
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022 

  

 

1. PREÂMBULO: 

1.1.   O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, inscrito no CNPJ sob nº 83.028.415/0001-09, torna 

público que, o Ordenador de Despesas lavra o presente Termo de Inexigibilidade para a 

aquisição dos serviços constantes no item 04 – OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do 

fundamento legal expressos no presente. 

 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

a) Prefeitura Municipal de Mondaí – CNPJ: 83.028.415/0001-09 

 

1.2.1. O objeto do presente Termo será executado para o Fundo Municipal de Infância e 

Juventude por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

1.3. Integram o presente Termo de Inexigibilidade de Licitação, como se nele 

estivessem transcritos, os seguintes anexos: 

 

Anexo I:  Termo de Solicitação; 

Anexo II:  Documentos de habilitação; e 

Anexo III: Notas Fiscais do preço do mercado. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2.1. O presente Termo de Inexigibilidade encontra fundamentação legal no art. 25, 

inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe:  

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. 

 

2.2. Como se vê, no art. 25, II da Lei Geral de Licitações reconhece que determinados 

serviços, os “técnicos especializados”, quando “singulares”, são incomparáveis entre si, 

ainda que haja pluralidade de soluções e/ou executores. O artigo 13 do diploma citado 

oferece uma lista de quais serviços são tratados como sendo “técnicos especializados”. O 

elemento central dessa hipótese de afastamento da licitação é: “possível presença de 

vários executores aptos, mas inviável a comparação objetiva de suas respectivas 

propostas”. 

 

3. JUSTIFICATIVAS: 

3.1.   Justifica-se a contratação do profissional Abel Petter, Psicólogo, pós-graduado em 

Prevenção/Posvenção do Suícidio e Psiquiatria, para a realização de 06 (seis) palestras a 

serem ministradas às crianças/adolescentes que frequentam as Escolas (a partir do 7° ano) 



 

do município de Mondaí, sendo que também será ofertada palestra exclusiva para o 

público de pais de alunos e comunidade em geral. Além das especializações, Abel conta 

com um vasto currículo na área da informação, onde ministra palestras em vários estados 

do Brasil, com os mais diversos assuntos, sendo um dos principais o uso de Drogas lícitas 

e ilícitas: diálogos e reflexões. O objetivo da palestra é informar, ensinar e prevenir de 

forma simples e objetiva acerca das drogas, bem como suas práticas correlacionadas no 

dia-a-dia que culminam em patologias/doenças acarretando prejuízos físicos e mentais 

para os estudantes. As palestras serão ofertadas nos dias 06 e 08 de junho, com horários 

diferenciados de acordo com cada faixa etária. As despesas do profissional somam o total 

de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, e serão custeadas pelo FIA (Fundo da Infância e 

Adolescência), uma vez que a iniciativa deste projeto teve início junto ao Conselho Da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), sendo apresentada aos conselheiros, e aprovada 

pelos presentes e por fim deliberada em ATA de n° 04 de 04 maio de 2022. 

A contratação da empresa EK SAUDE - Eliege Cervi 02676771035, que tem em 

seu corpo técnico o palestrante Abel Petter, que conta com várias especializações, sendo 

indicada por várias Prefeituras por seu trabalho dinâmico e de excelência, cujo currículo 

apresentado reflete e atestam o mérito e as competências exigidas no § 1º do artigo 25 da 

Lei n° 8.666/93. Desta forma, entende-se pela possibilidade de a 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, desde que tenha por objeto um serviço profissional 

especializado, de natureza singular e notória especialização, além de oferecer preço 

proposto compatível com o praticado no mercado. 

 

3.1 DO PREÇO: 

 A justificativa de preços em Inexigibilidade de Licitação, está prevista inciso III, 

do art. 26 da lei 8.666/93, da mesma forma o TCU tem o seguinte posicionamento: 

“nos termos do art. 7º da Instrução Normativa SED/ME 73/2000, 

os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser 

instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à 

administração é condizente com o praticado pelo mercado”. 

 O valor fixado para a contratação é condizente com o preço praticado para os 

palestras do Sr. Abel Petter, em contratações similares de outros órgãos públicos e 

privados, conforme notas fiscais anexadas ao presente Processo Licitatório. 

 Nessa égide, é o entendimento do TCU, in verbis: 

“a justificativa de preço em contratação decorrente de 

inexigibilidade de licitação (art. 26, parágrafo único, inciso III, 

da Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação do 

valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a 

outros entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o 

mesmo objeto ou objeto similar (Acórdão 2993/2018-TCU-

Plenário)”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 11.460/2021, da 1ª 

Câmara, Rel. Min. Weder de Oliveira, j. em 17.08.2021.) 

 

 Com isso, observa-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por palestra coaduna 

com o preço unitário das palestras pagas por outros Municípios do Estado de Santa 

Catarina, conforme Notas Fiscais anexadas ao presente termo de inexigibilidade. 



