
 

 
 
 
   

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°005/2017 

 

 HILÁRIO JOSÉ KOLASSA, Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais, e com fundamento legal no art. 25, caput, da 

Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, vem pelo presente 

ato, ratificar a dispensa do procedimento licitatório do objeto conforme segue: 

 

 OBJETO: Contratação do Centro Sul Brasileiro de Medicina Hiperbárica Ltda, para 

a prestação de serviços de 60 (sessenta) seções de oxigenoterapia hiperbárica de paciente, 

em cumprimento a decisão judicial. 

 

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.1030101072.060 - 339039000000 

 

  JUSTIFICATIVA: Contratação do Centro Sul Brasileiro de Medicina Hiperbárica 

Ltda, para a prestação de serviços de 60 (sessenta) seções de oxigenoterapia hiperbárica de 

paciente, em cumprimento a decisão judicial. 

 

 O Município foi intimado para, com urgência, efetuar a contratação do referido 

fornecedor para a prestação de 60 sessões de oxigenoterapia hiperbárica para o paciente 

Geraldo Biesek. 

 

 A decisão foi proferida nos autos do processo nº 9000456-36.2017.8.21.0098, 

movido por Geraldo Biesek contra o Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 Naqueles autos, face a inércia do Estado, foi efetuado o bloqueio do valor necessário 

e repassado ao Município para que efetua-se a contratação do referido fornecedor. 

 

 Além de ser o fornecedor indicado no processo, se trata do único fornecedor 

conhecido no estado, se configurando caso de inexigibilidade, poderia até se configurar de 

caso de dispensa dado o risco a integridade de saúde do paciente. 

 

 Na própria decisão judicial já é indicada a entidade onde deve se dar a internação do 

paciente.  

 

  O artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, em seu CAPUT, assim dispõe: “Art. 25 – É 

inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, (...) 

 

Verifica-se, que no caso em tela, estão presentes os pressupostos para justificar a 

Inexigibilidade de Licitação, vez que se trata de dar atendimento a decisão judicial que já 

indicou a instituição onde se deve dar a internação. 

 

  Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação, visando a contratação do 

Centro Sul Brasileiro de Medicina Hiperbárica Ltda, para a prestação de serviços de 60 

(sessenta) seções de oxigenoterapia hiperbárica de paciente local, em cumprimento a medida 

judicial. 

 

 A inviabilidade de competição resta patente, assim como, e por conseguinte, os demais 

elementos.  

 



 

 
 
 
   

  A regra para a administração pública é a Licitação, constituindo-se a inexigibilidade 

desta, situação excepcional que, por força desta condição, deve ser adotada nos estritos termos 

e hipóteses preconizadas na lei. 

  

  Nesta senda, destacamos que o artigo 25 em seu caput é categórico em afirmar que será 

inexigível a licitação sempre que for demonstrada a inviabilidade de competição.  

 

  Assim é o entendimento de Joel de Menezes, onde: “...Da redação dada ao dispositivo 

em apreço deflui que a inexigibilidade está sempre relacionada à inviabilidade da competição, o 

que acarreta a impossibilidade de se ultimar o procedimento licitatório. Acrescenta-se que a 

hipótese a seguir arroladas pelo legislador não são taxativas, porém meramente exemplificativas, 

já que utiliza, ao final do caput, a expressão em especial, cuja dicção, é evidente, admite outras 

hipóteses além das explicitadas indicadas.”  

 

 Conforme dito, se trata de contratação de instituição para dar atendimento a decisão 

judicial, na qual é, inclusive, indicada a instituição onde deve se dar a internação. 

 

  Tendo em vista a necessidade e a legalidade entende-se configurada a hipótese de 

contratação mediante Inexigibilidade de licitação, amparada pelo artigo 25 da referida Lei. 

 

 O expediente encontra-se devidamente justificado. Se constitui em contratação de 

serviços de atendimento especializado de sessões de oxigenoterapia hiperbárica de paciente 

local, que, dada a peculiaridade da situação, pode ser prestado por fornecedor exclusivo, não 

havendo possibilidade de competição. 

