ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 1/2020 - DL

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Processo Nr.:
1/2020
Data:
20/01/2020

CNPJ:
75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.:
84600-000
- União da Vitória - PR

Folha: 1/2

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

CARINA WAHL DE ALMEIDA 04183868971
,364 - ********
União da Vitória - PR
27.569.484/0001-40

Objeto da Compra:

Código:

12309

Inscrição Estadual:

Contratação de curso e palestra de formação para professores e gestores durante a semana pedagógica da Uniuv.

ITENS
Item
1

Quantidade
Especificação
20,00 CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES - 7 encontros, ao
longo do ano. (18-14-0222)

Unid.
HRS

2

2,00 PALESTRAS - Fevereiro e julho de 2020. (18-14-0223)

UN

Valor Unitário
200,00

Valor Total
4.000,00

350,00

700,00

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA
A Uniuv preza pela formação e qualificação de seus docentes e gestores, de forma a garantir a qualidade dos
serviços educacionais que oferece para a comunidade local e regional.
Dessa forma, considera-se fundamental proporcionar oportunidades de crescimento pessoal e profissional para
toda a equipe pedagógica, por meio de cursos, palestras, oficinas e outras atividades relacionadas às atividades
de gestão, ensino e aprendizagem.
Para tanto, identificando as necessidades de investimento na formação dos docentes e gestores, buscou-se
profissionais experientes e com formação pedagógica necessária para ministrar curso e palestras sobre os temas
identificados relevantes para este momento da instituição. Com os novos cursos criados, nova modalidade de
ensino e possibilidade de crescimento da instituição, faz-se necessário investir na formação docente.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
A escolha do fornecedor recaiu sobre CARINA WAHL DE ALMEIDA 04183868971 após
pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante junto a fornecedores do objeto do presente processo em que
a referida obteve o menor preço e possui as condições de habilitação requeridas.

União da Vitória, 20 de Janeiro de 2020

-------------------------------------------------------------------------------Dallan Marcelo Gregório
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 Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

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

Valor da Despesa:

Pagamento.........:

4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)

03 dias após assinatura da autorização