 

 

4. OBJETO: Contratação de 6 (seis) palestras destinadas as crianças e adolescentes e 

também toda comunidade escolar (professores, pais) com o tema “Drogas Lícitas e 

Ilícitas: Diálogos e Reflexões”, conforme projeto aprovado pelo Conselho Municipal da 

Criança e Adolescente.  

 

5. CONTRATADA:  EK SAUDE - Eliege Cervi 02676771035, situada na AV 

GETULIO VARGAS, nº 971, na Cidade de São Miguel do Oeste/SC, inscrita no CNPJ 

sob nº. 33.529.622/0001-60. 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1.   O valor será de R$ 1.000,00 (mil reais por palestra), totalizando R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) para 6 palestras. 

 

6.2.  Os pagamentos serão efetuados conforme a emissão das respectivas Autorizações de 

Fornecimento e posterior execução do serviço. A despesa será paga em até 30 (trinta) 

dias, contado a partir da entrega dos serviços, bem como da apresentação da Nota Fiscal, 

devidamente atestada pela Unidade Requerente da Licitadora, através de deposito na 

conta bancária. 

 

6.3.   Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a 

prevista para o pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será 

monetariamente atualizado, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, 

segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias do 

município de MONDAÍ, vigente na data de seu pagamento. 

6.4.   Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento 

será contado a partir da regularização do mesmo. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1.   As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2022: 

 

Entidade: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI 

Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Unidade: 03 – Fundo Municipal para Infância e Adolescência 

Projeto/Atividade: 2.016 – Proteção a Criança em Situação de Risco 

Código Reduzido: 142 

Modalidade de Aplicações: 3.3.90 – Aplicações Diretas – 39.48 - Serviços de seleção e 

treinamento 

Fonte de Recursos: 339 – Recursos de Transferências para o FIA - IR 

 

8. REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

8.1.   Havendo a prorrogação contratual, os preços serão reajustados pelo IPCA -  Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, após 12 meses da data de realização do 

orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o art. 3º, § 1º 

da Lei Federal nº 10.192/01. 

 

8.2.   O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que 

as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 



 

Administração para a justa remuneração do fornecimento do produto/equipamento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

 

9. FORO: 

9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as 

tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo 

de Dispensa, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de 

MONDAÍ/SC. 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

10.1.  Aplica-se a este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de MONDAÍ; 

d) Lei Federal nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos; 

e) Lei Federal nº 4.320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 

g) Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro; 

h) Decreto-Lei nº 3.689/41 – Código de Processo Penal; 

i) Lei Federal nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal; 

j) Lei Federal nº 12.846/13 – Lei Anticorrupção; e, 

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

11. DELIBERAÇÃO: Nada mais havendo a tratar e tendo em vista todas as condições 

apresentadas retro, encerra-se o presente Termo de Dispensa de Licitação, sendo assinado 

pelo responsável da unidade requisitante e pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações designados pela Portaria nº. 281/2021, encaminhe-se à Autoridade Competente 

para que produzam seus efeitos legais. 

 

Mondaí/SC, em 08 de junho de 2022. 

 

KELY MUELLER 

Diretora Geral  

 

Comissão Permanente de Licitações:  

 

Afonso Henrique Henkel Fábio Junior Blank Marcos Felipe da Silva 

Membro Presidente Membro 

Assistente Administrativo Fiscal da Fazenda Diretor Geral de Licitações 

  



 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022 

 

 

I – OBJETO 

Contratação de 6 (seis) palestras destinadas as crianças e adolescentes e também toda 

comunidade escolar (professores, pais) com o tema “Drogas Lícitas e Ilícitas: Diálogos e 

Reflexões”, conforme projeto aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e 

Adolescente. 

 

II – ENCAMINHAMENTO 

Exmo. Sr. Ordenador de Despesas, 

 

Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação o Processo de Inexigibilidade de 

Licitação nº 008/2022, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a 

expedição do Termo de Ratificação do Processo. 

 

 

Mondaí (SC), 08 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: 

 

  

 

 

 

 

Afonso Henrique Henkel Fábio Junior Blank Marcos Felipe da Silva 

Membro Presidente Membro 

Assistente Administrativo Fiscal da Fazenda Diretor Geral de Licitações 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Tendo em vista a necessidade Contratação de 6 (seis) palestras destinadas as 

crianças e adolescentes e também toda comunidade escolar (professores, pais) com o tema 

“Drogas Lícitas e Ilícitas: Diálogos e Reflexões”, conforme projeto aprovado pelo 

Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e, considerando o parecer jurídico 

favorável, RATIFICO o presente Termo de Inexigibilidade, nos termos e condições 

constantes dos autos. 

 

 

Publique-se a presente decisão. 

 

 

Mondaí (SC), 08 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

ELISEU BOHN 

Secretário Municipal de Administração e Fazenda 

Ordenador de Despesas 


