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Processo de Compra nº 9/2021 
 

Inexigibilidade de Licitação para compras e serviços Nº. 9/2021 
 

 
JUSTIFICATIVA: 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Inc. XXI do Art. 37 
estabelece o obrigatório Procedimento licitatório sempre que a Administração pretender adquirir 
um bem, contratar uma obra ou serviço de engenharia, alienações, concessões ou desfazimento 
de um bem, salvo os casos previstos em Lei (Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de 
Licitação). Logo, a regra é Licitar, apensa excepcionalmente se admitindo a contratação direta, 
estritamente nas situações específicas previstas em Lei. 

 
Esta determinação também é prevista no art. 2º da Lei nº 8.666/93: 
 

“Art. 2º - As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas em Lei.” 

  
A mesma Lei que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da CF de 1988, prevê as hipóteses 

em que a Administração pode dispensar a realização da licitação, contratando diretamente. Deve-
se ter em vista que tais casos são excepcionais, pois a regra, como já dissemos, é a necessidade 
de realização do procedimento licitacional. 

 
Uma dessas hipóteses onde a Contratação direta se afasta do procedimento licitatório está 

prevista no Inc. II do Art. 25 da Lei nº 8.666/93, vejamos: 
 
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. 
 

Complementando o que determina o dispositivo legal acima, vejamos agora o que está 
elencado no Art. 13 do mesmo diploma legal como Serviço Técnico, destacando-se 
Especialmente, para o nosso argumento, os incisos II, III e VI: 

 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços 

técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias; 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
 



Analisando a Lei Federal que disciplina as Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 
8.666/93 de 21 de junho de 1993, mais precisamente os incisos elencados e destacados acima, 
fica evidente que nos casos de Consultorias e Assessorias Técnicas, Pareceres Técnicos e, 
principalmente nas contratações de Cursos, Treinamentos, Palestras, Aperfeiçoamento de 
Pessoal da Administração, o procedimento licitatório é inviável. 

O Tribunal de Contas da União – TCU já se posicionou sobre o tema em tela, conforme 
podemos observar e aplicar a Súmula nº 252/TCU, bem como o Acórdão AC-3860-43/07 – 1ª 
Câmara, os quais destacamos: 

 
Súmula nº 252/TCU – A inviabilidade de competição para a 
contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 
da Lei nº 8.666/93, decorre da presença simultânea de três 
requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados 
no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória 
especialização do contratado. 

 
AC-3860-43/07 – 1ª Câmara – Sessão 04/12/07 – Grupo I Classe I, 
Relator Ministro VALMIR CAMPELO - ....9. O desate da matéria 
aponta para o fato de que é necessária a presença de todos os 
requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.666/93, e não de apenas parte 
deles, para que esteja devidamente caracterizada a alegada 
situação de inexigibilidade, conforme preceitua o art. 25, incisos I, II 
e III. Assim, não basta comprovar que o serviço objeto do contrato 
seja de natureza singular ou técnico especializado (art. 13, Lei 
8.666/93). É indispensável a demonstração inequívoca de que 
somente determinada empresa, ou profissional, estaria apta a 
realizar o serviço que se pretende contratar, isto é, que o executor 
possua notória especialização, nos termos do § 1º do art. 25 da 
mesma lei. 10. Tendo em vista que esta Corte de Contas no 
julgamento dos processos sob sua jurisdição enfrenta repetidamente 
situações análogas, seu entendimento acerca do assunto 
já se encontra pacificado. E, nesse passo, apesar do grau 
de subjetividade inerente a questão, não há dúvida de que apenas 
em situações especiais pode o administrador deixar de se utilizar do 
procedimento licitatório. Os preceitos legais específicos aliados aos 
ensinamentos de respeitáveis doutrinadores são unânimes em 
asseverar que a licitação é a regra para se contratar na 
Administração Pública. (grifo nosso). 
 

Com o reforçado amparo legal dado pela suprema corte do Tribunal de Contas da União, 
inclusive destacando que seus pareceres estão esgotados e conclusos, de forma pacificada de que 
o entendimento é unânime em orientar aos administradores públicos, no caso de contratar 
serviços técnicos de Consultoria e Assessoria Técnica, Pareceres Técnicos e cursos, 
treinamentos, palestras e aperfeiçoamento de pessoal, desde que justificadamente a necessidade 
de tal contratação e de que o profissional ou a empresa a ser contratada detenha notória 
especialização, sejam feitos com fulcro no Inc. II do Art.25 da Lei nº 8.666/93. 

