
 

Prefeitura Municipal de Itapoá / SC 
Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos 
����������	�
����������
����������������������������������� ����!"#���������$��������

  

 1/3 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2009 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2009 
 

 
CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR, Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, justifica o presente 
termo de inexigibilidade através da fundamentação legal e pelos considerandos que 
seguem abaixo: 

 
Considerando que o objeto pretendido é essencial, e compromete o 

bem estar físico e a saúde dos munícipes.    
 
Considerando a solicitação e a justificativa da Secretária da Saúde 

através do Ofício SMS/075/2009.  
 

                   Considerando que o credenciamento pressupõe a contratação, em 
igualdade de condições, de todos os interessados hábeis a prestarem a utilidade 
reclamada pela Administração Pública. Assim, todos os interessados que atendam 
às condições do credenciamento acabam por serem contratados, sob as mesmas 
condições.  
 
                   Considerando como se disse, o contrato decorrente do credenciamento  
tratar da mesma maneira todos os credenciados, sendo a todos garantida a mesma 
remuneração e as mesmas condições sob as quais o serviço deve ser prestado. 
Não sendo possível que, por efeito da intervenção da Administração Pública, um 
credenciado receba mais benefícios do que os demais. 
 

 Considerando que o Credenciamento vem sendo largamente 
reconhecido pelos tribunais de contas e judiciais e, também, vem sendo utilizado 
amplamente pela Administração Pública, até porque, em inúmeros casos, ele se 
apresenta como instrumento bastante vantajoso. 
 

 Considerando o prejulgado nº 680 do Tribunal De Contas Do Estado 
De Santa Catarina.  
 
                    Considerando o interesse de observar todas pessoas jurídicas que 
satisfaçam os requisitos e que expressamente acatem as condições do poder 
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público, configurar-se-á a inviabilidade de competição contemplada no caput do art. 
25 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
subseqüentes, estando plenamente atendidos os princípios previstos pelo art. 3º da 
Lei de Licitações. (grifo acrescido.TCE-SC. Prejulgado 680).  

 
Considerando que o preço preposto se deu somente com base Tabela 

de Procedimentos SIA/SUS, em conformidade com o Ministério da Saúde e do 
Conselho Nacional de Saúde, haja vista que foram realizados 02 (dois) orçamentos 
sendo um com base no contrato nº 68/2007 com a Empresa: Reinaldo Sampaio 
Bexiga, com valor de R$ 88.065,50; e outro com a Empresa: Laboratório Proll Med  
de Analises clinicas Ltda, como o valor de R$ 81.802,50. Portanto visivelmente 
estampado o principio da economicidade nesta modalidade e contratação.  

 
Considerando que o serviço a ser prestado é unicamente de caráter a 

população, portanto quem escolhe quem vai ser o seu prestador é próprio Munícipe 
que tem o poder de igualar ou desigualar a concorrência entre as empresas, 
tornando o serviço assim mais competitivo em favor do melhor atendimento aos 
seus contratantes.    

 
 
Autoriza a prestação do objeto abaixo descrito: 

 
1. OBJETO: Credenciamento Universal para Contratação de empresa para 

prestação de serviços de  análises clínicas/ e laboratoriais em pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), através deste instrumento e nos termos do 
Edital de Credenciamento nº 01/2009.  
 
 

2. FUNDAMENTO LEGAL:  Artigo 25 caput, da Lei nº 8666/93 e suas 
alterações posteriores. 

 
 

3. VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A remuneração dos serviços se 
dará unicamente com base nas referências de valores da Tabela de 
Procedimentos SIA/SUS, respeitando o teto máximo de R$ 37.370,84  (trinta 
e sete mil trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) anual, 
pagáveis até o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido. 
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4. PRAZO DE VIGÊNCIA: O edital de credenciamento estará sempre aberto a 
interessados a partir da publicação, e terá o prazo de vigência até 
31/12/2009.  

 
5. FUNDAMENTO DA DESPESA: As despesas correrão por conta das 

dotações: Fundo Municipal de Saúde - Ação 384 - Fonte de Recurso 102 - 
Código Reduzido da aplicação direta nº 238 – Código do reduzido do 
Desdobramento da Despesa nº 1815. 
�

�
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Itapoá, 06 de  abril de 2009. 
 
 

CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


