ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – N° 2022.0728-001-SEMED DISP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2207001/2022-SEMED
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNDAMENTO LEGAL: 24, INCISO XIII, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
ADJUDICADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE.
CNPJ: 61.600.839/0001-55.
OBJETO: Contratação de agente de integração especializado na prestação de serviços de

administração de programa de estágio para estudantes Universitários, com concessão de
bolsa, vale transporte, e realização de recrutamento, seleção, e acompanhamento e
administração das atividades de estágio, para atender ao plano de recuperação da
aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de Altamira
VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: 37.440,00
(TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) TAXAS
ADMINISTRATIVAS DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO.
VALOR TOTAL ANUAL DO PROCESSO INCLUINDO BOLSA AUXILIO E VALE
TRANSPORTE: R$ 739.440,00 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL,

QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).
Senhora Secretária,

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA, por
ordem da Ordenadora de Despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
ALTAMIRA – PA, que no uso de suas atribuições, vem abrir o presente processo de DISPENSA
DE LICITAÇÃO para Contratação de agente de integração especializado na prestação de
serviços de administração de programa de estágio para estudantes Universitários, com concessão
de bolsa, vale transporte e realização de recrutamento, seleção, e acompanhamento e
administração das atividades de estágio, para atender ao plano de recuperação da aprendizagem
da Secretaria Municipal de Educação de Altamira
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Dispensa de Licitação tem como fundamento o 24, Inciso XIII, da Lei Federal de
Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, onde versa:
Art. 25. É dispensável a licitação quando:
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XIII – Na contratação de instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutáriamente da pesquisa, do ensino ou
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada
detenha inquestionável reputação ético profissional, e não
tenha fins lucrativos;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente Dispensa de Licitação decorre da necessidade da Prefeitura Municipal
de Altamira – através da Secretaria de Educação em por em prática o Plano de Recuperação
da Aprendizagem, o qual contempla de um conjunto de ações que contam com a colaboração de
todos os setores da SEMED e das unidades escolares; parcerias com órgãos da Prefeitura de
Altamira e com Universidades Públicas, visando atender 3.280 alunos da rede Pública Municipal,
Dentre as ações estratégicas, previstas no Plano de Recuperação da Aprendizagem, estão os
projetos “Alfabetizar – Aprendendo Ler e Escrever”, que visa ofertar aulas dealfabetização
para alunos de 3º ao 9º ano não alfabetizados, e o “Projeto Aprender Mais, Aprender Sempre”,
destinado a ofertar aulas de reforço para os alunos do 6º ao 9º ano, com o objetivo de melhorar a
proficiência em Língua Portuguesa e em Matemática.
Considerando a necessidade de uma equipe docente específica para atuar na recuperação
da aprendizagem, considerando a elevada demanda de alunos com déficit deaprendizagem.
Considerando os resultados supramencionados, a Secretaria Municipal de Educação –
SEMED decide efetuar a contratação de estudantes universitários que estejam cursando
Licenciatura em Pedagogia, Língua Portuguesa e em Matemática, para atuar como estagiários
bolsistas, desenvolvendo atividades de ensino e aprendizagem para o público-alvo em questão,
sob o acompanhamento da gestão escolar e dos professores.
Considerando os dois anos (2020 e 2021) de suspensão das aulas presenciais e de adoção
das aulas remotas, período em que muitos alunos não participaram, efetivamente, distanciandose, assim, da vivência escolar, e, consequentemente, comprometendo seu processo de
aprendizagem;
Considerando compromisso de assegurar a recomposição das aprendizagens essenciais
a todos os alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino;
Considerando o Plano de Recuperação da Aprendizagem, o qual contempla um
conjunto de ações que contam com a colaboração de todos os setores da SEMED e das unidades
escolares; parcerias com órgãos da Prefeitura de Altamira e com Universidades Públicas para a
execução efetiva das atividades propostas, e a necessidade da contratação de estagiários
acadêmicos do Curso de Licenciatura em Pedagogiaatuarão como estagiários bolsistas no
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processo de alfabetização de alunos de 3º ao 9º anodo Ensino Fundamental; já os estagiários das
Licenciaturas em Língua Portuguesa e em Matemática atuarão nas turmas de 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental;
Considerando a necessidade de realização de recrutamento, seleção, cursos on-line,
acompanhamento e administração das atividades de estágio remunerado para atender às
necessidades da Secretaria de Educação.
Considerando que o agente de integração torna o processo mais eficiente devido à experiência
na área, e possui um acesso amplo às instituições de ensino; está atualizado sobre as leis que
devem ser compridas.
É nobre e útil para o Município, firmar contrato com a empresa especializada para a promoção de
integração ao mercado de trabalho, haja vista que também é papel do Poder Público, criar
iniciativas inovadoras de caráter participativo, para a formação de seus cidadãos, em especial, a
preparação de jovens para a formação profissional, bem como incentivar sua participação no
serviço Público.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA

A escolha recaiu a favor do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55, é uma Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos e de
fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social, nascida há mais de 58
anos, na colaboração e desenvolvimento dos programas de estágio de estudantes e aprendizagem,
possibilitando o seu ingresso ao mundo do trabalho.
De acordo com o estatuto do CIEE, destaque para as finalidades:
I. A integração dos estudantes ao mercado de trabalho;
II. O desenvolvimento da educação profissional na realização de programas de estágio;
III. O entrosamento e o intercâmbio entre as instituições de ensino e pesquisa e entes
públicos ou privados;
IV. A prestação de assistência social e educacional a pessoas carentes;
V. O incremento da cultura, da educação, da ciência e das artes;
VI. A defesa e difusão da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais;
VII. Proporcionar à juventude estudantil suas primeiras experiências no mercado de
trabalho, aperfeiçoando sua qualificação profissional.
Desde sua fundação, o CIEE já encaminhou mais de 15 milhões de estudantes de ensino médio e
superior para estágios e treinamentos em 250 mil empresas e organizações conveniadas, privadas
ou públicas. Com atuação em todos os Estados brasileiros, o CIEE é reconhecido como uma
entidade de Assistência Social, que atua por meio de diversos programas, incluindo o de
aprendizagem e o estágio de estudantes, contribuindo para o acesso e integração de estudantes em
condições de vulnerabilidade ao mundo do trabalho, fortalecendo o exercício da cidadania. Com
plataforma digital com ferramentas disponíveis para empresas, estudantes e instituições de ensino,
objetivando facilitar a utilização dos serviços disponíveis e o gerenciamento do programa de
estágio.
O CIEE, foi escolhido por ser do ramo pertinente ao objeto demandado, e apresentou toda
documentação necessária, jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; bem como apresentou
proposta de preços dentro dos preços de mercado.
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Desta forma, dada a singularidade do procedimento, a Administração Pública pretende
contratar a empresa especializada, para atuar como agente integrador, na contratação de
estagiários nos termos do 24, Inciso XIII, da Lei de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, onde a licitação é DISPENSSÁVEL.
Para justificar que o preço cobrado está compatível com o valor de mercado, foi tomado
como base os contratos firmados com valores pagos em órgãos públicos, comprovando a
razoabilidade do valor a ser celebrado, o que nos permite inferir que os preços se encontram
compatíveis com a realidade mercadológica;
Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA
ESCOLACIEE.
CNPJ: 61.600.839/0001-55. O valor dos serviços administrativos para atuação como agente de
integração é de R$ 40,00 (quarenta reais) por estagiário, totalizando o valor de R$ 37.440,00
(trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais) anual, que somado a bolsa que será repassada
ao agente de integração, pela Secretaria Municipal de Educação, para que seja efetuado o
pagamento aos estagiários contratados, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e vale
transporte no valor de R$ 100,00 ( cem reais) por estagiário, ficando então o valor total anual para
o processo de R$ 739.440,00 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais),
a serem pagos nas condições, referentes aos serviços prestados para a Secretaria Municipal de
Educação de Altamira, Levando-se em consideração as justificativas expostas, conforme
documentos acostados aos autos deste processo.
Orçamento 2022:
12 122 0006 2029 – Manutenção de Secretaria Municipal de Educação
33 90 36 00 – Outros serv. De terc. Pessoa Física
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
15 73 00 00 – Royalty do Petróleo e Gás a Educação
33 90 39 00 – Outros serv. De terc. Pessoa Jurídica
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
15 73 00 00 – Royalty do Petróleo e Gás a Educação
17 09 00 00 – Trans da União de Recursos Hídricos
33 90 48 00 – Outros aux. Finan. a pessoas físicas
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
12 364 0016 2066 – Apoio às Atividades de Nível Superior do Município
33 90 18 00 – Auxílio financeiro a estudantes
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
33 90 36 00 – Outros serv. De terc. Pessoa Física
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
33 90 39 00 – Outros serv. De terc. Pessoa Jurídica
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
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12 364 0016 2067 – Auxilio ao Estudante de Baixa renda na Graduação e Pós-Graduação
33 90 18 00 – Auxílio financeiro a estudantes
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
33 90 36 00 – Outros serv. De terc. Pessoa Física
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
33 90 39 00 – Outros serv. De terc. Pessoa Jurídica
15 00 10 01 - Receita de Imposto e Transf. Educação.
A presidente da Comissão de Licitação do Município de ALTAMIRA/PA, por meio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA/PA, no uso de suas
atribuições legais e considerando a matéria constante neste processo administrativo, em com base
no parecer jurídico anexo, vem emitir a presente declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
fundamentado no 24, Inciso XIII, da Lei Federal n º. 8.666/93 e suas alterações, para contratação
do objeto do presente TERMO, que para constar, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA- CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55, como contratada pelo valor total anual para o
processo é de R$ 739.440,00 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais)

incluindo taxa administrativa vale transporte e bolsa-auxílio.
Altamira/PA, 28 de julho de 2022.
de forma digital por FABIANA
FABIANA ELBI RODRIGUES Assinado
ELBI RODRIGUES NUNES:51993139249
NUNES:51993139249
Dados: 2022.07.28 10:23:58 -03'00'

FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES
Presidente da Comissão de Licitação/ATM
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