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PROCESSO DE
COMPRA / CONTRATAÇÃO
N° 0023/2020

OBJETO: AQUISICAO DE
INSCRIÇÕES PARA O “4°
CONGRESSO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO DE POÇOS DE
CALDAS55

Inicio do processo: 07/10/2020

Rua Minas Gerais, 664, sala 701 - centro - Poços de Caldas ~ MG
Tels.:(35) 3714-3004/3714-3128 - e-mail: comDras(a)ame.edu.br- CNPJ: 17.854.977/0001-79
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SOLICITAÇÃO (OBJETO)
Aquisição de inscrições para o 4° Congresso Nacional de Educação de Poços de
Caldas a ser realizado na forma on-line, nos dias 7 e 8 de outubro de 2020. O
pagamento será feito para a Empresa organizadora do evento: GSC Eventos
Especiais Ltda. CNPJ 19.111.913/0001-03. As inscrições serão direcionadas pela
Secretaria Municipal de Educação para os profissionais da Rede Municipal.
Valor unitário da inscrição: R$50,00 (cinqüenta reais)
Quantidade de inscrições: 20 (vinte)
Valor total: R$1.000,00 (um mil reais)
●Condições de Entrega: não se aplica
●Modalidade: Inexigibilidade de licitação com fulcro na Lei Federal n° 8.6666/93 arts. 24, Iie25,l.
●Julgamento: não se aplica
●Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo
do objeto, através de pagamento de boleto ou transferência bancária.
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Poços de Caldas, 07 de outubro de 2020.
JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO
Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino tem como lema “estar a
serviço da Educação em Poços de Caldas" e participar de eventos e projetos que
visem 0 desenvolvimento da Educação e o aperfeiçoamento dos Profissionais da
área.
Considerando que já há alguns anos é realizado o “Congresso Nacional de
Educação de Poços de Caldas” que discute vários temas ligados à área. E que
este ano, na sua quarta edição, será realizado em plataforma on-line devido á
pandemia do COVID-19.
Considerando que a empresa realizadora deste Congresso é a GSC
Eventos Especiais Ltda, CNPJ 19.111.913/0001-03, sediada na Rua Prefeito
Chagas, 305, sala 308, Poços de Caldas - MG, da qual deverão ser adquiridas as
inscrições.
Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino deseja participar deste
evento, adquirindo 20 (vinte) inscrições com valor unitário de R$50,00 (cinqüenta
reais) e que estas inscrições serão repassadas para a Secretaria Municipal de
Educação para que faça a designação dos participantes.
Considerando que este processo de compras será regido pela Lei de
Licitação, especialmente em seus artigos 24, inciso II e 25, inciso I.

Autorizo 0 processo de compra / contratação para aquisição de ingressos
para o 4° Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, conforme
especificações e demais documentos que acompanham este processo.

(^ctq(L^
ProP Maria Helena Braga Á
Presidente Conselho de Curadoreô^- AME
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Sobre o Congresso

o Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas é
uma grande oportunidade para unir os acadêmicos,
educadores e gestores educacionais e possibilitar a
integração entre eles em um processo de reflexão e
atualização
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A GSC Eventos Especiais, empresa de empreendimento e
organização de eventos culturais, científicos e de negócios,
fundada há 30 anos em Poços de Caldas e ainda realizadora
do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas,
Flipoços, lançou em 2017 o Congresso Nacional de Educação
de Poços de Caldas. A área de Educação é também um dos
nichos que nossa empresa atua, pois acreditamos na
Educaçõo como um dos pilares mais importantes de
transformação da sociedade.

Dando continuidade a este Congresso de grande importância para profissionais da área não só em
toda regiôo sul mineira, como também de todo País, a GSC Eventos em parceria técnica com
ao Instituto Federal Campus Poços de Caldas, informam a data da edição 2020 para os dias 07 e 08
de Outubro.

O Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas é uma grande oportunidade para unir os
educacaopocos.com.br/sobre_o_congresso_de_educacao.html
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acadèmicc , educadores e gestores educacionais e possibilitar o integração entre eles em um

<5l^reflexõo e atualizQçôo sobre temas e desafios contemporâneos da educaçõo. recebendo
convidados be renome para discutir variados assuntos de interesse da área.
^
O Congresso tem o intuito de refietir sobre as políticas públicas da educaçõo nas redes educacionais;
reconhecer o educando como sujeito de direitos, protagonistas em diferentes sentidos, experiências e
horizontes; e analisar as problemáticas, desafios e oportunidades que determinam os cenários da
educação da infância e juventude, visando uma educaçõo de qualidade,
Também tem o objetivo de reunir contribuições científicas, através de trabalhos apresentados pelos
congressistas, com o propósito de discutir e apontar resultados de pesquisas e estudos, propor novas
intervenções e indicar necessidades de novos estudos em cada área de abrangência da educaçõo,
através de submissão de trabalhos científicos. Somando-se a isso, o Congresso conta ainda com uma
Feira de Educaçõo com editoras e livrarias específicas da área, além de empresas relacionadas.
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O Congresso conta com um corpo técnico e acadêmico nõo
só do IF Sul de Minas, responsável pela avaliação dos
trabalhos científicos, como também, contribuições de
professores, mestres e doutores da Puc Minas, UEMG, Unifal
dentre outras importantes entidades acadêmicas. Além da
fundamental parceria com a Secretaria de Educaçõo de
Poços de Caldas.
O Congresso destina-se:
Acadêmicos - Estudantes de graduação, pós-graduaçõo e
outras;

Educadores - professores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, áreas de humanas em geral;
Gestores educacionais - Diretores de universidade e escolas, profissionais de áreas administrativas na
Educaçõo;
Entidades vinculadas à Educaçõo
dentre outros.

Escolas, Universidades, Institutos Federais, empresas privadas.

GSC
Eventos Especíaís
a grife de sucesso em eventos
Endereço
Rua Prefeito Chagas,305 - SI 308 - Centro
Poços de Caldas/MG 37701-010
educacaopocos.com.br/sobre_o_congresso_de_educacao.html
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Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas Ingressos, Qua,07/10/2020 às 10:00
|
Eventbrite

A Eventbrite e alguns parceiros aprovados usam cookies funcionais, analíticos e de monitoramento (ou
tecnologias semelhantes) para compreender suas preferências de eventos e lhe fornecer uma
experiência personalizada. fechar este aviso ou continuar usando a Eventbrite, você concorda com a
X
utilização de tais tecnoTbgias. Para mais informações, consulte nossa política de cookies.
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Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas
por GSC Eventos Especiais Ltda.

