
PROCESSO N.º 68/2022 

 

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 maior M. H. S., considerando a necessidade de 

regulamentação emanada pela determinação judicial, conforme Pedido de Medida de Proteção, 

Processo Judicial nº 5000162-49.2015.8.21.0154/RS, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, e Procedimento nº 00710.001.355/2022 - Pedido de Medida de Proteção, do 

Ministério Público - Promotoria de Justiça de Agudo. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa ANTONIO RODRIGUES CERUTTI, inscrita no 

CNPJ sob nº 40.378.422/0001-10, situada na Rua Francisco Sperotto, nº 115, Bairro Centro, Cep.: 

98.300-000, município de Palmeira das Missões/RS, Tel.: (55) 9.9907-2025, e-mail: 

clinicarenascer.andrear@gmail.com, neste ato representada pelo seu Proprietário, Sr. Antonio 

Rodrigues Cerutti, brasileiro, portadora do RG n° 1108714071, inscrita no CPF sob o n° 

024.073.970-10, 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 da entidade justifica-se em razão de estudo prévio realizado por meio de visita 

técnica efetuada no dia 14 de outubro de 2022, por profissionais do CREAS, vinculado à Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Habitação, em conjunto com a Secretaria de Saúde, por se tratar de 

cumprimento de ordem judicial, com despacho a ser resolvido em até 72 horas após a ordem do 

mesmo, devido à necessidade de continuidade do tratamento que a paciente já realiza, estando 

internada em outra clínica até o dia 14 de outubro de 2022, tendo seu quadro clínico acompanhado, 

mensalmente, pelas Secretarias acima referidas.  

A clínica em que a paciente estava internada não abriga maiores de idade, ficando, assim, o 

município responsável pela transferência da paciente para outra clínica especializada. A empresa 

ANTONIO RODRIGUES CERUTTI, atendendo pelo nome fantasia RENASCER – Espaço 

Terapêutico é especializada em cuidados de pacientes com diversos tipos de transtornos. 

Acrescenta-se que em contato com demais clínicas do ramo, o município teve retorno negativo de 

algumas devido ao estado clínico da paciente, e para cumprimento da ordem judicial dentro do prazo 

estabelecido e com o menor valor, a empresa em questão torna-se apta para a 

internação/abrigamento da paciente. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

4.1. O município de Agudo/RS pagará, mensalmente, o valor de R$ 6.700,00 (seis mil e 

setecentos reais) referentes à prestação e serviços de internação/abrigamento e R$ 1.249,66 (um mil, 

duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) referentes ao fornecimento de 

medicamentos contínuos para a paciente, totalizando o valor de R$ 7.949,66 (sete mil, novecentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da 
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prestação dos serviços, mediante emissão da nota fiscal, 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 abaixo 

relacionadas: 

Secretaria Dotação Orçamentária – PJ Recurso 

Saúde 4644 40 

Desenv. Social e Habitação 9038 01 

6 – VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar de 15/10/2022, data da transferência 

da paciente, conforme Declaração da Assistente Social do CREAS, Srta. Júlia Prochnow, podendo 

este prazo 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, 25 de outubro de 2022. 

                                        

 

 

    

      GRACIELA DE LIMA BARCHET                        RAQUEL DE MELO FERREIRA 
                  Secretária da Saúde                          Secretária de Desenv. Social e Habitação - Substituta 

                                                                         

            

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

 

 

    

 Agudo, 25 de outubro de 2022.   

 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                                                                             
   Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


