
ATA IL 02/2016 
 

 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-

se a Comissão de Licitações, juntamente com a Assessoria Jurídica, com os autos da 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL 02/2016, tendo por objeto a prestação de serviços 

de abrigamento de idosos.  

 

Estão presentes os requisitos que possibilitam a Inexigibilidade de Licitação, 

pelas seguintes razões de fato e de direito: 

 

1)  A necessidade da contratação de instituição que realize o abrigamento de 

idosos se baseia em decisão da promotoria de Justiça de Ibirubá, RS, ratificado pelo Conselho 

Municipal do Idoso através da Resolução CMI nº 01, de 14 de março de 2012, prestando 

assistência, cuidados, alimentação, higiene, e todo e qualquer atendimento necessário e digno 

para o bem estar durante a permanência em instituição do Senhor ARCELINO BATISTA DE 

COUTO, CPF 768.005.200-04, atualmente com 85 anos de idade. 

 

2) A necessidade da contratação de instituição que realize o abrigamento de 

idosos se baseia em estudo social realizado pelo Dpto. Mun. de Assistência Social e 

Habitação, ratificado pelo Conselho Municipal do Idoso através da Resolução CMI nº 02, de 

07 de agosto de 2015, prestando assistência, cuidados, alimentação, higiene, e todo e 

qualquer atendimento necessário e digno para o bem estar durante a permanência em 

instituição do Senhor ALFREDO JANUÁRIO DE LIMA, CPF 841.656.770-00, atualmente 

com 77 anos de idade. 

 

3) O valor da contratação será a seguinte: 

 

• ARCELINO BATISTA DE COUTO (treze parcelas de R$ 880,00) - Total R$ 

11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais), para o atendimento por um 

período de 12 (doze) meses. 

 

• ALFREDO JANUÁRIO DE LIMA (quatorze parcelas de R$ 880,00) – Total 

R$ 12.320,00 (doze mil, trezentos e vinte reais), para um atendimento por um 

período de 12 (doze) meses. 

 

4) O devido valor foi aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso e há o 

encaminhamento necessário pelo Departamento Municipal de Assistência Social e Habitação.  

 

5) Poderão surgir novas necessidades futuras e a Administração Municipal 

precisa estar preparado para o atendimento destas, viabilizando contratação de forma a 

contraprestar o prestador de serviços, de acordo com o número de pessoas idosas atendidas, e 

oriundas da área de abrangência territorial de Quinze de Novembro, RS. 



 

6) O Departamento de Assistência Social e Habitação, através de seus técnicos, 

verificou a gama de instituições que prestam serviços de abrigamento de idosos, a uma 

distância de até 70 kms da sede do Município, tendo chegado a seguinte conclusão: 

➢ Não existe instituição que presta serviços desta natureza no 

município de Quinze de Novembro, RS;  

➢ Existe apenas uma instituição na cidade mais próxima, Ibirubá, 

RS, a saber, o Lar do Idoso Aconchego; 

➢ Foi realizado levantamento nos seguintes 

municípios/instituições: 

- Asilo Santo Antônio, Cruz Alta, RS:  

- Asilo Nossa Senhora da Medianeira, Saldanha Marinho, RS; 

- Lar do Idoso Aconchego, Ibirubá, RS 

- Lar do Idos José e Rosalina Kohler, Tapera, RS 

- Asilo Santa Julia, Espumoso, RS 

 

7) O procedimento listado na Lei Federal n° 8.666/93, para escolha de um único 

prestador de serviços, seria Licitação.  

 

8) Entretanto, pretende a municipalidade, contar com uma rede de atendimentos 

nesta área, para que possa, entre outras coisas; 

- dar a opção ao próprio idoso que será encaminhado, no sentido de sua 

indicação e preferência pelo local de atendimento; 

- evitar a exclusividade, para evitar situações de falta de vagas em 

determinada instituição. 

 

9) Nestes termos, cabe a emissão de Edital de Credenciamento, visando abrir a 

oportunidade para as instituições interessadas em prestar estes serviços para a 

municipalidade, a partir de condições e valores pré-fixados. 

