
Protocolo 1.143/2022

De: Cesar Duarte Do Nascimento Junior Lançado por Roberta M. - SMAFO - PROT

Para: SMAFO - DL 

Data: 25/02/2022 às 13:31:59

Setores (CC):

SMAFO - PROT

Setores envolvidos:

SMS, SMAFO - DL, SMAFO - PROT, SMS - CAA, GAB - LC, SEA, PLO

ENVELOPES PARA LICITAÇÃO

Entrada: 

Atendimento pessoal

 

 Boa tarde, 

Encaminho a  documentos, Edital de Credenciamento nº 04/2019.

Atenciosamente, 

_Roberta Tais Holzapfel Morsch 

Chefe de Setor
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  Protocolo (Nota interna 07/03/2022 10:11) 1.143/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 07/03/2022 às 10:11:02

 

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

img20220307_10055361.pdf
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  Protocolo 1- 1.143/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: Representante: Cesar Duarte Do Nascimento Junior

Data: 07/03/2022 às 10:14:55

 

Segue ata de julgamento.

Referente ao atestado de capacidade técnica, este deve ser emitido por outra pessoa jurídica que a empresa tenha
mantido relação comercial. Artigo¹ publicado no Portal de Compras Públicas ajuda a melhor exemplificar a elaboração
do documento:

O que é Atestado de Capacidade Técnica?

O Atestado de Capacidade Técnica é um documento que serve para comprovar que a empresa vencedora de uma
licitação tem competência para cumprir o objeto do edital.

Esse atesto faz parte dos documentos que qualificam a empresa tecnicamente e servem para comprovar para o
órgão público que a empresa contratada realmente tem experiência e perícia.

Dessa forma, o Atestado de Capacidade Técnica é uma declaração simples, feita por outra empresa ou órgão público
que já tenha contratado a empresa fornecedora antes.

Ou seja, é como se fosse uma carta de recomendação de um dos clientes que já saíram satisfeitos com os produtos
ou serviços prestados.

Essa declaração vai comprovar que a sua empresa já realizou um serviço similar ou entregou produtos como os
exigidos no edital antes.

Por isso, esse documento deve conter todas as informações sobre a empresa ou órgão que está o emitindo, bem
como todos os dados da sua empresa.

Ele deve ser feito em papel timbrado e assinado pelo responsável da empresa ou do órgão público que está
declarando a competência.

Além disso, deve conter os detalhes de como foi a prestação de serviço ou entrega de produto anterior, ou seja,
quanto tempo durou, quais foram as quantidades, se o serviço foi bem executado, a época em que ocorreu e o prazo
de entrega, etc.

(1) https://www.portaldecompraspublicas.com.br/novidades/atestadodecapacidadetecnicaparaqueserveecomoemitir_1135/

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

img20220307_10072366.pdf
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  Protocolo 2- 1.143/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMS - CAA  - A/C Danielle L.

Data: 07/03/2022 às 10:15:26

 

Para acompanhamento.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Protocolo 3- 1.143/2022

De: Danielle L. - SMS - CAA

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 28/03/2022 às 11:25:39

 

Prezado.

Considerando que a empresa Santa Adélia Serviços Médicos LTDA (antiga Litocentro), é a única prestadora do
serviço de litotripsia no Município, bem como que a data de abertura da empresa é recente, o que dificulta a emissão
de atestado de capacidade técnica por outra pessoa jurídica, solicito informações a cerca da possibilidade em
prosseguir com o andamento do referido processo sem a apresentação do atestado, ou até mesmo que seja
concedido prazo posterior para apresentação do mesmo.

Por fim, destaca-se que a empresa Litocentro presta serviços há anos ao Município, não havendo conduta que tenha
a desabonado durante esse período, apenas solicitamos a rescisão do contrato e elaboração de novo considerando a
recente alteração do CNPJ, nome empresarial da empresa, e quadro de sócios.

Att,

_

Danielle Ludka

Auditora Administrativa
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  Protocolo (Nota interna 28/03/2022 11:37) 1.143/2022

De: Danielle L. - SMS - CAA

Para:  

Data: 28/03/2022 às 11:37:29

 

Retificando:

"acerca da possibilidade"

_

Danielle Ludka

Auditora Administrativa
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  Protocolo 4- 1.143/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 28/03/2022 às 16:21:39

 

Prezado, questiono quanto à legalidade de contratação da empresa interessada sem o documento de atestado de
capacidade técnica, conforme exposto no despacho anterior.