 

 Havendo a necessidade dos serviços, os quais somente podem ser fornecidos por um 

único fornecedor, resta configurada a inviabilidade de competição. 

  

 Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade e 

peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 26 da Lei Federal 

n°8.666/93 e alterações posteriores quanto à justificativa da inexigibilidade e a ratificação da 

mesma, com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, restam atendidos os 

requisitos da inexigibilidade da licitação a teor do artigo 25, daquele Texto Federal. 

 

 Ante a análise efetivada, diante do interesse público de realização dos atendimentos, 

conclui-se pela ratificação do presente procedimento de inexigibilidade de licitação, com 

base nos fundamentos apreciados para a contratação do Centro Sul Brasileiro de Medicina 

Hiperbárica Ltda, para a prestação de serviços de 60 (sessenta) seções de oxigenoterapia 

hiperbárica ao paciente Geraldo Biesek, em cumprimento a decisão judicial, processo nº 

9000456-36.2017.8.21.0098. 

 

 

Centenário, RS, 24 de outubro de 2017. 

 

 

 

Hilário José Kolassa 

Prefeito Municipal 

 



 

 
 
 
   

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado MUNICÍPIO DE 

CENTENÁRIO, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob o nº _________________localizada na Av. _______________, ____________________, 

Centenário/RS, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por 

seu prefeito municipal e, de outro, CENTRO __________________________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede na Rua ___________, nº 

____________, na cidade de Erechim, RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada por seu representante legal, por Inexigibilidade de Licitação, têm entre si, 

certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

 

1. O objetivo do presente contrato é o encaminhamento, pelo CONTRATANTE, do paciente 

Geraldo Biesek à CONTRATADA, para prestação de serviço de 60 (sessenta) sessões de 

oxigenoterapia hiperbárica, com duração aproximada de duas horas cada. 

 

2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto deste 

contrato o valor total de R$ 549,51 por sessão, totalizando R$ 32.970,60, a ser pago em 

_____________________  

 

3. A CONTRATADA fará prestação de serviços observado a capacidade técnica operacional e 

protocolos definidos para tal. 

 

4. O presente contrato vigorará a contar de ___ de _____ de 2017 até ___ de _____ de 2017.                                                                                                                                                                           

 

5. O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas pela Contratada, ensejará a rescisão 

com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como previstos em Lei. 

 

6. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conforme com todas as disposições e regras 

atinentes a contratos contidas na Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, bem como, com 

todas aquelas contidas no processo de inexigibilidade de Licitação, ainda que não estejam 

expressamente transcritas neste instrumento. 

 

7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a Contratada as seguintes sanções: 

 

a) advertência, por escrito: 

b) multa sobre o valor global da contratação: 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

7.1. Advertência: executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado; 

7.2. Multa Diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato: se executar o contrato com atraso 

injustificado, até o limite de 30 dias, após os quais será considerado como inexecução contratual. 



 

 
 
 
   

7.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e 

multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato: na inexecução 

parcial do contrato; 

7.4. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e 

multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato: na inexecução total do contrato; 

7.5. Declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 02 até anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato: se causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual. 

 

8. As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso. 

 

9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

10. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no 

subitem anterior. 

 

11. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de 

processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 

 

12. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente o presente, sem que caiba 

indenização, casa haja interesse público justificado. 

 

13. Os casos omissos e quaisquer dúvidas advindas deste contrato administrativo serão resolvidos 

pela legislação em vigor incidente à matéria, elegendo-se para tanto, de comum acordo entre as 

partes, o foro da Comarca de Gaurama, RS. 

 

E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, 

estando de acordo com o estipulado. 

 

 

 

Cetenário, RS, ___ de outubro de 2017. 

 

 

Município de Gaurama            Centro Sul Brasileiro de Medicina Hiperbárica Ltda 

Hilário José Kolassa            ################# 

Prefeito Municipal                             

C/Contratante.         c/Contratada. 