Seguir

Ingressos

Data E Hora
Qua,7 de Out de 2020, 10:00 Qui,8 de Out de 2020,21:00 -03
Adicionar ao calendário

Localização
Evento online
O Congresso é uma grande oportunidade para unir os acadêmicos,
educadores e gestores educacionais.

Sobre este evento
A GSC Eventos Especiais, empresa de empreendimento e organização em
eventos, realizará nos dias 07 e 08 de outubro de 2020 o "4° Congresso Nacional
de Educação de Poços de Caldas". Será um evento 100% online.
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https://www.eventbrite.com.br/e/congresso-nacional-d6-educacao-de-pocos-de-caldas-tickets-89624297687
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educacionais, possibilitando a integração entre eles em um processo de reflexão
e atualização sobre temas e desafios contemporâneos da educação, recebendo
convidados de renome para discutir variados assuntos de interesse da área da
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Educação. Neste ano toda esta integração será virtual para a segurança dos
congressistas.
O Congresso tem o intuito de refletir sobre as implicações de políticas
educacionais nas redes educacionais; reconhecer o educando como sujeito de
direitos, protagonistas em diferentes sentidos, experiências e horizontes; e
analisar as problemáticas, desafios e oportunidades que determinam os cenários
da educação da infância e juventude, visando uma educação de qualidade.
Este evento firmou parceria técnica profissional com o INSTITUTO FEDERAL Sul
de Minas Gerais - Campus Poços de Caldas, cujo objetivo e dar mais ênfase a
questão técnica e avaliação de trabalhos científicos a exemplo do que já ocorre
no Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, cuja parceria
ocorre entre a GSC Eventos e o INSTITUTO FEDERAL Sul de Minas Gerais Campus Poços de Caldas.

RESUMOS APROVADOS » bit.ly/2SaCYln
Acesse a pré-programação >> bÍt.ly/2DBIyPO

● Cancelamento e reembolso:
Solicitações de cancelamento serão aceitas somente quando formalizadas por
e-mail enviado para a Secretaria Executiva do Congresso, com os dados de
inscrição, em até 7 dias após a confirmação do pagamento da mesma. O
reembolso será realizado em até 45 dias após o encerramento do evento, com
retenção de 30% do valor pago. Para solicitar o reembolso, o congressista deverá
enviar e-mail para: ligia{|)gsceventos.com.br, respeitando o prazo acima.
> Não haverá reembolso para solicitação de cancelamento ou desistência após o
prazo.
> Não haverá reembolso para inscrição realizada em categoria errada.
> Não haverá reembolso para a não participação no evento.
> Em caso de submissão de resumo, a inscrição deverá ser paga para o envio do
resumo, se for solicitado o cancelamento da inscrição, o resumo será
desconsiderado.
> Não haverá devolução do valor pago em caso de reprovação do artigo
científico.
Em hipótese alguma haverá devolução do valor de inscrição fora das normas
estabelecidas acima.
As inscrições deverão ser realizadas anenas online até o dia 2 de outubro de
https;//www.ev6ntbrite.cotn.br/B/congresso-naciona!-de-educacao-de-pocos-de-caldas-tickets-89624297687
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Siga-nos: www.facebook.com/educacaopocos /
www.twitter.com/educacaopocos / www.instagram.com/educ
NOVO! YouTube: is.gd/OaONUI
Acesse: www.educacaopocos.com.br

Pocos de Caldau

●
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4° Congresso Nacional
de Educação

07e OS de Outubro 2020
|
100%0n-ííne

2» lote

1°lote

3"lote

4*' lote

15/06 a 17/07 18/07 a 16/08 17/08 a 13/09 14/09 a 02/10

R$ 60
R$ 50

; Com submissão
Sem submissão

R$ 70
R$ 60

70

R$80

Acesse: www.educacaopocos.coni.br

i

Etiquetas

A
Online: eventos

^#congresso

Online - Conferências

Online - Família e Educação - Conferências

#educação J(#ensino

Compartilhar Com Amigos

Data E Hora
Qua,7 de Out de 2020, 10:00 Qui,8 de Out de 2020, 21:00 -03
Adicionar ao calendário

Localização
Evento online

https://www.0ventbrite.com.br/e/congresso-nacional-de-educacao-de-pocos-de-caldas-tickBts-89624297687
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PROGRAMAÇAO 2020
Confira a Programaçõo completa

PROGRAMAÇÃO
DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020
|
QUARTA-FEIRA

09h30 I Abertura Oficial
lOhOO às llh30 I Palestra de Abertura
Tema; Educação e Diversidade
Palestrante: Macaé Evaristo

Intervalo
14h às 16h I Webinar
Tema: Educação remota em diferentes níveis de ensino: atuação em tempos de pandemia
Palestrantes: Lorena Boechat, Mateus Santos, Luiso Costa, Elaine Albino

educacaopocos.com.br/programacao2020.html
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I9h.l Master Clads
Tema: Educação Digital para Professores
Palestrante: Eliane El Badouy
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DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020
|
QUINTA-FEIRA

lOh I Palestra
Tema:Inclusão e Diferença
Palestrante: Silvia Ester Orrú
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14h I Webinar
Teçia; A realidade da Educação tradicional e os impactos da Educação formai nas aldeias
Participantes; Aline Rochedo Pachamama (povo Churiah Puri) e Mãrcia Mura (povo Mura/Rondônia).
Mediação; Ângela Pappiani

iu
16h I Apresentação de trabalhos científicos
19h I Webinar
Tema: Mulheres na educação e na Ciência; reflexões, desafios e lutas!
Participantes;Lerice de Castro Garzoni e Melina Mara de Souza

CUQUE AQUI E CONFIRA AS NORMAS DE CONDUTA DO EVENTO

fV

educacaopocos.com.br/programacao2020.html
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PARECER Proc.0023/2020- Jur/AME

Contração originária de forma direta por inexigibilidade de licitação cujo
objeto versa sobre a aquisição de Inscrições para o 4® CONGRESSO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO DE POÇOS DE CALDAS, na forma online, previsto para os dias 7
8 de Outubro de 2020, visando capacitação de educadores do sistema de ensino
Municipal .Exigência em razão para parceria especifica. Situação emergencial
caracterizada. Art. 25, II e 24,11 da Lei Federal n° 8,666/93.

