
PROCESSO N.º 33/2020 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

1 – OBJETO:  
O objeto do presente processo é o provimento de 01 (uma) vaga de internação/abrigamento em serviço 

residencial terapêutico, da Menor M. H. S., considerando a necessidade de regulamentação emanada pela 

determinação judicial, conforme Processo nº 154/5.15.0000003-6. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pelo RESIDENCIAL ACONCHEGO DAS FLORES LTDA, CNPJ.: 

23.623.043/0002-00, situado na Rua Monsenhor Thiago Bombardelli, nº 309, Bairro Vicentina, Farroupilha/RS, Cep.: 

95.172-081, Tel.: (54)3401-2642 e (54)9.9921-1240, e-mail: dani27_pf@yahoo.com.br e 

ctaconchegodasflores@gmail.com , neste ato devidamente representada pela sua Sócia-Proprietária, Sra. Daniéla 

Flores dos Santos, brasileira, solteira, portadora do RG n° 8053772251, inscrita no CPF sob o n° 407.750.970-04, com 

fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, bem como nos princípios que regem a Administração Pública e demais 

normas pertinentes. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  
A escolha desta Entidade justifica-se em razão de estudo prévio realizado por profissionais da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Habitação, em conjunto com o Conselho Tutelar do Município, pelo fato da Menor já estar 

internada, anteriormente, em diversas Clínicas e no Abrigo Municipal, sem obter êxito. O referido Residencial é 

especializado em cuidados de pacientes com diversos tipos de transtornos, inclusive transtorno de Boderline, 

diagnóstico este da paciente. Acrescenta-se, ainda, que a ordem judicial ratifica a escolha e determina a 

internação/abrigamento no Residencial Aconchego das Flores Ltda. 

   

4 – VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

4.1. O município de Agudo/RS pagará, mensalmente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o quinto dia 

do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante emissão da nota fiscal, que deverá ser encaminhada até o 

antepenúltimo dia útil do mês da prestação dos serviços, sem qualquer forma de reajuste, na tesouraria da Prefeitura 

Municipal ou via sistema bancário. 

4.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 1% (hum por 

cento) ao mês de juros. 

 

5 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS FINANCEIROS: 

As despesas decorrentes deste processo correrão à conta das dotações orçamentárias PJ 4644, Recurso 040 - 

ASPS e PJ 7447 - Recurso 001 - LIVRE.  

6 – VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar de 1º de julho de 2020, podendo ser prorrogado até o 

limite de 60 (sessenta) meses. 

 

7 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

Agudo, 1º de julho de 2020. 

                                        

      ALÉCIO DERLI WACHHOLZ                                 DIOGO SILVA DE MELLO 
               Secretário da Saúde                         Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação 

                                                                         

            Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação. 
 

    Agudo, 1º de julho de 2020.   

VALÉRIO VILÍ TREBIEN                                                                                                             
   Prefeito Municipal 