O procedimento de Chamada Pública está publicado e recebendo propostas de interessados desde o dia 15 de
outubro de 2019 e até o momento mais nenhuma empresa protocolou documentos com a intenção de prestar o
serviço. Tal fato evidencia que a empresa é realmente a única no ramo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Protocolo 5- 1.143/2022

De: Danielle L. - SMS - CAA

Para: SMS  - A/C Kátia B.

Data: 30/03/2022 às 10:54:09

 

Prezada.

Encaminho para conhecimento.

Att, 

_

Danielle Ludka

Auditora Administrativa
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  Protocolo 6- 1.143/2022

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 04/04/2022 às 09:35:39

 

Relatório:

O Setor de Licitações do Município ressaltou realizou o seguinte questionamento a esse Departamento Jurídico: 

Prezado, questiono quanto à legalidade de contratação da empresa interessada sem o documento de atestado de
capacidade técnica, conforme exposto no despacho anterior.

O procedimento de Chamada Pública está publicado e recebendo propostas de interessados desde o dia 15 de
outubro de 2019 e até o momento mais nenhuma empresa protocolou documentos com a intenção de prestar o
serviço. Tal fato evidencia que a empresa é realmente a única no ramo.

_

Adilson Fernando Ribeiro

Setor de Licitações.

Posto isso, passas-se a se manifestar.

Fundamentação:

Primeiramente, aponte-se que este Administração já se deparou com questão semelhante no Protocolo 2.764/2021 -
ENVELOPES PARA LICITAÇÃO (Hospital Santa Cruz de Canoinhas) , porém relacionada à habilitação sobre as certidões
negativa de débitos federais e de FGTS da entidade interessada em se credenciar em procedimento de chamada
pública.

Na oportunidade, observou-se que a comprovação da regularidade poderia ser mitigada ante a prestação exclusiva
do objeto do objeto, que no caso concreto, aparentou decorrer do fato de que, segundo o relato, para os exames de
ressonância,  "somente o Hospital Santa Cruz de Canoinhas possuí condições operacionais e técnicas para
realizar". Por tal motivo é que se aferiu que, até aquele momento, não havia aparecido outra instituição credenciando-
se na referida especialidade, sem olvidar do fato de que  "a ausência de dispositivos normativos em torno das
hipóteses de credenciamento não obsta lhes reconhecer a existência, bem como a inviabilidade de competição, o
que acarreta inexigibilidade"(1).

A ressalva pôde ser compreendida em virtude da exclusividade do exercício de um serviço prestado pela empresa
não está regularmente habilitada, de modo que o prejuízo ao interesse público seria maior se a contratação não
pudesse ser realizada, notivo pleo qual foi oportuno mencionar o entendimento exposado pela Assessoria Zenite em
Licitações e Contratos na Orientação Prática 3 912/307/SET/2019:

Ainda que se afaste esse posicionamento e se entenda como mais cautelosa a exigência da comprovação da
regularidade perante as três Fazendas (Federal, Estadual e Municipal) 3 posicionamento desta Consultoria 3, não se
pode ignorar a existência de situações excepcionais, em que a Administração estaria entre a contratação do
fornecedor/prestador de serviços que não reúne as condições de habilitação e o não atendimento do interesse
público.

Tratando-se de uma contratação realizada adequadamente a partir de processo de inexigibilidade de
licitação, justificado na existência de monopólio ou exclusividade sobre a atividade objeto do contrato, cogita-se a
formalização da avença ou de sua prorrogação (bem como pagamento), mesmo em face da falta de regularidade
fiscal da empresa. Isso porque medida diversa (ou seja, a não contratação) pode causar um prejuízo maior ao
interesse público, em vista do caráter de exclusividade na prestação dos serviços pretendidos.

Ora, se a Administração apresenta determinada necessidade a ser solucionada, e se a única solução é um serviço
prestado em caráter de exclusividade por dado sujeito, a não contratação desse sujeito pode gerar danos
irreparáveis à Administração e, consequentemente, ao interesse público. Daí aventar-se a possibilidade de contratar
serviços prestados em regime de monopólio ou de exclusividade, ainda que a empresa esteja irregular quanto às
responsabilidades fiscais (no caso, irregular perante a Fazenda Federal). (2).
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No mesmo sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União:

9.2.1. as empresas prestadoras de serviços públicos essenciais sob o regime de monopólio, ainda que inadimplentes
junto ao INSS e ao FGTS, poderão ser contratadas pela Administração Pública, ou, se já prestados os serviços,
poderão receber o respectivo pagamento, desde que com autorização prévia da autoridade máxima do órgão,
acompanhada das devidas justificativas, conforme prolatado na Decisão n. 431/1997 e no Acórdão n. 1.105/2006,
ambos do Plenário desta Corte. (Acórdão TCU n° 1402/2008 3 Plenário)

Com efeito, embora relacionada à impossibilidade de obtenção do atestado de capacidade técnica, entende-se que
as disposições acima também se enquadram à espécie, eis que a prestação do serviço de litotripsia visa o
atendimento à saúde da população, direito fundamental consagrado no art. 196 da CF, o que evidencia uma
ponderação ao caso concreto. 

Nestes termos, a citada orientação da Zenite também dispôs o que segue acerca da falta de regularização de
pendências fiscais:

"2) Por outro lado, se a Administração apresenta uma necessidade a ser solucionada, e se a única solução é ofertada
em caráter de exclusividade por dado sujeito, a não contratação pode gerar danos irreparáveis à Administração e,
consequentemente, ao interesse público. Daí o fundamento para, comprovadas razões nesse sentido, cogitar a
possibilidade de contratar serviços prestados em regime de monopólio/exclusividade, ainda que a empresa esteja
irregular perante suas responsabilidades fiscais e/ou trabalhistas. Para tanto, é preciso a adoção das seguintes
cautelas: (a) comprovação de que não há outra solução disponível; (b) autorização expressa da autoridade máxima
da entidade para a contratação; (c) exigir da empresa a regularização das pendências; e (d) comunicação do débito
em questão para os órgãos responsáveis pelo seu processamento e cobrança". 

Portanto, tendo em vista o relatado, havendo constatação por parte da secretaria competente no sentido de que a
prestação do serviço pela empresa Santa Adélia é a que se faz unicamente presente para o atendimento da
demanda, a avença pode ser realizada desde que tomada as devidas cautelas, no que couber: (a) comprovação de
que não há outra solução disponível; (b) autorização expressa da autoridade máxima da entidade para a
contratação; (c) exigir da empresa a regularização quanto ao fornecimento do atestado, salvo justificativa
demonstrada aos autos .

De toda forma, por se tratar de uma situação excepcional, entende-se aplicável o disposto no art. 23 da LINDB, no
qual, 

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre
norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de
transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

Entende-se aplicável no seguinte sentido: por um questão de razoabilidade, visando atender o interesse público
envolvido no caso, na eventualidade de outra empresa credenciar-se para a prestação do mesmo serviço, a fim de
que as disposições legais quanto à habilitação, seja  a empresa descredenciada, uma vez que não será mais a única
que estará desempenhando o objeto em questão.

Conclusão:

Desta forma, conclui-se no seguinte sentido:

- Em condição excepcional por ser a única interessada em fazer o credenciamento, é possível a contratação da Santa
Adélia Serviços Médicos, desde que: (a) haja comprovação de que não há outra solução disponível; (b)
autorização expressa da autoridade máxima da entidade para a contratação; (c) exigir da empresa a
regularização das pendências, salvo justificativa a ser demonstrada nos autos de licitação;

- Na hipótese de credenciamento de outra entidade apta a prestar o serviço de litotripsia, seja o Santa Adélia
Serviços Médicos descredenciada na eventualidade de manutenção de ausência de atestado; 

S,m,j

É o parecer.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

(1) NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública. São Paulo: Dialética, 2003, p. 210
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(2)Inexigibilidade de licitação 3 Exclusividade do Fornecedor e Irregularidade Fiscal Zênite Fácil. Disponível em:
http://www.zenitefacil.com.br, categoria Produção Zênite. Acesso em 04 abr. 2022