Vistos, etc.
Trata-se de consulta jurídica, por meio da qual a Sra. Presidente do Conselho
Curador da Autarquia Municipal de Ensino- AME solicita parecer jurídico acerca de aquisição de Inscrições para
0 4® CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE POÇOS DE CALDAS , na forma online, previsto para os dias 7 8
de Outubro de 2020, visando capacitação de educadores do sistema de ensino Municipal com o objetivo de
atualização e capacitação. O Congresso reunirá aprimoramento técnico e procedimentos específicos. A
realização se dará em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Autarquia Municipal de
Ensino- AME. Assim há a necessidade eminente em disponibilizar recursos para contratação das inscrições
em face de especificidade da matéria, pelo que segue justificativa
À ASSESSORIA JURÍDICA-AME
JUSTIFICATIVA

Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino tem como lema
"estar a sen/iço da Educação em Poços de Caldas" e participar de eventos e
projetos que visem o desenvolvimento da Educação e o aperfeiçoamento dos
Profissionais da área.
Considerando que jà hà alguns anos é realizado o "Congresso
Nacional de Educação de Poços de Caldas" que discute vários temas ligados
Autarquia Municipal de Ensino- Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro - CEP 37701004
Autarauiadeensino@qmail.com
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á área. E que este ano, na sua quarta ediçào, será realizado em plataforma
on-line devido à pandemia do COVID-19.
Considerando que a empresa realizadora deste Congresso é a GSC
Eventos Especiais Ltda, CNPJ 19.111.913/0001-03, sediada na Rua Prefeito
Chagas, 305, sala 308, Poços de Caldas - MG, da qual deverão ser
adquiridas as inscrições.
Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino deseja participar
deste evento, adquirindo 20 (vinte) inscrições com valor unitário de R$50,00
(cinquenta reais) e que estas inscrições serão repassadas para a Secretaria
Municipal de Educação para que faça a designação dos participantes.
Considerando que este processo de compras será regido pela Lei de
Licitação, especialmente em seus artigos 24, inciso II e 25, inciso I.
Autorizo 0 processo de compra / contratação para aquisição de
ingressos para o 4® Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas,
conforme especificações e demais documentos que acompanham este
processo.

Solicita-se parecerjurídico que informe sobre a legalidade deste processo.
Atenciosamente,
ProP. Maria Helena Braga
Presidente do Conselho Curador - AME

