
ATA IL 01/2016 

 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se 

a Comissão de Licitações, com os autos da Inexigibilidade de Licitação IL 

01/2016, tendo por objeto a contratação SERVIÇOS DE SAÚDE – 

FISIOTERAPIA - junto às empresas abaixo identificadas, todos previamente 

credenciados conforme Edital de Credenciamento EC 02/2015, instituído pela 

Portaria Municipal n° 5.071/2015, de 16 de dezembro de 2015, em benefício da 

população do município a partir do exercício de 2016. 

 

Estão presentes os requisitos que possibilitam a Inexigibilidade de Licitação, 

pelas seguintes razões de fato e de direito: 

 

1) 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; 

 

2) Considerando a necessidade de a Administração Municipal atender as 

necessidades da população na área de saúde, no tocante a existência de 

prestadores de serviços na área de fisioterapia, sem ocorrer interrupções 

nestas atividades auxiliares ao atendimento da população, eis que o 

Município pretende manter uma rede de atendimento capaz de suprir a 

demanda existente junto ao Departamento de Saúde Municipal. 

 

3) O Município abriu credenciamento de empresas para prestação de 

serviços de saúde, para a atividade específica de Fisiatria. 

 

4) O Edital de Credenciamento 02/2015 foi instituído pela Portaria 

Municipal n° 5.071/2015, de 16 de dezembro de 2015 e abriu a 

possibilidade de credenciamento pelo período de 21 de dezembro de 

2015 a 04 de janeiro de 2016. 

 

5) O extrato e/ou o inteiro teor do edital de credenciamento foi publicado da 

seguinte forma: 

- Mural da Prefeitura Municipal; 

- Jornal Visão Regional, na edição de 19 de dezembro de 2015. 

- Site Municipal: www.quinzedenovembro.rs.gov.br (18/12/2015) 

 

6) Foram operacionalizados os seguintes credenciamento no período: 

http://www.quinzedenovembro.rs.gov.br/


 
➢ LETÍCIA MARANGON – ME – CNPJ 07.581.469/0001-00; 

➢ TATIANE KONRAD RÜCKERT – CNPJ 23.745.264/0001-70; 

➢ PATRICK BOUFLEUR STOFFEL – CNPJ 09.391.834/0001-40 

 

7) O Credenciamento não se constitui em modalidade de licitação, como 

forma de universalizar a saúde, nos termos do art. 196 da Constituição. 

Trata-se da orientação da Secretaria Estadual de Saúde, quando ensina 

em seu manual “Serviços Complementares de Assistência à Saúde – 

Contratos e Convênios – Orientações Básicas” (SSMA.RS 1998, pág. 4) 

que quando houver mais de um serviço e se pretender ter uma rede de 

serviços e não apenas um serviço contratado a licitação também será 

inexigível...”.  

 

8) A Administração realizará o pagamento pelos serviços em valores e 

condições previamente estabelecidos. Neste caso, não tem cabimento 

uma licitação. Cabe a Administração estabelecer as condições de 

execução dos serviços e as demais cláusulas a serem observadas. Todo o 

profissional que preencher os requisitos mínimos fixados pela 

Administração, requer seu credenciamento, o que significará sua 

admissão a um cadastro que ficará a disposição dos beneficiários. Tudo 

consubstanciado no princípio da descentralização do SUS. 

 

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

Inexigibilidade de Licitação, eis que o interesse do Município é a 

obtenção dos serviços pelo maior número de empresas que aceitem as 

condições estabelecidas, sendo os serviços prestados exclusivamente nas 

clínicas destes, de modo a caracterizar qualquer modalidade de 

subordinação ao ente público. 

 

10) Os valores prefixados pela Administração para os serviços serão os 

mesmos a serem pagos para todos os profissionais, afastando, assim, a 

hipótese de competição. 

 

11) Assim, efetuado o chamamento às empresas, tendo havido celebração 

de termo(s) de credenciamento, efetiva-se um processo de inexigibilidade 

de licitação, 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. 

 

12) 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 das empresas 
LETÍCIA MARANGON – ME – CNPJ 07.581.469/0001-00, TATIANE KONRAD RÜCKERT 

– CNPJ 23.745.264/0001-70 e PATRICK BOUFLEUR STOFFEL – CNPJ 09.391.834/0001-40 

por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, devendo efetuar a título de 

contraprestação aos serviços, os valores propostos pelo município de acordo com o 

Edital de Credenciamento 02/2015, instituído pela Portaria Municipal n° 

5.071/2015, de 16 de dezembro de 2015 - pelo período de 12 (doze) meses, 

prorrogáveis na forma da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

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 01/2016. 
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