
PROCESSO DISPENSA DE LICITATÓRIO Nº. 02/2017-FMAS 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, pessoa jurídica de direito publico 
interno, estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, 
representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, 
casado, prefeito, inscrito no CPF sob o nº. 938.411.089-20 e Carteira de Identidade nº. 
3.299.783, residente e domiciliado na localidade de Linha Anta Gorda, Interior, município de 
São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC DISPENSA o Processo Licitatório 
para contratação da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE 
MARAVILHA/SC, sob CNPJ nº 78.472.545/0001-98 inscrição no CMAS: 002/2011, com sede 
no endereço, Rua Presidente Juscelino, nº 215, centro, neste ato representado pelo Sr.  Genuir 
Bassani, portador do CPF sob n° 503.226.729-53 e RG sob nº 1.619.145, residente e 
domiciliado na Rua Prefeito Albino Cerruti Cella, n° 128, centro, na cidade de Maravilha/SC, 
com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com 
deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do 
ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de 
deficiências ou de incapacidades, com fundamento no artigo 25 da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações, pelas razões a seguir expostas: 
 

1) Considerando que o Município de São Miguel da Boa Vista/SC necessita dos serviços 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Maravilha/SC, pois 
possui demanda, mas não possui instituição da APAE; 

2) Considerando que a APAE atende pessoas com deficiências intelectual e/ou múltipla, 
desde o nascimento, não tendo definido idade para desligamento; 

3) Considerando que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de 
Maravilha/SC possui convênio com o Sistema Único de saúde (SUS). 

4) Considerando que a saúde é um direito de todos e um dever do Poder Público; 
5) Considerando QUE a distancia entre o Município de São Miguel da Boa Vista/SC e a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Maravilha/SC é a mais 
próxima entre entidades que prestam o mesmo serviço; 

6) Considerando que as situações acima descritas tornam inviável a competição em um 
processo licitatório/chamamento público; 

7) Considerando a inviabilidade de competição por tratar-se da única instituição na 
localidade que atenda a necessidade do Município. 

 
Dos requisitos do parágrafo único do art. 26 da Lei nº. 8.666/93: 
 

Da Caracterização da Situação que justifica a Dispensa de Licitação: A dispensa de 
licitação se justifica para a prestação de serviços de assistência a saúde para atendimento 
ambulatorial em reabilitação da deficiência intelectual e/ou distúrbio do espectro autista aos 
usuários do SUS, garantindo às mesmas assistências por intermédio de equipe 
multiprofissional e multidisciplinar, utilizando-se de métodos e técnicas terapêuticas 
específicas. 

Razão da Escolha do Fornecedor: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– Apae de Maravilha/SC é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, 
educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, 
de comprovada idoneidade, que tem como missão promover a melhoria de vida das pessoas 
com deficiência, preferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Tendo em vista que 
seus fins atendem ao objeto do presente contrato; trata-se de associação que goza de 
benefícios de preferência sobre outras clínicas particulares que possuem fins lucrativos; e por 
fim é a única associação ou entidade sem fins lucrativos que atende as especificações do 
Programa para os serviços de reabilitação em deficiência intelectual e/ou distúrbio do espectro 
autista, contando com uma equipe especializada e profissionais de saúde, devidamente 
registrados em seus respectivos Conselhos Regionais, sendo: Assistente Social (2); Psicóloga 
(2);Fisioterapeuta (2); Terapeuta Ocupacional (1) Psiquiatra (1) Fonoaudióloga (2) e 



Neurologista (1), e que também dispõe das instalações físicas, materiais e equipamentos 
necessários para o atendimento ao objeto contratado.  

Da Justificativa do Preço: Restou constatado que o preço de R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais) mensais, por paciente, é razoável e o praticado para todos os Municípios da 
Região da AMERIOS, a qual abrange o Município de São Miguel da Boa Vista/SC. 

 
Do Documento de Aprovação dos Projetos:  
 
1) Plano de Trabalho Aprovado. 
2) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas. 
3) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a Dívida ativa da 

união. 
4) Certidão Negativa de Débitos Estaduais. 
5) Certidão Negativa de Débitos Municipais. 
6) Certificado de Regularidade do FGTS -CRF. 
7) Alvará De Licença para Localização e Permanência  
8) Atestado de Vistoria Para Alvará de Funcionamento. 
9) Certidão de entidade beneficente de assistência social, comprovando filantropia. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Autorizar a contratação direta, por dispensa de licitação (inexigibilidade), da 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAVILHA/SC, para 
atendimento da demanda do município de Abril de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

 
Art. 2º. As despesas para execução do Contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 
 

2.047 – SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE "MARISOL" DE MARAVILHA 
 
  Art. 3º. O pagamento será efetuado até o dia 12 do mês subseqüente a prestação de 
serviços, mediante apresentação de Relatório de atendimentos e Nota Fiscal. 
 
        Sendo assim, caracterizado o interesse público e, portanto, necessário se faz a 
contratação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Maravilha/SC. 
 
  Publique-se nos locais de costume (Mural Oficial do Município, DOM e site do 
Município). 
 
 
 
      São Miguel da Boa Vista, SC, 03 de Abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Vilmar Schmaedecke 
Prefeito Municipal 

 

Altair Vanderlei Cassol 
Presidente da Comissão 

Gilberto Jose Miorando 
Assessoria Jurídica 

 
 