Para reforçar ainda mais este entendimento e orientação do TCU, vamos nos apoiar aos 
posicionamentos de alguns ilustres mestres da área. 

 
Dr. Hely Lopes Meirelles: “Serviços Técnicos Profissionais são os 
que exigem habilitação legal para sua execução. Essa habilitação 
varia desde o simples registro do profissional ou firma na repartição 
competente até o diploma de curso superior oficialmente reconhecido. 
O que caracteriza o serviço técnico é a privatividade de sua execução 
por profissional habilitado, seja ele um mero artífice, um técnico de 
grau médio ou um diplomado em escola superior.” 
 
Dr. Marçal Justen Filho: “a Inexigibilidade é um conceito 
logicamente anterior ao da dispensa. Naquela a licitação não é 



instaurada por inviabilidade de competição. Vale dizer, instaurar a 
licitação em caso de dispensa significaria deixar de obter uma 
proposta ou obter uma proposta inadequada. Na dispensa, a 
competição é viável e, teoricamente, a licitação poderia ser 
promovida. Não o é porque, diante das circunstancias, a Lei reputa 
que a licitação poderia conduzir à seleção de solução que não seria 
a melhor, tendo em vista circunstancias peculiares.” 
“Como decorrência, a conclusão acerca da caracterização da 
inexigibilidade faz-se em momento logicamente anterior ao do 
reconhecimento da dispensa. Num primeiro momento, avalia-se se a 
competição é ou não viável. Se não o for, caracteriza-se a 
inexigibilidade. Se Houver viabilidade de competição, passa-se a 
verificação da existência de alguma hipótese de dispensa.” 
 
Dr. Flávio Amaral Garcia: “Será Inexigível na contratação de 
profissionais ou empresas de notória especialização, considerados 
aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho 
é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 
do objeto do contrato. É o que consta no inciso II do art. 25 e § 1º da 
Lei nº 8.666/93.” 
“Mas não é qualquer serviço, sendo necessário que seja serviço 
técnico enumerado no art. 13 da Lei seja singular. A singularidade 
do serviço envolve noção de algo incomum, que escapa de 
padrões preconcebidos. As características intrínsecas do 
objeto contratado não possibilitam a sua comparação, eis que 
não se trata de um serviço padrão ou, como se diz, de 
prateleira, disponível no mercado.” 
“Quanto ao preço, seja porque se trata de serviço singular, seja 
porque executado em caráter personalíssimo, é tarefa complexa 
pretender cotejar os valores propostos com o de outros 
potenciais executantes. Se o serviço é singular, significa que não 
há similar no mercado, não havendo, por consequência, mecanismos 
hábeis à comparação de preços de serviços heterogêneos.” 
“Sob outro ângulo, não resta dúvida que contratação desta 
natureza revela um espaço de discricionariedade inerente ao 
exercício das competências do administrador público. Desde que 
essa escolha seja orientada pelo parâmetro da razoabilidade, não 
cabe aos órgãos de controle se imiscuírem nos limites de 
atuação privativa do administrador.”(grifo nosso) 

 
Considerando que não há profissionais qualificados no quadro de servidores municipais 
para atender complexa demanda; 
Considerando a complexidade de Administração da Secretaria de Saúde, torna-se prudente a 
assessoria/consultoria de profissional especializado na área da saúde, visando o melhor 
desempenho e eficácia dos programas executados pela Secretaria, de modo que  cada 
tomada de decisão possa ser realizada com a menor margem de risco e maior margem de 
segurança, pautada em informações claras, concisas e tempestivas. Assim a contratação de um 
profissional especializado que contribua com a efetividade na prestação dos serviços públicos, se 
faz necessária; 
Considerando que o Fundo Municipal de Saúde, necessita contratar serviços voltados a 
gestão da saúde para atender as suas necessidades, as quais estão explicitadas no objeto deste 
edital;  
Considerando que a Constituição Federal de 1988 garante a autonomia dos Municípios para 
dispor sobre o seu quadro de pessoal e sobre as carreiras que podem ser instituídas e que, por 
tais razões, e, sobretudo pela necessidade que esta Administração Pública tem de contratar 
pessoal qualificado para prestação de serviços específicos como Consultoria, Assessoria e 
Auditoria em Saúde Pública, entende-se que o procedimento escolhido atende a finalidade 



pública a que se destina. Não obstante, o trabalho e a prestação dos serviços de natureza 
personalíssima mostram patente a inviabilidade de competição; 
Considerando a requisição do Secretário Municipal de Saúde; 
Considerando que a referida contratação se destina a atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde, e enquadra-se no Inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93 e alterações, propõe 
a aquisição/contratação dos serviços abaixo especificados: 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
VOLTADA A GESTÃO DA SAÚDE, conforme descrição, quantitativos e valores abaixo: 
 
