Lei 8.666/93 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

II - para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

JUSTIFICATIVA
A presente contratação é fundamentalmente importante para a complementação do curso supracitado,
considerando para tanto, atender aos requisitos didáticos pedagógicos conforme a ementa da disciplina que exige
do contratado tratar dos seguintes assuntos: Argamassa. Revestimento como parte do edifício: conceitos básicos,
visão sistêmica, importância, classificações, características das matérias primas utilizadas. Projetos de
revestimentos de fachadas.
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RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
O contratado atende ao Artigo 19 do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação da UNIUV, em que se
estabelece, "o corpo docente dos Cursos de Especialização será constituído de professores da UNIUV e/ou por
profissionais convidados, sendo que 50% (cinquenta por cento) destes, pelo menos, deverão apresentar titulação
de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC)".
Com vistas a atender o escopo da disciplina mencionado o contratado apresenta uma formação sólida e
consistente com graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário da Cidade de União da Vitória UNIUV possui ainda especialização em Design de Interiores e Light Design, que tem como premissa a formação
de profissionais capazes de perceber e especificar possíveis soluções para os problemas dos ambientes e das
pessoas envolvidas. O tecnólogo em Design de Interiores elabora projetos de interiores, equacionando fatores
estéticos, simbólicos, ergonômicos e técnicos, considerando também questões socioeconômicas e culturais. É
importante salientar que o contratado apresenta um currículo acadêmico pouco explorado, as razões expostas
pelo mesmo em reunião sobre a temática a ser abordada, foi a pouca retribuição do mercado para com esse tipo
de currículo, não menosprezando o mesmo, mas elencando que por questões de posicionamento de mercado a
prática na área de design depende e muito de projetos de pequeno a grande porte, sendo que os primeiro são
mais frequentes e os últimos mais raros. Esse portfólio de trabalhos se torna a referencia para atuação na área, o
que abre um leque para atuação no mercado e, no entanto, em contrapartida nem sempre é possível ser
reconhecido como acadêmico visto que nem todos esses trabalhos são cases para apresentações e/ou
publicações. As razões expostas pelo profissional contrato corroboram para com informações coletadas junto a
outros profissionais da área que citam dificuldades de atuar em sala de aula com a disciplina de Materiais e
Revestimentos, pois esta sofre constantes influências de diversas perspectivas no mercado, sejam elas,
climáticas, temáticas, de moda ou ainda do poder de decisão do proprietário dos projetos. Sendo assim, apesar da
dificuldade de encontrar um profissional apto a lecionar, a coordenação do curso por intermédio de seu
networking, teve a possibilidade de convidar o contratado para ministrar a disciplina no curso de especialização. A
profissional atua como arquiteta em União da Vitória e Região, sendo reconhecida e indicada por seus pares de
profissão. Atuou ainda como Gerente de Escritório/Interprete de Projetos na empresa Medida Certa Materiais de
Acabamento no ano de 2015, o que lhe concedeu experiência na área de materiais e revestimentos,
especificamente em sua atuação como consultora para classificação adequada de matérias em uma visão
sistêmica dos projetos arquitetônicos, conduzidos pela empresa. Dessa maneira as experiências do contratado
comprovam sua expertise para a atuação acadêmica conforme proposta de formação estabelecida para o curso
em questão que visa oportunizar uma formação teórico/prática aos estudantes.

União da Vitória, 11 de Outubro de 2019

-------------------------------------------------------------------------------Maristela Elvira Grossl Stiegler
Presidente da Comissão de Licitação
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DESPACHO FINAL:
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de
Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

-------------------------------------------------------------------------------ALYSSON FRANTZ
REITOR

Valor da Despesa:

Pagamento.........:

2.850,00 (dois mil oitocentos e cinqüenta reais)

10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO