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 04/04/2022 09:35:55 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 7177-2D32-93FB-5DE0 

1Doc:  Protocolo 1.143/2022  |  Anexo: CCF_000050.pdf (28/62)        27/113



  Protocolo 2.764/2021

De: Hospital Santa Cruz de Canoinhas Lançado por Diogo O. - SMAFO - PROT

Para: SMAFO - DL 

Data: 31/05/2021 às 15:59:20

Setores (CC):

SMAFO - PROT

 

Boa tarde,

Encaminho o Envelope de Credenciamento.

Atenciosamente,

_

Diogo de Oliveira

Coordenador de Gabinete
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  Protocolo 1- 2.764/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: Representante: Hospital Santa Cruz de Canoinhas

Data: 18/06/2021 às 14:14:34

 

Prezados, ainda não recebemos resposta ao email anexo. Diante disto, o presente protocolo será arquivado.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

email_HSCC.pdf
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18/06/2021 Webmail :: Análise documentos Chamada Pública

webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=439&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto Análise documentos Chamada Pública
De <adilson.licitacao@pmc.sc.gov.br>
Para Ger cdi <ger.cdi@hsccsaude.com.br>
Data 2021-06-09 13:47

Prezados, a comissão de licitação avaliou os documentos e identificou que algumas exigências não foram atendidas: 
 
Item 3.1 - Faltou a ata de eleição do presidente; 
 
item 3.5 - Não foi apresentada a negativa de débitos federais; 
 
Item 3.6 - Não foi apresentada a negativa de débitos com o FGTS; 
 
Item 3.9, alínea "e" - Não foi apresentada a declaração de cumprimento da lei orgânica do município; 
 
Item 7.1 do Anexo I - Não foi apresentado Alvará de licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;
 
Item 7.2 do Anexo I - Não foi apresentado Alvará de localização e funcionamento regular emitido pela Fazenda
Municipal; 
 
Item 7.3 do Anexo I - Não foi apresentado Certificado de Regularidade do Estabelecimento (Registro ou inscrição da
pessoa jurídica) junto ao Conselho Regional de Classe;  
 
Item 7.4 do Anexo I - Não foi apresentado Registro no CNES 3 Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde,
emitido no site http://cnes.datasus.gov.br/; 
 
Item 7.5 do Anexo I - Não foi apresentado Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva
entidade de classe, RG e CPF do responsável técnico pelo serviço, a ser contratado;  
 
Item 7.7 do Anexo I - Não foi apresentado Declaração de capacidade instalada e disponibilidade para SUS;  
 
Item 7.8 do Anexo I - Não foi apresentado Listagem de profissionais, atualizada, emitida no site do Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde 3 CNES (http://cnes.datasus.gov.br/). 
 
Fico no aguardo de uma resposta.
 
Adilson Fernando Ribeiro 
Prefeitura do Município de Canoinhas 
(47) 3621-7705
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  Protocolo 2- 2.764/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 06/07/2021 às 14:44:51

 

Prezado, antes de encaminhar o julgamento da comissão e parecer sobre o caso à Secretaria de Saúde para
manifestação de interesse de contratação por meio de dispensa, artigo 24 inciso IV da lei 8.666/93, questiono quanto
à legalidade da contratação sem os referidos documentos.

Como presidente da Comissão, entendo que assim como não é possível a contratação via Chamada Pública, que
geraria um processo de inexigibilidade, o mesmo entendimento se aplica a um processo de dispensa. Conforme foi
exposto no questionamento, os documentos faltantes têm exigência positivada na Constituição, na lei orgânica do
município e estatuto do servidor.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

245325_jGRTZQU05r3Vrjmg0Iz20DzkkvXyFVWQTsZNoDMG.pdf

CCF_000050.pdf
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Rua General Liberato Bittencourt, 1885 A, Salas 301/302  
Centro Executivo Imperatriz 3 Florianópolis/SC 3 88070-800 

Telefones: (48) 3307-9446 / 98824-5207 (whatsapp) 3 E-mail: igamsc@igam.com.br   
Site: www.igamsc.com.br 3 Facebook: IGAMSC 3 Instagram: IGAM.SC 

1 
 

Florianópolis, 5 de julho de 2021. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 16.293/2021.  
 
 
 
I. A Prefeitura Municipal de Canoinhas, SC, solicita auxílio técnico ao IGAM acerca 
do que segue: 
 

O município de Canoinhas publicou edital de chamada pública para 
credenciamento de prestadores de serviços de alguns exames, entre eles, 
exames de ultrassom e ressonância, serviços esses que o Hospital Santa Cruz 
de Canoinhas deseja prestar. Ressalto que o regimento do hospital é por 
estatuto, não sendo, portanto, hospital público. 
 
Para os exames de ultrassom, já temos mais três credenciadas, já para os 
exames de ressonância, até onde esta administração tem conhecimento, 
somente o Hospital Santa Cruz de Canoinhas possuí condições operacionais e 
técnicas para realizar. 
 
Porém, ao apresentar os documentos para o julgamento da comissão, 
identificou-se três divergências com o edital de chamamento: 
 
1) A associação não possuí certidão negativa de débitos federais e de FGTS e, 
conforme previsão Constitucional do artigo 195, § 3º, seria vedada a 
contratação sem as referidas certidões; 
 
2)  Entre outros declarações, consta a exigência de declaração de lei orgânica 
do município, em que o interessado declara que não possuí nenhum sócio, 
ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por 
matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum 
Servidor do Município. Tal vedação encontra amparo no estatuto do servidor 
e lei orgânica municipal. A associação informou que não pode assinar a 
referida declaração porque possuí entre seu quadro de funcionários alguns 
médicos que são também concursados pelo município. Portanto, terá 
funcionários que também são servidores do município de Canoinhas, vedado 
pelo estatuto. Alegou também que o vice-prefeito é um dos conselheiros, o 
que, teoricamente, iria contra a declaração exigida, fundamentada na lei 
orgânica. 
 
3) Não foi apresentado Certificado de Registro junto ao Conselho de Medicina 
da associação, item exigido em edital. 
 
Em um processo comum, seria fácil a decisão pela inabilitação da interessada 
fundamentada na vinculação ao instrumento convocatório e ao princípio do 
julgamento objetivo. Porém, como a contratação é referente à saúde e 
impactará diretamente na qualidade de vida de munícipes, temos a dúvida 
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Rua General Liberato Bittencourt, 1885 A, Salas 301/302  
Centro Executivo Imperatriz 3 Florianópolis/SC 3 88070-800 

Telefones: (48) 3307-9446 / 98824-5207 (whatsapp) 3 E-mail: igamsc@igam.com.br   
Site: www.igamsc.com.br 3 Facebook: IGAMSC 3 Instagram: IGAM.SC 

2 
 

sobre a possibilidade de contratação, sopesando com o princípio do interesse 
público. 
 
Diante de todo o exposto, questiono: 
 
1) É possível contratar o Hospital mesmo sem os documentos citados acima, 
considerando que trata-se da única interessada e possivelmente a única com 
condições de prestar os exames de ressonância? 
 
2) Referente ao lote que tem mais credenciados, de ultrassom, existe a 
possibilidade de credenciamento da associação, mesmo com todos os 
documentos faltantes?  

 
 
 

II. De pronto, veja-se o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 1993: 
 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(...) 
Da Habilitação 
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV 3 regularidade fiscal e trabalhista; 
V 3 cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal.         
(...) 
Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em:  
(...) 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.     
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
(...) 
§ 1º  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a:                     
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 Trata-se de entrave legalista instransponível, sob pena de violação aos princípios 
exposto no art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 1993, bem como no art. 37, caput, da CF. Ademais, 
tem-se o disposto nos arts. 16, 17, 29 e 30, todos da Lei Orgânica Local, no que tange ao princípio 
da legalidade e da moralidade, conforme asseverado pelo consulente 3 observada a negativa da 
entidade em assinar a declaração, admitindo o vínculo.  
 
 Por tudo isso, tem-se: 
 

1) O IGAM entende pela inabilitação, diante da impossibilidade por afronta aos 
princípios e dispositivos indicados acima.  

