
PROCESSO N.º 82/2021 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

1 – OBJETO:  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria de Direito Sistêmico, 

com o fim de realizar diagnósticos das relações interpessoais na Prefeitura Municipal, 

aplicando intervenções sistêmicas visando à melhora destas. Ainda, assessorar o executivo na 

implementação de políticas internas, visando o melhoramento das relações interpessoais. 

 

2 – JUSTIFICATIVA:  

 A contração se justifica pela necessidade de maior integração dos servidores públicos, 

visando o fortalecimento das relações interpessoais, assim como a relação deles com o poder 

público.  

 Desta forma, considerando a singularidade da prestação do serviço e notória 

especialização, com currículo do responsável da contratada, justifica-se a escolha do fornecedor 

para a contratação. 

 Trata-se de modalidade de contratação por inexigibilidade de licitação com amparo no 

artigo 25, Caput, inciso II e §§ 1ºc/c artigo 13, inciso III, V e artigo 26 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

“Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: III - assessorias ou consultorias 

técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; V - patrocínio ou defesa de 

causas judiciais ou administrativas; 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 

Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização [...] 

§ 1
o
  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 

estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, 

ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 

seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 

do objeto do contrato. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o
 e 4

o
 do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8
o
 desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo 

de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.” 

     

Além disso, leciona Marçal Justen Filho, no que se relaciona ao Art. 25, II combinado com o 

Art. 13 da Lei 8.666/93: 

“O conceito de serviço técnico profissional especializado consta no art. 13. O 

inc. II ( do art. 25) acrescenta duas exigências à contratação com inexigibilidade, 

a saber, o objeto singular da contratação e a notória especialização. A 

inexigibilidade  apenas se configura diante da presença cumulativa dos três 

requisitos. Ou seja, não basta configurar-se um serviço técnico profissional 

especializado, mas a contratação direta dependerá de contratar-se a existência de 



 

 

 

 

 

 

objeto singular. Ademais disso, apenas poderá ser contratado um sujeito de 

notória especialização. 

[...] 

Por outro lado, os serviços técnicos albergados no inc. II refletem atuação 

pessoal de um ser humano, com cunho de transformação do conhecimento 

teórico- geral ou da inventividade em solução prática- concreta. (Comentários à 

lei de licitações e contratos administrativos, 16. Ed. rev., atual. E ampl., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014). 

Nesse sentido, tais fatos e fundamentos permitem concluir pela incidência da hipótese 

de inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, e § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

3- DO FORNECEDOR: 

 Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO SISTÊMICO LTDA- IBDSist, 

inscrita no CNPJ sob nº 31.072.278/0001-06, com sede na Rodovia Gilson da Costa Xavier, nº 

190, Bairro Santo Antônio de Lisboa, Cep: 88051-000, Município de Florianópolis/ SC. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. Pelos serviços prestados será pago mensalmente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). O Pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante apresentação de nota fiscal/fatura correspondente, sem qualquer forma de 

reajuste. 

4.2. Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor 

em atraso o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 

 

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações; 

 

6 - DO REAJUSTE DO PREÇO: 

 Os valores fixados no item 4 do presente Processo serão reajustados anualmente com 

base na variação do índice do IPCA- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ou 

outro índice que venha substituí-lo.    

 

7 – DA VIGÊNCIA: 

          O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do 

inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.   

 

8 – DOS RECURSOS: 

A despesa decorrente do presente processo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Secretaria Dotação Recurso 

Administração 9032 Livre 

 

9 – FUNDAMENTO LEGAL: 

 Artigo 25, Caput e inc. II, C/C Art. 13, III, V e VI, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e posteriores alterações.- 

 

                                                      

            Agudo, 21 de dezembro de 2021. 

              



 

 

 

 

 

 

 

                                   DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

                            Secretária de Administração e Gestão 

 

 

Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, 

diante da comprovação apresentada nos autos, de que os profissionais da empresa Instituto 

Brasileiro de Direito Sistêmico Ltda- IBDSist possuem amplo conhecimento técnico para 

prestar serviços de consultoria de Direito Sistêmico, com o fim de realizar diagnósticos das 

relações na Prefeitura Municipal, aplicando intervenções sistêmicas visando à melhora destas. 

Além disso, comprova o referido, a apresentação de diplomas em cursos de aperfeiçoamento 

nas respectivas áreas. Da mesma forma, sabe-se da experiência da mencionada profissional, 

diante de sua atuação, em que presta serviços de consultoria no mesmo objeto de contratação 

do presente processo. Cumpre frisar, que o valor da contratação proposto pela empresa é 

compatível com o praticado no mercado. Em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, 

a licitação, com base no art. 25, Caput e inc. II, C/C Art. 13, III, V e VI, da Lei Federal 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. Autorizo a contratação e Ratifico o presente 

Processo de Inexigibilidade, com embasamento no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 observada 

às demais cautelas legais. Publique-se a súmula deste despacho. 

 

Agudo, 21 de dezembro de 2021. 

 

 

 

                    LUÍS HENRIQUE KITTEL 

     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                        

                      

 