Trata-se de expediente encaminhado para análise e emissão de parecer quanto à realização de
procedimento de inexigibiüdade de licitação para contratação deste serviços de capacitação e atualização
para servidores do município, especificando que o congresso trará matéria específica e de grande
importância para a qualificação de profissionais da educação, uma vez que a Autarquia Municipal de Ensino
tem como lema "estar a serviço da Educação em Poços de Caldas" e participar de eventos e projetos que
visem 0 desenvolvimento da Educação e o aperfeiçoamento dos Profissionais da área ,
Os documentos vêm para análise, com os respectivos documentos, despacho da Comissão de
Licitação e da Presidente da Autarquia Municipal de Ensino - AME, segue anexo, Solicitação, Justificativa,
comprovação contábil indicando dotação e condição orçamentária, disponibilidade financeira, cumprindo o art.
38 da Lei n° 8.666/93. É o relatório, pelo que passo a expor.
Considerando que se faz necessário a qualificação e atualização de nossos profissionais da Área da
Educação até mesmo pelo momento que passamos em nosso pais, que leva a um distanciamento
necessário, assim a informação sobre os riscos à saúde apresentados pela COVID-19 é tão importante
quanto outras medidas de proteção. Informações precisas e confiáveis permitem que pessoas tomem
decisões conscientes e adotem comportamentos positivos para proteger a si e seus entes queridos
de doenças como a causada oelo novo coronavírus, em meio a esta pandemia foi necessário que os
Autarquia Municipal de Ensino-Ame
Rua Minas Gerais, 6664, Sala 701, Centro ■ CEP 37701004
Autarquiadeensino@qmail.com
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profissionais da Educação se reinventassem, sem que para isto tivessem qualquer capacitação anterior .
assim este congresso visa também capacitar para uma nova maneira de ensinar, através do ensino remoto,
informações baseadas em evidências são a melhor vacina contra os boatos e a desinformação, se faz
necessário um aprimoramento, para no trato diário com nossos alunos, que neste momento, além do
conhecimento específico recebam apoio no desenvolvimento de suas atividades diárias.
Para tanto se faz necessário a contratação de serviços específicos e a participação ativa mesmo
que de um número pequeno de profissionais, mas estes em contato com profissionais de notória
especialização com certeza serão vetores para disseminar conhecimento.
Assim cabe colocar que, é necessário a preocupação do gestor ao contratar tal serviço, para tanto
se faz necessário conceituar o que se espera de “notória especialização", o dispositivo legal encerra com a
expressão “que permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena
satisfação do objeto do contrato”. Não restam dúvidas de que essa escolha dependeu da uma análise
subjetiva da autoridade competente para celebrar o contrato. Nem poderia ser diferente, pois se a escolha
pudesse ser calcada em elementos objetivos a licitação não seria inviável. Ela é impossível justamente
porque há impossibilidade de comparação objetiva entre as propostas. Consequentemente, uma vez que a
escolha se dará por meio de uma avaliação subjetiva, ou seja, juízo de valor pessoal de quem detém a
competência para realizar a escolha, partir da soma de informações sobre a pessoa do executor
(experiências, publicações, desempenho anterior etc), em comparação com esses dados dos demais
possíveis executores, nítido está que a escolha é essencialmente discricionária.
Será a autoridade competente que, respeitando o leque de princípios a que se submete a atividade
administrativa, notadamente, legalidade, impessoalidade, indisponibilidade do interesse público e
razoabilidade, e ainda, sopesando as opções à sua disposição, com fulcro em seu juízo de conveniência,
indicará aquele que lhe parecer ser o “indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato." Mais uma vez nos socorreremos de excerto do já citado Acórdão 439/98-Plenário, TCU, que traz
anotação de brilhante lição do saudoso Eros Roberto Grau: Sobre a prerrogativa da Administração de avaliar
a notória especialização do candidato, invocamos novamente os ensinamentos de Eros Roberto Grau, na
mesma obra já citada:
‘...Impõem-se à Administração ■ isto é, ao agente público destinatário dessa
atribuição ● o dever de inferir qual o profissional ou empresa cujo trabalho é,
essencial e indiscutivelmente, o mais adequado àquele objeto. Note-se que
embora o texto normativo use o tempo verbal presente {‘é, essencial e
indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato'), aqui hà prognóstico, que não se funda senão no requisito da
confiança. Há intensa margem de discricionariedade aqui, ainda que o
agente público, no cumprimento daquele dever de inferir, deva considerar
atributos de notória especialização do contratado ou contratada.) (Eros
Roberto Grau, in Licitação e Contrato Administrativo - Estudos sobre a
Interpretação da Lei, Malheiros, 1995, pág. 77)(grifamos)
É idêntica a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello(2004, p. 507), que, com a habitual precisão,
esclarece que:
“É natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição do eventual
contratado — a ser obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de
reconhecida competência na matéria — recaia em profissional ou empresa
(
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cujos desempenhos despertem no contratante a convicção de que, para o
caso, serão presumivelmente mais indicados do que os de outros,
despertando-lhe a confiança de que produzirá a atividade mais adequada
para o caso. Há, pois, nisto, também um componente inelimitável por parte
de quem contrata.”
Considerando as ponderações A decisão acima gerou estudos que culminaram na Decisão 439/1998,
cuja relatoria coube ao Min. Adhemar Paladini Ghisi, e que se tornou um divisor de águas sobre a matéria. A
Secretaria Geral de Controle Externo do Tribunal, unidade técnica designada para conduzir os estudos,
chegou à conclusão de que, na imensa maioria dos cursos, a intervenção do instrutor é determinante para a
obtenção dos resultados pretendidos, sugerindo, ao final, como proposta de decisão, que a Corte fixasse o
entendimento de que
“...se enquadra na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no
inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13, da Lei 8666/93
a contratação de professores, conferencistas ou instrutores, para
ministrar aulas em cursos de treinamento, de formação ou de
complementação de conhecimentos de servidores especiaiizados,...".
Considerando assim que limitando o entendimento apenas em relação àqueles treinamentos que
fossem desenvolvidos de modo específico para a unidade contratante, ou ainda aqueles voltados para as
peculiaridades dos prováveis treinandos. Prosseguindo na proposta de encaminhamento, também entendeu
ser perfeitamente possível a realização de certame licitatório nos casos de cursos
baseados em
programas convencionais ou dirigidos a servidores não especializados...", por entender que, nestes casos,
não existe o elemento da singularidade. Nada obstante, o entendimento do relator foi ainda mais longe,
aduzindo que ...a inexigibilidade de licitação, na atual realidade brasileira, estende-se a todos os cursos de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal..e que a inexigibilidade de licitação para contratação de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, na atualidade, é regra geral, sendo a licitação exceção.
Acompanhado à unanimidade pelo Pleno, o TCU fixou o seguinte entendimento:
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
1. considerar que as conírafações de professores, conferencistas ou
instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de
pessoal, bem como a inscrição de servidores para participação de
cursos abertos a terceiros, enquadram-se na hipótese de inexigibilidade
de licitação prevista no Inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI
do art. 13 da Lei n° 8.666/93;
2. retirar o sigilo dos autos e ordenar sua publicação em Ata; e 3.
arquivar o presente processo. Em que pese a força dos argumentos
expendidos ao longo do extenso e brilhante voto em apreço, bem como
dos luminares mestres citados no relatório que lhe deu supedàneo,
enxergo, com as devidas vênias, que este entendimento merece as
pequenas reformas aqui propostas.
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Como dito antes, também partilhando do entendimento de que na contratação de cursos, a regra é a
inexigibilidade e a licitação a exceção, pensa-se que o ponto de referência deva ser o grau de interferência do
instrutor para o alcance dos resultados pretendidos no treinamento. Reconhecendo a existência (em via de
exceção) de cursos cuja metodologia didático- -pedagógica torna a intervenção do instrutor menos
determinante na obtenção dos resultados, cogita-se Jan/Abr 2014 79 que não se deva generalizar da forma
como decido pelo Egrégio Tribunal de Contas da União. Todo o processo de contratação de cursos exigirá da
autoridade competente seu correto enquadramento legal, com demonstração da presença inequívoca de
todos os requisitos legais (explicitação da característica singular do serviço, demonstração de notória
especialização e justificativa da razão da escolha do executor dentre as alternativas possíveis).
A generalização reconhecida no decisum em comento, que considera presumidamente singulares
todos os cursos, pode conduzir à fragilidade da instrução do processo na medida em que pode se considerar
quase desnecessária a caracterização do serviço como sendo singular.
Também se considera necessário o ajuste sobre a fundamentação no art. 25, II c/c 13, VI da Lei
8.666/93 para inscrição de servidores em cursos abertos. É inviável, sim, a competição em razão de ser,
aquele evento, específico, único. Pode haver programação do mesmo tema, com o mesmo instrutor, pela
mesma empresa, na mesma cidade, mas ainda sim, cada qual será único. Os vários cursos, ainda que
idênticos, representam objetos apenas assemelhados, porém, distintos. Não se pode cogitar no sentido de
que há várias opções intercambiáveis. Argumentar que o curso pretendido se repetirá ao longo do ano, não é
convincente, pois constituem objetos não cotejáveis. Uma prova disso é que não é possível garantir que um
curso aberto venha a ser realizado, pois depende de quórum mínimo para sua confirmação. Portanto, jamais
poderíam ser postos em comparação para disputa.
Considerando que a licitação para cursos abertos é inviável, antes, pelo fato de que cada um é único.
Claro que em boa parte dos casos, o curso aberto também poderá ser enquadrado no dispositivo acima
quando prestado por notório especialista. Mas sendo ou não singular, sendo ou não prestado por notório
especialista, por exemplo, um curso aberto a terceiros na metodologia Kumon, seria ilicitável pelas extensas
razões aqui já defendidas. Daí por que a melhor solução para contratos dessa natureza é o enquadramento
da inviabilidade de licitação fundamentada no art. 25, caput.
Desse modo, por vezes surge a necessidade da contratação de profissionais especializados, de
renome, o que requer a instauração de procedimento administrativo próprio, que quando devidamente
justificado enseja inviabilidade de competição, sendo estes profissionais contratados de forma direta por
inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da Lei 8.666/93, o que não destoa dos regramentos legais.
Nesse contexto, o presente artigo da Lei de Licitações trata acerca da possibilidade de contratação
de profissional de notória especialização e renome, de forma direta pela administração pública por
inexigibilidade de licitação, uma vez que neste momento estes profissionais, descritos em Planilha que
compõe a justificativa, são balizados a ministrar as respectivas aulas, trazendo excelente conteúdo podendo
ser conotado como singular e de indiscutível qualidade, consubstanciado nos entendimentos doutrinários,
decisões do Tribunal de Contas e na Lei Geral de Licitações e Contratos.
Dada a situação emergencial trazida pela Sra. Diretora Executiva da Autarquia consulente, reputo
caracterizada hipótese em que se admite, excepcionalmente, a possibilidade de contratação de forma direta
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pela administração pública, por Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II da Lei Federal n°
8.666/93, in verbis:
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I’para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a //c/fação ou a obra ou o
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes:
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;...
5 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cuio conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anteríor. estudos, experiências,
publicações, organização, aoarelhamento. eauipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir aue o seu trabalho é essencial e
Indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do obieto do contrato."