2) Não é possível, já que ela não cumpre com os documentos de habilitação. 
 
 
 
III. Diante do exposto, o entendimento do IGAM é pela inabilitação da entidade 
privada, diante dos fatos indicados na consulta e da legislação existente. Como alternativa, 
poderá o Município optar pelo uso da dispensa vista no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, eis que se trata de área sensível e de urgência que poderá ocasionar dano, observado o 
rito do art. 26 da Lei de Licitações e Contratos.  
 

O IGAM permanece à disposição. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE ALVES 

Contador, CRC/SC 24.319 
Sócio-Diretor do IGAM SC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

DANIEL PIRES CHRISTOFOLI 

OAB/RS 71.737 
Consultor Jurídico do IGAM 

 
 

1Doc:  Protocolo 1.143/2022  |  Anexo: CCF_000050.pdf (35/62)        34/113



  Protocolo 3- 2.764/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 08/07/2021 às 11:55:34

 

Relatório:

O Setor de Licitações do Município ressaltou realizou o seguinte questionamento a esse Departamento Jurídico: 

Prezado, antes de encaminhar o julgamento da comissão e parecer sobre o caso à Secretaria de Saúde para
manifestação de interesse de contratação por meio de dispensa, artigo 24 inciso IV da lei 8.666/93, questiono
quanto à legalidade da contratação sem os referidos documentos.

Como presidente da Comissão, entendo que assim como não é possível a contratação via Chamada Pública, que
geraria um processo de inexigibilidade, o mesmo entendimento se aplica a um processo de dispensa. Conforme
foi exposto no questionamento, os documentos faltantes têm exigência positivada na Constituição, na lei
orgânica do município e estatuto do servidor.

Posto isso, passas-se a se manifestar.

Fundamentação:

Primeiramente, para se analisar a quaestio, há se que se respisar os termos do questionamento enviado à assesoria
externa deste Município, o IGAM, pelo Departamento de Licitações:

O município de Canoinhas publicou edital de chamada pública para credenciamento de prestadores de serviços de
alguns exames, entre eles, exames de ultrassom e ressonância, serviços esses que o Hospital Santa Cruz de
Canoinhas deseja prestar. Ressalto que o regimento do hospital é por estatuto, não sendo, portanto, hospital público.
Para os exames de ultrassom, já temos mais três credenciadas, já para os exames de ressonância, até onde esta
administração tem conhecimento, somente o Hospital Santa Cruz de Canoinhas possuí condições operacionais e
técnicas para realizar. Porém, ao apresentar os documentos para o julgamento da comissão, identificou-se três
divergências com o edital de chamamento:

1) A associação não possuí certidão negativa de débitos federais e de FGTS e, conforme previsão Constitucional do
artigo 195, § 3º, seria vedada a contratação sem as referidas certidões;

2) Entre outros declarações, consta a exigência de declaração de lei orgânica do município, em que o interessado
declara que não possuí nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por
matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não
possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município. Tal vedação encontra amparo no estatuto do
servidor e lei orgânica municipal. A associação informou que não pode assinar a referida declaração porque possuí
entre seu quadro de funcionários alguns médicos que são também concursados pelo município. Portanto, terá
funcionários que também são servidores do município de Canoinhas, vedado pelo estatuto. Alegou também que o
vice-prefeito é um dos conselheiros, o que, teoricamente, iria contra a declaração exigida, fundamentada na lei
orgânica.

3) Não foi apresentado Certificado de Registro junto ao Conselho de Medicina da associação, item exigido em edital;

Em um processo comum, seria fácil a decisão pela inabilitação da interessada fundamentada na vinculação ao instrumento
convocatório e ao princípio do julgamento objetivo. Porém, como a contratação é referente à saúde e impactará diretamente na
qualidade de vida de munícipes, temos a dúvida sobre a possibilidade de contratação, sopesando com o princípio do interesse
público.