Item Especificação Unid. Qtidade Preço Unit 

Máximo 
Preço 
Total 

1 Contratação de pessoa física para prestação de 
serviços profissionais especializados de apoio técnico, 
assessoria e consultoria voltada a Gestão da Saúde, 
com suporte na Gestão administrativa e financeira do 
SUS, Serviços de Regulação, Controle, Avaliação e 
Auditoria do SUS, auxílio na execução dos Programas 
do Ministério da Saúde, com vistas a melhoria e 
facilitação às ferramentas de trabalho da Secretaria 
Municipal de Saúde, com vistas ao bom andamento 
administrativo e a garantia de excelente atendimento 
ao usuário, desenvolvendo atividades, tais como: 

• Serviço de consultoria na gestão em saúde, 
suporte no gerenciamento financeiro dos 
blocos a saúde, financiamento do SUS, 
planejamento das ações, verificação dos 
instrumentos de planejamento, projetos e 
programas Ministério da Saúde, protocolos 
assistenciais, treinamento da utilização dos 
blocos de financiamentos, suporte na 
organização dos recursos humanos em saúde, 
suporte para captação de recursos, 
monitoramento, controle e avaliação das 
pactuações; 

• Assessoria na elaboração de projetos para 
credenciamento, cadastro de propostas junto 
ao fundo nacional de saúde, instrumentos de 
planejamento, Plano municipal de saúde, 
Programação Anual de Saúde, Relatório 
Quadrimestral Detalhado e Relatório Anual 
de Gestão; 

• Orientação dos instrumentos de planejamento 
de acordo com a legislação vigente do fundo 
municipal de saúde, Suporte na elaboração de 
parecer técnico nos casos de judicialização da 
saúde; 

• Apoio à implantação do Componente 
Municipal de regulação, controle, avaliação e 
auditoria com definição de fluxos, 
regulamentação, padronização e distribuição 
físico financeiro. Organização baseada na 
atenção primária enquanto porta de entrada da 
rede municipal de saúde; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mês 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.450,00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27.250,00 



• Organização e distribuição do faturamento de 
consultas, exames e procedimentos realizados 
na rede de saúde municipal, consoante ao teto 
financeiro do município; 

• Realizar estudo conjunto com técnicos da 
Secretaria Municipal de Saúde sobre a 
estrutura que se apresenta e apoio técnico na 
reorganização dos fluxos assistenciais se 
necessário, para sanar os pontos críticos 
apontados; 

• Apoio na elaboração de Planos Operativos de 
acordo com a legislação vigente; 

• Apoio técnico no planejamento e 
estruturação, implementação e definição de 
metas dos serviços de controle, avaliação e 
auditoria; 

• Apoio na elaboração de processo de 
contratualização dos serviços de saúde, 
Revisão da PPI – Programação Pactuada 
Integrada e realização de remanejamento 
ordinário e extraordinário. 

Os serviços deverão ser prestados “in loco” duas 
vezes na semana, com carga horária de 08 horas/dia 
de acordo com as necessidades e prioridades da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
A contratada deverá prestar os serviços de acordo com 
a demanda, também a distância, com consultoria 
através de atendimento por contato telefônico, e-mail 
ou Whatsapp. 

 Total 27.250,00  
 
 
VALOR: R$ 27.250,00 (Vinte e sete mil e duzentos e cinquenta reais). 
 
 
PESSOA FÍSICA: MARISTELA BISOGNIN SANTI ROCHA 
CPF Nº 441.100.490-91 
ENDEREÇO: Av. Getulio Dorneles Vargas nº 268 – letra S, Centro, Chapecó/SC. 
 
 
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: De Agosto a Dezembro de 2021, após o recebimento 
da Autorização de Fornecimento. 
 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito mensalmente, em cinco parcelas de R$ 
5.450,00, até o 10º dia do mês subsequente a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. 
 
 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:  
 

Projeto/Atividade Recurso/Ano Descrição Valor 
 

2.073   3.3.90.00 
 

1002     2021    
 
MANUTENÇÃO DA SAUDE PUBLICA 

                    
          R$ 27.250,00 

 
 



RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: 

 
Considerando que a escolha recaiu sobre a Pessoa Física MARISTELA BISOGNIN SANTI 

ROCHA, em virtude da mesma possuir vasta experiência na área da saúde, conforme 

documentos em anexo a este processo e que possui disponibilidade para início imediato.  