Como toda regra tem sua exceção, a Lei 8.666/93 permite como ressalva à obrigação de licitar, a
contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os
requisitos previstos na lei.
Nessa toada, a inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, melhor
dizendo, quando é impossivel promover-se a competição, tendo em vista que um dos contendores reúne
qualidades tais que o tornam único, exclusivo, sui generis, inibindo os demais pretensos participantes. Há,
portanto, impossibilidade de ser realizado o procedimento de competitividade para aquisição da proposta
mais vantajosa para a Administração.
Desse modo, a ausência de licitação somente se admite por exceção, nos casos indicados em lei,
ressalte-se, que os dispositivos legais prevendo hipóteses de dispensa ou inexigibilidade devem sofrer
interpretação estrita (sem alargamento do seu conteúdo), privilegiando-se sempre a ampla disputa entre os
interessados,
Conceituando, genericamente, a inexigibilidade de licitação, DIÓGENES GASPARINI estabelece
que:
“é a circunstância de fato encontrada na pessoa que se quer contratar, ou
com quem se quer confrafar, que impede o certame, a concorrência; que impossibilita o
confronto das propostas para os negócios pretendidos por quem, em principio, está
obrigado a licitar, e permite a contratação direta, isto é, sem a prévia licitação. Assim,
ainda que a Administração desejasse a licitação, esta seria inviável ante a absoluta
ausência de concorrentes. Com efeito, onde não há disputa ou competição não há
licitação. É uma particularidade da pessoa que se quer contratar, encontrável, por
exemplo, no profissional de notória especialização e no artista consagrado pela critica
especializada. È circunstância enconfraUa na pessoa com quem se quer contratar a
qualidade de ser proprietária do único ou de todos os bens existentes.
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(...) é impossível por impedimento de ordem fática, relativo à pessoa que se
quer contratar ou com quem se quer contratar. Não se trata, assim, de uma faculdade
outorgada à pessoa obrigada, em tese, a licitar, mas do reconhecimento legal de que
esta em certos casos pode celebrar o negócio de seu interesse sem o prévio
procedimento licitatório, haja vista a inviabilidade de se instaurar uma competição para
a escolha da melhor proposta. Portanto, será inexigível a licitação sempre que houver
inviabilidade fática de competição, concorrência, confronto, certame ou disputa. Nesses
termos, é obvio que tal situação levaria a pessoa, em princípio obrigada a licitar, a ser
excluída dessa obrigação mesmo que a hipótese não estivesse preWsfa em lei, como
acontecia no Direito anterior."-destaques nosso

No mesmo sentido são os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES;
"(...) a licitação é inexigível em razão da impossibilidade Jurídica de se
instaurar competição entre eventuais mteressados, pois não se pode pretender melhor
proposta quando apenas um é proprietário do bem desejado pelo Poder Público ou
reconhecidamente capaz de atender às exigências da Administração no que concerne à
realização do objeto do contrato.”

A Lei 8.666/93 que reguiamenta a Licitação e Contratos Administrativos, em seu artigo 25, inciso ii,
permite que esta se formalize, mediante inexigibiiidade de iicitação, sempre que houver inviabiiidade de
competição, em especiai para a contratação de serviço fornecido com exclusividade, in verbis:
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 inexigibiiidade para serviços de publicidade e
c//Vu/gaçáo;f.,.j
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:

(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;{...)
Assim, ao caracterizar a inviabiiidade de competição, a administração púbiica está autorizada a proceder à
contratação direta, tendo em vista que ausente uma das condições essenciais do processo iicitatório, quai seja, a
competição. No caso em apreço, restará configurada uma situação de inviabiiidade de competição, desde que seja um
serviço profissionai especiaiizado, de natureza singuiar e notória especialização, habilitado para ministrar um curso
específico, seminário, etc., o que deverá coadunar com o currículo ofertado e histórico de trabalhos, palestras, cursos e
seminários realizados pelo profissional do Tribunal de Contas da União, a Corte de Contas assim se pronunciou;\
Em decisão n°. 578/2002 do Plenário
"Considere que as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para
ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem assim a inscrição
de servidores para participação de cursos abertos a terceiros, enquadram-se na
hipótesede inexigibiiidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, combinado com o
inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/1993."
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Considerando ainda o artigo 24 do mesmo diploma legal, constatamos que tal contratação se
encontra dentro dos valores previstos na respectiva lei, o que sendo concludente, diante dos argumentos e
embasamentos carreados em uníssona relação com o disposto na legislação específica, permite-se deduzir
que 0 trabalho do profissional é de destaque na sua área profissional, quando sob a visão e justificativas
plausíveis da Administração é o mais adequado à satisfação do objeto que se busca contratar, além do que
deve oferecer preço proposto compatível com o praticado no mercado. Ademais, há de ser considerado que
apesar de não ser único no mercado, tem suas particularidades, especialidades, que outros profissionais não
possuem,
Igualmente, a fim de melhor garantir a legalidade quanto ao processo de contratação direta
pretendida, opina-se ainda pelos seguintes procedimentos práticos:
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas
de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao
estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica que os valores praticados estarão abaixo
do limite legal.
Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio
constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este
tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de
idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.
No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da Lei
8.666/93. Inobstante o fato de a presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da
Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, observando as cautelas legais.
A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a
assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da
impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.
Nesse mesmo sentido, o art. 3“ da Lei n.° 8.666/93, reforça a observância desses princípios e
ainda estabelece que a licitação corresponda ao procedimento administrativo voltado à seleção mais
vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do
interesse público, que se reverte ao caso em tela..
Ao observarmos aos valores aplicados para a presente

contratação observamos que a

administração posicionou-se com cautela buscando dentre outros o melhor preço através de parâmetros
legais, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de
honorários profissionais, podendo a Administração adquiri-los sem qualquer afronta à lei de regência dos
certames licitatórios.
Considerando ainda que a Administração tenha o dever de verificar os requisitos de habilitação
estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém excepcionalmente vejamos que a lei de regências prevê a
possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31,
conforme estabelecido no § 1° do art. 32 da Lei 8.666/93.
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A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:
"Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 1993)
e constitucional(art. 195, § 3°, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em
casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da
empresa confrafada de:
Certidão Negativa de Débito (INSS - art 47, inciso I, aiinea a, da Lei n° 8.212, de
1991);
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN n®
80, de 1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei n®
8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.

Resta deixar consignado que 0 contratado demonstrou sua habilitação jurídica e regularidade
fiscal.
Assim em relação aos valores, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a
realidade do mercado, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos
certames licitatórios.
O profissional Liberal autônomo que não possui portanto CNPJ para emitir nota fiscal, a formalização do
vínculo pode se dar através de RPA,0 Recibo de Pagamento Autônomo. A tabela do INSS para 2017 Desde
1° de abril, as empresas passaram a ser responsáveis pelo desconto e recolhimento da contribuição
previdenciária dos contribuintes individuais (empresários, autônomos e equiparados), que lhe prestam
serviço, pelo que opinamos que se tomem as medidas adequadas, quando do efetivo pagamento.
Desta feita, entendemos pela possibilidade da administração pública proceder à contratação direta nos
termos do artigo 25, inciso II, e art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/1993, por existir inviabilidade de
competição, não havendo qualquer impedimento à contratação, face a um serviço profissional especializado,
de natureza singular e notória especialização, além de oferecer preço proposto compatível com 0 praticado
no mercado, devendo 0 administrador público manter as todas as cautelas ao decidir pela contratação direta.
Adotadas estas providências de cautela, opinamos pela possibilidade jurídica da contratação direta, por
dispensa de licitação, conforme pretendido pela Autarquia consulente, com fundamento no art. 25, II ; 24,ll e
art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/1993-Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com suas ulteriores
modificações.
É 0 parecer!
A Sra. Presidente do Conselho Curador da Autarquia consulente, para as providências
pertinentes.
Poços de Caldas. Outubro de 2020

rí
Sandra lylarj
curadora Municipal
OAB/MG5Ú04
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Boá tarde!
Neiva, como vai?
Conforme conversamos,seguem os dados para empenho das inscrições da Secretaria de Educação.
GSC Eventos Especiais Ltda
CNPJ: 19.111.913/0001-03
Rua Prefeito Chagas, 305 - Sala 308
37701-010- Poços de Caldas - MG
Dados bancários:
Banco Itaú
Ag 9093
c/c: 13660-5

https://webmail549.umbler.eom/interface/root#/email

1/1

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
PARA
D IRETA
CONVITE
COMPRA
AV. PADRE FRANCIS CLETUS COX, 300
PROCESSO: PRC00023/20
Firma

COUNTRY CLUB
PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL

G.S.C EVENTOS ESPECIAIS LTDA ME
RUA PREFEITO CHAGAS,305 SALA 308

ITEM
1

QUANTID
20,0000

UNIDADE
SERVIÇOS

CODIGO
1526

CENTRO

Fone: 35 37143004
DATA de ABERTURA do PROCESSO: 08/10/2020
MG

POÇOS DE CALDAS

DISCRIMINACAO

FAX

37701-734 Fone: (35)3697-1551

MARCA/COMPLEMENTO

Fax

PRECO UNITÁRIO

PRECO TOTAL

INNSCRICAO PARA CURSO

OBSERVACOES: A presente cotacao devera ser entregue ao RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO
devidamente preenchida e assinada com todas as especificacoes devidas, sem rasuras
DOT. ORÇAMENTARIA: (FICHAS:) 6
VALIDADE DA PROPOSTA..
CONDICOES DE PAGAMENTO
ENDEREÇO DE ENTREGA...

dias - MÍNIMO
7 Dia(s)
30 DIAS APOS NF
RUA MINAS GERAIS, 664 SLA 701

PRAZO DE ENTREGA: .... dias
LIMITE PARA ENVIO: DATA

Responsável pela Empresa
ATENCAO

O julgamento analisara o preco unitário com no máximo 02 (duas) decimais

MÁXIMO

7 Dia(s)
HORA

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO
Se omitido

este sera calculado pela Comissão de Compras
TI

j

C>>
I

Processo de Compra/Lícítacao - 2020
lELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR
‘ROCESSO
: PRC00023/20
PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL
ORNECEDOR : G.S.C EVENTOS ESPECIAIS LTDA ME
TEM
UNIDADE
QUANTIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
1
1526
INNSCRICAO PARA CURSO
20,0000
SERVIÇOS

LICITACAO
CODIGO :

15624

(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
COMPLEMENTO

VALOR UNIT. COTADO

VALOR COTADO

50,0000

I.OOO.OÍ

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,0(

TI
<r}

. I
f

i ■"

\

/

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO

i

■■Mnnaiirvv

REQUISIÇÃO DE EMPENHO
DATA da R.E.
. 00024/20
REÜUiSiCAO DE EMPENHO (R.E.)
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
000 1
UNIDÃÒE
INE XISTENTE
BLOQUEIO ORCA^^E^lT.

08/10/2020

CSC EVENTOS ESPECIAIS LTOA ME
RUA PREFEITO CHAGAS.305 SALA 308
Endereço.
Cidade
. POOS DE CALDAS
: CENTRO
Bairro
CEP :377C1-734
.
MG
UF
. 19.111.913/0001-03
CPFiCNPJ
: Banco :
Agencia
Pagamento
1
ITEMDAO.S.
37
VIGÊNCIA, a

‘●AVORECIDO

.ORDEM 5ERVICO (CS)
CCNTiíATO
-■'ROCESSODECOKiPRA

:

.

CONO.C'\G FAC-AMF-NTO
?R-\20 DE ENTREGA
FiCHA
FONTE
●='ROJ ET O/,ATIVIDADE.

●/a;orto'al da RE
- ! S T O R I C O

PRC00023/20
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL

( PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL
:

15624

COD. :

Fone

:

'35)3697-1551

Conta

)HOMOLOGADO em

ADJUDICADO

06/10/2020

.

08/10/2020

lEI8666,ART. 24 INCISOU

30 OIASAPOS NF
horas/minuto
0000
meses
7
dia(s)
: 0301 1236412034.001 33903 9 - Outros Serviços de Terceiros ● Pessoa Juridic
CLAS. ORÇAMENTARIA
6
SEMINC - GASTOS SEM INCIDÊNCIA ENSINO
AME - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
4.001
1.000.00
AQUISICAO DÊ 20(V1NTE;INSCRICOES PARA O QUARTO CON

GRESSO NACIONAL DE EDUCACAO DE POCOS DE CALDAS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO
QUANTIDADE
UN CODIGO
20,0000
1526
SV

DESCRICAO PRODUTO

PRECO UNITÁRIO

VALOR TOTAL

50,0000

1 ooc.co

NNSCRiCAO FARA CURSO
EMPENHO (TIPO/NUMERO)
.'dior 1()ta1a EnpanharC).
VALOR TOTAL POR EXTENSO

RS
1 000,00
í um mil reais"

)

(') Valo' i.ic JiTcavel a criteric do usuano

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

,LEM1TERE.698-888,GES304 - -'3 3fT ST

Pag.oor

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

AV. PADRE FRANCIS CLETUS COX,300
COUNTRYCLUB
35 37143004
CEP
CNPJ
17.854.977/0001-79
INSCRlCAO ESTADUAL
ISENTO

FORNECEDOR
ATIVIDADE
ENDEREÇO
CEP
ITEM

/
00024/20
20/10/2020

G.S.C EVENTOS ESPECIAIS LTDA ME

CPF/CNPJ
EMAIL
BAIRRO
FONE

20.0000

UNIDADE

PRODUTO

SERVIÇOS

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA)
FÍCHA6
0301 1236412034.001 339039

CODIGO
015624
FRETE
FORNECEDOR
PRECO
FIXO
COND.PAGTO
30DIASAPOSNF
PRAZO DE ENTREGA
007
DIAS
0000
MESES

PRC00023/20

OUTROS(NAO CLASSIF.
RUA PREFEITO CHAGAS.305 SALA 308
37701-734

QUANTIDADE

1

PROCESSO
LICITACAO
OF GLOBAL
DATA DA OF

1526 INNSCRICAO PARA CURSO
0301
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
AME - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI EMPENHO EO 00105

(um mil reais)

HORAS/MINUTOS

19.111.913/0001-03
GSC EVENTOS LIGIA@GSCEVENTOS.COM.BR
CENTRO
CIDADE
POOS DE CALDAS
FAX
(35)3697-1551
PRECO UNITÁRIO
50,0000

UF

VALOR

MG

TOTAL
1.000.00

1.000,00

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93
LOCAL DE ENTREGA:

RUA MINAS GERAIS,664 SLA 701

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: -OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00024/20 e EMPENHO EO 00105 "

'O' ^
L -

,LORDCPR.712-887,GES27 - 73 80 98 13 Pag.0001

A

COMPRAS ● 2020 - AUTARQUIA MUNICIPAL Of ENSINO - FLAVIA PREZIA MACHADO
4

O

1+

0 © © © ©
I

(M

00

● ptoettta 700-387
PROCESSO DE COMPRA/LICITACAO (04-1)
GESTÃO
FISCAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
2020 PROCESSC.700-SS7 FLAVIA PREZIA MACH
64-i processo de Compra/Licitacao

PROCESSO: |P

OC

O

=^ROCESS0 C0f:T. DIRETA GLOEAl

“)‘T

(I

)

SITUACAO DO PROCESSO DE COMPRAS
OK

FASE 1

ABERTURA DO PROCESSO

OK

FASE 2

OK

FASE 3 - F3:: SELECIONAR FORNECEDORES

OK

FASE 4

FV: DIGITAR COTACAO / APüRAR VENCEDORES

OK

FASE 5

F5;: EMITIR

F2;: SELECIONAR PRODUTOS

> ORDEM de FORNECIMENTO - OF

PROCESSO

Tecle

p

C m ã

V

4^

FIO

CONCLUÍDO

pa-a a PRÓXIMA FASE ou a TECLA de FUNCAO da fase especif-^ca

Nl

P O 41

PC«

ig. 4 e m) PTR2

20/UV2020

Kf)

©0

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
ria

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
CNPJ 17.854.977/0001-79
AV. PADRE FRANCiS CLETUS CCX,300, COUNTRY CLUB, POOS DE CALDAS/MG
CONTRATACAO DIRETA
Lícitacao
PRC00023/20
PROCESSO
INSCRICAO PARA CURSO / CONGRESSO
INSCRICAO PARA CURSO / CONGRESSO
OS 000037
Contr
Cutr

SEMINC
Ref.

08/10/2020
FICHA 0006
RE 00024/20

10/2020
Item
Parcela

1
001

CREDOR 15624-G,S.C EVENTOS ESPECIAIS LTDA ME. 19.111.913/0001-03
RUA PREFEITO CHAGAS,305 SALA 308, CENTRO, POOS DE CALDAS, MG, CEP 37701-734,
Fone (35)3697-1551
IMPORTÂNCIA
Valor Bruto
ISSQN

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISiCAO DE 20{V!NTE)INSCRiCOES PARA O QUARTO CON
GRESSO NACIONAL DE EDUCACAO DE POCOS DE CALDAS"

1.000,00
26,98
973.02

Valor Liquido

RECURSO ORDINÁRIO

OOTACAO
Orgao
Unidade
Classifica cao

Subprojeto
Fonte TCE/MG
Conta

Debite

03
01
1236412034.001
339039
33903919

AME - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
AME - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Exposicoes, Congressos e Conferências

100
6.01

Recursos Ordinários
DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

08/10/2020

Ficha 006
123.808,18
1.000,00
122.808,18

Saldo anterior
Valor Bruto
Saldo atuai

UO YOSHIOKA
... CONTADOR
Responsável Técnico
ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo 0 pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federa! 4320/64)

MARIA HELENA BRAGA
PRESIDENTE CONSELHO CURADORES
Ordenador da Despesa
LiQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federa! 4320/64)
MARIA HELENA BRAGA
PRESIDENTE CONSELHO CURADORES

MARIA HELENA BRAGA
PRESIDENTE CONSELHO CURADORES

o ^//o

I

/.

QUiTACAO

RECIBO
Rôcebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Novecentos e setenta e tres reais e dois centavos)

/
Dt
i Documento

,Ass
Norrie

/

'Voucher

Banco/Cheque

Preparado por
MITSUO YOSHIOKA
I

V:

■. -.361' 1061 0'--

P

■
,LN_RS.807-884,GES2915 ● 738091 10:17-53

100000651/NF-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
Número/Séríe

100000651
NF-e

Emissão

Prest. do Serviço

09/10/2020

Código de verificação

09/10/2020 16:14:04
35TZ.DP3H.9912.HW8J

Incidência

Sim

Poços de Caldas(MG) ISS a eter

Exigibilidade

RPS i

Exígivel

'● *4

^ . íbJ

Prestador de Serviços
Nome/Razão Social: G.S.C EVENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 19.111.913/0001-03

GSC

Reg.: Slr|B)gs

Endereço: R. Prefeito Chagas, 305 SALA 308 - Bairro: CENTRO - Cep: 37701734
Telefone: 3697-1551

Eventos EspecÍaÍs

<1 grife de sucesso etn eventos

País: Brasil

Município: Poços de Caldas ● MG
Cod. Mob.: 001977

Insc. Mun.: 00002037

Insc. Est.: 0037253410092

Email:
Nome Fant.: G.S.C. EVENTOS ESPECIAIS

Tomador de Serviços
Nome/Razão Social: AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO DE POCOS DE CALDAS
CPF/CNPJ: 17.854.977/0001-79

Reg.: Faturamento

Endereço: AVE PADRE CLETUS FRANCIS COX, 300 - Bairro: COUNTRY CLUB ■ Cep: 37704-620
País: Brasil
Telefone:
Município: Poços de Caldas - MG
Insc. Est.: isenta
insc. Mun.: 00037180
Emall:

Código do Serviço/Atividade
17.09 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FERIAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES ( 2,6984 %)
' ISS - Correspondente aos itens de serviço do còdigo tributário munidpal ou a LC116/2003

Discriminação dos Serviços
Unitário

Descrição
Inscrição do 4*^ Congresso Nacional de Educação
Nota de empenho n* E000105 2020

R$

Total

Qtd.
50,00

20,00

R$

1.000,00

Observações
Dados bancários
Banco Itaú
Ag 9093
c/c: 13660-5

Tributos Federais
PIS

INSS

eSLL

IRRF

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detalhamento de Valores
Valor Total da Nota(R$)

Deduções Permitidas em Lel(R$)

Desconto Condlcional(R$)

Base de Cálculo(R$)

Alíquota (%)

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2,6984 %

Outras Retenções(R$)

ISS Retido(R$)

Desconto lncondiclonal(R$)

0,00

26,98

0,00

Valor Líquido:

R$ 973,02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ESTA NOTA FISCAL NAO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado porG.S.C EVENTOS ESPECIAIS LTDA
Recebi(emos) de G.S.C EVENTOS ESPECIAIS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N® 100000651, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo
endereço eletrônico:
httD://www.nfe-cidades.com.br/documento/35TZ.DP3H.9912.HW8J
Data:

/

/

Assinatura:

f
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Secretaria Municipal de Educação

?eop\ss\otom^ 9oe ^Aí^\\cvp<^<2.Am jxi
G>DOcf\qco
Nome: Débora dos Santos Costa

CoioGjftjGs^o iOí^coomí^l

OX)ciO
Matr. 19082
Função: Supervisora/PI

CPF: 000.028.706-73

í
Telefone: 9 8861-6027

E-mail: debbiesc@email.com
2
Nome: Denise Nery Ramos

Matr. 3096/11555

Unidade: E. Municipal Vitalina Rossi

Função: Diretora

CPF: 880.677.776-91
Telefone: 9 9755-1167

E-mail: denisemr@gmail.com
3
Nome: Fernanda Vespúcio Leão

Matr. 18658

Unidade: E. M. Vitalina Rossi

Função: Supervisora/PI

CPF: 024.167.397-60
Telefone: 9 9920-4497

E-mail: nandario_leao@yahoo.com.br
4
Nome: Luziana Vieira Marcondes

Matr. 8172

Unidade:£. M. Lions Club

Função: Supervisora

CPF: 694.400.006-78
Telefone: 99172-7627

E-mail: luzianavmarcondes@gmail.com

5
Nome: Sandra Maria de Sousa Tãvares

Matr. 1618

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Função: Supervisora

CPF: 654.237.636-49
Telefone: 9 8882-1523

E-mail: tavares.sandral798@gmail.com

6
Nome: Celia Ramos

Matr. 1693

Unidade: CEI M. Professora Julieta Martins Brigagão

Função: Coordenadora

CPF: 462.222.866-15
Telefone: 35 9 9208-8900
Professores
Nome: Darilia Leocadia dos Santos

Matr.14477

Unidade; CEI M. Caminho da Luz

Função: PI

CPF: 075.629.269-93

*
'{

Unidade: E. M. Alvino Hosken de Oliveira

E-mail: crianceli@vahoo.com.br

I

r
j.
E-mail: dary.santos@gmail.com

Telefone: 98809-6857

8
Nome: Priscila de Fátima Lima Chio

Matr. 13681

Unidade: E.M Pedro Afonso Junqueira

Função: PlI

CPF:060.656.316.47
£-maíl: pfatimalima@yahoo.com.br

Telefone: 98823-6404

9
Nome: Ronia Teixeira Gonçalves

Matr.634

Unidade: Creche Charque

Função: P I

CPF: 914.349.206-15
E-mail: roniatgoI@yahoo.com.br

Telefone: 9242-8855

10
Nome: Sandra Maria da Silva

Matr. 11741

Unidade: CEI Prof®. Maria de Lourdes dos Santos

Função: PI

CPF: 009.850.546-70
E-mail: sandraDmdlll@gmail.com

Telefone: 9 8820-4055

11
Nome: Silvana Campos de Lima

Matr. 18874

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Função: PI

CPF: 650. 309. 586-49
E-mail: silcampoz@gmail.com

Telefone: 9 9926-3909

12
Nome: Laureen Gabriele Mallmann

Matr. 20860

Unidade: E.M Prof® Edir Frayha

Função: PI

CPF: 005. 912.070.36
E-mail: gabvmallmannl@gmail.com

Telefone: 99921-3089

13
Nome: Alberto Serafini Alves

Matr. 11248

Unidade: E. M.ProP Edir Frayha

Função: PI

CPF: 041.810.236-80
E-mail: dertao_tg@hotmail.com

Telefone: 35 98894- 3599

14
Nome: Sandra Regina Silva Negrão

Matr. 19555

Unidade: CEI M. São Paulo

Função: PI

CPF: 027.433.216.79
E-mail: sandranegro9@vahoo.com.br

Telefone: 9915-6775

15
Nome: Yuri de Almeida Gonçalves

Matr. 11 300

j»

I

‘"i

Unidade: E. M. Washgton Luis

Função: PII

ES

CPF: 048.554.976-06
E-mail: yuri.goncalves@educacao.mg.gov.br

Telefone: 3114-3835

16
Nome: Natila Rodrigues Nangino

Matr. 18713

Unidade: E. M. Alvino Hosken

Função: PI

CPF: 050.032.186-80
E-mail: natila.nagino@hotmail.com

Telefone: 9 8801-9192

17
Nome: Eabrine Dias Veiga

Matr. 20100

Unidade: CEI M. Vilas Unidas

Função: PI

CPF: 126.303.336-98
E-mail: sasa-dias@hotmail.com

Telefone: 9 8801-9288

18
Nome: Ana Lúcia de Morais Chiminazzo

Matr.612

Unidade: E. M Prof® Edir Frayha

Função: Diretora

CPF: 532.627.606-25
E-maíI: almchimanazzo@vahoo.com.br

Telefone: 9 9956-2281

19
Nome: Elisabeth Pereira

Matr. 2870

Unidade: E. M. Prof®. Carmélia de Cairo

Função: Diretora

CPF: 045.895.938-79
E-mail: bethDereirab@vahoo.com.br

Telefone: 9 9191-5532

20
Nome: Juliana Aparecida Paulino Ribeiro

Matr.21217

Unidade: CEI Milton Ferreira Costa

Função: PI

CPF: 052.423.466-39
E-mail: ju2009ribeiro@hotmail.com

Telefone: 8703-0990