Neste cenário, cumpre expor que, no que tange ao item 1 do questionamento (certidão negativa de débitos federais e
FGTS), a necessidade de comprovação da regularidade pode ser mitigada ante a prestação exclusiva do objeto do
objeto, que no caso concreto, aparenta decorrer do fato de que, segundo o relato, para os exames de ressonância, 
"somente o Hospital Santa Cruz de Canoinhas possuí condições operacionais e técnicas para realizar". Por tal motivo
é que se observa que, até o momento, não havia aparecido outra instituição credenciando-se na referida
especialidade, sem olvidar do fato de que "a ausência de dispositivos normativos em torno das hipóteses de
credenciamento não obsta lhes reconhecer a existência, bem como a inviabilidade de competição, o que acarreta

inexigibilidade" (NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública. São Paulo:
Dialética, 2003, p. 210).
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A ressalva pode ser compreendida em virtude da exclusividade do exercício de um serviço público prestado pela
empresa que não está regularmente habilitada, de modo que o prejuízo ao interesse público seria maior se a
contratação não pudesse ser realizada por tal motivo, sendo oportuno mencionar o entendimento exposado pela
Assessoria Zenite em Licitações e Contratos na Orientação Prática 3 912/307/SET/2019:

Ainda que se afaste esse posicionamento e se entenda como mais cautelosa a exigência da comprovação da
regularidade perante as três Fazendas (Federal, Estadual e Municipal) 3 posicionamento desta Consultoria 3, não
se pode ignorar a existência de situações excepcionais, em que a Administração estaria entre a contratação do
fornecedor/prestador de serviços que não reúne as condições de habilitação e o não atendimento do interesse
público.

Tratando-se de uma contratação realizada adequadamente a partir de processo de inexigibilidade de
licitação, justificado na existência de monopólio ou exclusividade sobre a atividade objeto do contrato, cogita-se a
formalização da avença ou de sua prorrogação (bem como pagamento), mesmo em face da falta de regularidade
fiscal da empresa. Isso porque medida diversa (ou seja, a não contratação) pode causar um prejuízo maior ao
interesse público, em vista do caráter de exclusividade na prestação dos serviços pretendidos.

Ora, se a Administração apresenta determinada necessidade a ser solucionada, e se a única solução é um
serviço prestado em caráter de exclusividade por dado sujeito, a não contratação desse sujeito pode gerar danos
irreparáveis à Administração e, consequentemente, ao interesse público. Daí aventar-se a possibilidade de
contratar serviços prestados em regime de monopólio ou de exclusividade, ainda que a empresa esteja irregular
quanto às responsabilidades fiscais (no caso, irregular perante a Fazenda Federal). (Inexigibilidade de licitação 3
Exclusividade do Fornecedor e Irregularidade Fiscal Zênite Fácil. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br,
categoria Produção Zênite. Acesso em 08 jul. 2021).

No mesmo sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União:

9.2.1. as empresas prestadoras de serviços públicos essenciais sob o regime de monopólio, ainda que inadimplentes
junto ao INSS e ao FGTS, poderão ser contratadas pela Administração Pública, ou, se já prestados os serviços,
poderão receber o respectivo pagamento, desde que com autorização prévia da autoridade máxima do órgão,
acompanhada das devidas justificativas, conforme prolatado na Decisão n. 431/1997 e no Acórdão n. 1.105/2006,

ambos do Plenário desta Corte. (Acórdão TCU n° 1402/2008 3 Plenário)

Quanto ao itens 2 e 3 do questionamento, uma vez que o interesse público primário envolvido no caso, qual seja,
a prestação de serviços de ressonância para a população, consubstancia o atendimento à saúde, este um direito
previsto no art. 196 da CF, entende-se que o caso deve ser ponderado. 

Neste termos, o referida orientação da Zenite também dispôs o que segue:

"2)Por outro lado, se a Administração apresenta uma necessidade a ser solucionada, e se a única solução é
ofertada em caráter de exclusividade por dado sujeito, a não contratação pode gerar danos irreparáveis à
Administração e, consequentemente, ao interesse público. Daí o fundamento para, comprovadas razões nesse
sentido, cogitar a possibilidade de contratar serviços prestados em regime de monopólio/exclusividade, ainda que
a empresa esteja irregular perante suas responsabilidades fiscais e/ou trabalhistas. Para tanto, é preciso a
adoção das seguintes cautelas: (a) comprovação de que não há outra solução disponível; (b) autorização
expressa da autoridade máxima da entidade para a contratação; (c) exigir da empresa a regularização das
pendências; e (d) comunicação do débito em questão para os órgãos responsáveis pelo seu processamento e
cobrança". 