 

10) Parece-nos que estão presentes os requisitos da Inexigibilidade de Licitação. 

 

11) A permissão expressa no caput, artigo 25, da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, para situações em que ocorre a inviabilidade de competição. 

 

12) O Edital de Credenciamento 01/2016 instituído pela Portaria Municipal n° 

5.088/2016, de 22 de janeiro de 2016, abriu a possibilidade de credenciamento pelo período 

compreendido de 01 a 15 de fevereiro de 2016 – podendo as contratações resultantes do 

procedimento serem prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

(sessenta) meses na Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, junto ao 

Departamento Municipal de Assistência Social e Habitação. 

 

13) O extrato do edital de credenciamento foi publicado da seguinte forma: 

- Mural da Prefeitura Municipal – 22/01/16 a 16/02/16; 

- Jornal Visão Regional, na edição de 30 de janeiro de 2016; 



- Site da Prefeitura Municipal, em 27 de janeiro de 2016. 

 

14) Ultrapassada esta etapa, a instituição LAR DO IDOSO ACONCHEGO, 

providenciou seu credenciamento, o qual foi analisado, aprovado e homologado.  

 

15) O Credenciamento não se constitui em modalidade de licitação, pois estamos 

diante situação onde se pretendia mais de uma instituição, de modo a haver uma rede de 

locais para abrigamento de idosos, e não apenas um local, razão pela qual, a licitação também 

será inexigível, porém, apenas uma instituição se credenciou.  

 

16) A Administração realizará o pagamento pelos serviços, em valores e condições 

previamente pré-estabelecidos. Neste caso, não tem cabimento uma licitação. Cabe a 

Administração estabelecer as condições do serviço e as demais cláusulas a serem observadas. 

Toda a instituição que preencher os requisitos mínimos fixados pela Administração, requer 

seu credenciamento, o que significará sua admissão a um cadastro que ficará a disposição. 

 

17) Está presente a inviabilidade de competição na área objeto da presente 

inexigibilidade de licitação, eis que o interesse do Município é a obtenção de várias 

instituições, que aceitem as condições pré-estabelecidas. Os valores prefixados pela 

Administração para a prestação dos serviços serão os mesmos a serem pagos para todas as 

instituições, afastando, assim, a hipótese de competição. 

 

18) Assim, efetuado o chamamento das instituições, a celebração de termo(se) de 

credenciamento(s), efetiva-se um processo de inexigibilidade de licitação visando contratação 

conforme necessidade da Administração Municipal, tendo como fundamento fático os 

argumentos contidos nos documentos que instruírem o processo de chamamento público e 

posterior ratificação do ato pela autoridade municipal competente e publicação do despacho 

respectivo. 

 

19) Esse procedimento permite concluir pela incidência da hipótese de dispensa de 

licitação, prevista no caput, do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

 

Opina por fim, a Comissão Permanente de Licitações, com a concordância da 

Assessoria Jurídica, pela homologação do credenciamento da instituição abaixo identificada, 

por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, devendo efetuar a título de contraprestação aos 

serviços, os valores propostos pelo município de acordo com o Edital de Credenciamento 

01/2016, instituído pela Portaria Municipal n° 5.088/2016, de 22 de janeiro de 2016: 

  

- LAR DO IDOSO ACONCHEGO – CNPJ nº 06.229.031/0001-03 

 

A instituição está apta a formalização do INSTRUMENTO CONTRATUTAL com o 

Poder Público Municipal. 



Encerram-se aqui os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Quinze de Novembro, RS, com referência ao processo de INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO IL 02/2016. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: 

 

 

____________________________________ 

CELI SCHWEIG ZANATTA 

 

 

____________________________________ 

VIVIANE HORBACH 

 

 

____________________________________ 

GIOVANI AUGUSTO RAMAJE 

 

ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL: 

 

_________________________________ 

    DÉLVIO JUNG - OAB.RS 60.020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