Considerando que a mesma se destaca pela expertise no campo do notório saber que é 

inquestionável em função da documentação apresentada, ou seja, possuí saber específico e 

diferenciado na área de Consultoria e Assessoria em Saúde, em especial em auditoria e 

Gestão de Saúde. 

Considerando que seu trabalho e seu nível de conhecimento permitem à Administração 

considerar, de início, que a mesma poderá, de forma adequada, satisfazer plenamente aos 

objetivos da administração. 

Considerando que parte da doutrina nacional entende que o profissional de notória 

especialização é aquele que se destaca, em um determinado território ou em uma determinada 

região, pela sua especialização ou dedicação em determinado ramo, cuja atuação naquele 

assunto passou a ser conhecida, tornou-se notória naquele meio. Para comprovar esta notória 

especialização, foram apresentados diversos documentos de diversas fontes, tais como: 

estudos (MBA em Gestão Hospitalar, Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Auditoria em 

Saúde), declaração do Secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina 

e ex-prefeito do Município de Chapeco Sr. Luciano Buligon (2017-2020), atestando sua 

especialização em auditoria em saúde e gestão hospitalar, sendo que a mesma foi Secretária 

Municipal de Saúde em sua gestão, atestado de capacidade técnica emitido pelo atual Secretário 

de Saúde do Município de Chapecó, Sr. Luiz Carlos Balsan, atestando sua capacidade técnica na 

área da saúde e diversos documentos de designação para exercer suas funções como enfermeira 

auditora, conforme documentos anexos a este processo. 

Considerando que a singularidade dos serviços prestados consiste em seu conhecimento 
individual, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o 
melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de licitaçăo, pois tal 

mensuraçäo não se funda em critérios objetivos (como o menor preço). 
Considerando o que permite a Lei de Licitações no seu inc. II art. 25 da nº 8.666/93 e os 

precedentes da doutrina especializada, conclui-se que as contratações pelas empresas públicas, 

possam ser realizadas e amparadas pelos argumentos inquestionáveis apresentados na 

justificativa deste processo, destacando que boa parte dos Serviços Públicos no Brasil já 
contratam Consultorias, Assessorias, Cursos Presencias, Cursos In Company, Treinamentos, 

Aperfeiçoamentos e Palestras na área da saúde, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
base no diploma legal destacado neste processo. 

 
 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 
 

Considerando a proposta de "prestação de serviços" apresentada pela profissional acima 
citada para a execução do objeto a ser contratado, levando-se em consideração a 
razoabilidade da proposta ofertada e conforme documentos acostados aos autos deste 

processo, permite-se inferir que os preços encontram-se compatíveis com a realidade 

mercadológica. 



FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE  -  JUSTIFICATIVA:   
 
 
FUNDAMENTO LEGAL : É dispensável Inexigível a licitação: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93: 
 
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. 
 
Art. 13 do mesmo diploma Legal: Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
 
 
 
 Assim atendendo de pleno o disposto no Artigo 25, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos os elementos 
necessários para ratificação do Senhor Secretário Municipal de Saúde o Processo de 
Inexigibilidade de Licitação Nº 9/2021 e posterior publicação. 

 
 
 

Quilombo/SC, 02 de Agosto de 2021. 
  
 
 

_____________________________________________ 
                                                          SUELEN BIGOLIN BARBOZA 

                     Presidente 
 
 

_____________________________________________ 
                       IVANETE BISON 

                         Secretária 
 

 
_____________________________________________ 

ELIS REGINA BACKES GRIGOL 

 Auxiliar direto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESPACHO: 

 
 

RATIFICO o ato de Inexigibilidade de Licitação para compras e Serviços Nº 

9/2021, com fundamento nos motivos e elementos expostos acima e conforme descrito no texto 

da requisição e do Processo de Compra nº 9/2021 e de conformidade com o Artigo 25, Inciso 

II da Lei 8.666/93 e atualizações, AUTORIZO a realização da despesa, independente de 

Licitação e promova-se a publicação: 

 
 
(X)  Homologo a realização da despesa. 

(   )  Indefiro a realização da despesa. 

 
 
 
 

 
______________________________________ 

ANILSON ANTONIO COMUNELLO 
RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

 
 
 
 

 
 
 