Portanto, em que pese o entendimento taxativo da Assessoria IGAM pela não contratação, este Departamento
Jurídico ousa divergir, no sentido de que se estiver constatada nos autos do procedimento que a prestação dos
serviços de ressonância por parte do Hospital Santa Cruz apresenta-se como a única via para o atendimento da
demanda, a avença pode ser realizada desde que tomada as devidas cautelas: (a) comprovação de que não há
outra solução disponível; (b) autorização expressa da autoridade máxima da entidade para a contratação;
(c) exigir da empresa a regularização das pendências; e (d) comunicação do débito em questão para
os órgãos responsáveis pelo seu processamento e cobrança.

De toda forma, por se tratar de uma situação excepcional, entende-se aplicável à espécie, no que couber, o disposto
no art. 23 da LINDB, no qual, 

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de
conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando
indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.

Entende-se aplicável no seguinte sentido: por um questão de razoabilidade, visando atender o interesse público envolvido no
caso, na eventualidade de outra empresa credenciar-se para a prestação dos serviço de ressonância, a fim de que as
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disposições legais quanto à habilitação e de impedimento de contratar sejam observadas, seja o Hospital Santa Cruz
descredenciado,, uma vez que não será mais a única entidade que estará prestando o serviço.

Conclusão:

Desta forma, conclui-se no seguinte sentido:

- É possivel a contratação do Hospital Santa Cruz dada a excepcionalidade da situação, desde que: (a) haja
comprovação de que não há outra solução disponível; (b) autorização expressa da autoridade máxima da
entidade para a contratação; (c) exigir da empresa a regularização das pendências; e (d) comunicação do
débito em questão para os órgãos responsáveis pelo seu processamento e cobrança;

- Na hipótese de credenciamento de outra entidade apta a prestar os serviços de ressonância, seja o Hospital
Santa Cruz descredenciado do certame pela ausencia de condições de habilitação e da presença dos
impedimentos relatados; 

S,m,j

É o parecer.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Assinado digitalmente (emissão) por:
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Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: BFD6-C05D-6A9E-89AE 
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  Protocolo 7- 1.143/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMS  - A/C Kátia B.

Data: 04/04/2022 às 10:29:58

 

Prezada, encaminho parecer para decisão quanto ao prosseguimento da contratação.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Protocolo 8- 1.143/2022

De: Kátia B. - SMS

Para: SMAFO - DL 

Data: 11/04/2022 às 13:48:15

 

Prezados, cordiais cumprimentos:

Considerando que a empresa é a única prestadora deste tipo de serviço no município, solicito seguir com a
contratação.

Att

_

Kátia Oliskowski 

Enfermeira COREN 145380

Secretária de Saúde
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  Protocolo 9- 1.143/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 13/04/2022 às 13:21:09

 

Prezado, solicito dotação no valor de R$ 41.280,00 para dar andamento ao processo que tem por
o b j e t o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) OU ENTIDADE(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LITOTRIPSIA A
PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA
(PPI), AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Protocolo 10- 1.143/2022

De: Rafael S. - PLO

Para: SEA  - A/C Diego A.

Data: 14/04/2022 às 15:07:21

 

Prezado, boa tarde!

Segue solicitação para autorização.

Utilizar a Despesa 176.

Atenciosamente,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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  Protocolo (Nota interna 27/04/2022 15:12) 1.143/2022

De: Rafael S. - PLO

Para:  

Data: 27/04/2022 às 15:12:18

 

Prezados.

Favor desconsiderar a Despesa do despacho anterior.

Utilizar a Despesa 433.

Atenciosamente,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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  Protocolo 11- 1.143/2022

De: Diego A. - SEA

Para: PLO 

Data: 27/04/2022 às 15:21:53

 

Prezados, boa tarde!

Seguem os trâmites necessários autorizados.

_

Diego Rafael Alves

Secretário de Administração
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  Protocolo 12- 1.143/2022

De: Rafael S. - PLO

Para: SMAFO - DL 

Data: 27/04/2022 às 15:48:41

 

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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