
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JABORÁ 

 

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000 
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br 

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 94/2022 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2022 

 

 
 
1 – DO OBJETO 

 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS 
TÉCNICOS MENSAIS DE FORMA “ON LINE”, COM RECURSOS PRÓPRIOS, 

DESTINADOS À ATENDER OS SERVIÇOS E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE JABORÁ. 
 

2 – DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A presente contratação do fornecimento de informativos técnicos mensais de forma “on 

line” tem como fulcro o auxílio aos servidores públicos municipais do município na realização 
de suas atividades profissionais, prevenindo eventual responsabilização administrativa ou 
pelos órgãos de controle, mantendo-o atualizado das obrigações fiscais e legais. Ademais, o 

recebimento de orientações técnicas no dia a dia otimiza a solução das demandas que por 
vezes se mostra morosa por parte da administração pública municipal, oferecendo ao 
munícipe uma maior efetivação dos serviços públicos prestados. 

 
2.2. Trata-se de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a aludida aquisição, prevista no Art. 25, 
caput, da Lei n°. 8.666/93, vez que a competição se revela inviável, vejamos: “Art. 25 - É 

inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Desta forma, é necessário 
acompanhamento diuturnamente das novas legislações, jurisprudências e orientações dos 
órgãos de controle para desempenhar as funções administrativas, e o objetivo na contratação 

do IGAM é obter suporte preventivo em todas as áreas da administração pública municipal 
que possa tendo amparo técnico para subsidiar as decisões orgânicas e institucionais do ente 
público. 

 
2.3. Seguindo as devidas recomendações para a contratação de empresa para o fornecimento 
de informativos técnicos mensais de forma “on line”, com recursos próprios, destinados à 
atender os serviços e demanda da administração municipal de Jaborá, o IGAM apresenta uma 

solução completa nas mais diversas áreas da administração pública municipal, disponibilizando 
conteúdo mensal “online” e também orientações técnicas nas seguintes áreas: 
 

1. Assistência Social / Educação / Saúde 
2. Cerimonial e Protocolo 
3. Compras, Licitações e Contratos 

4. Contabilidade Aplicada ao Setor Público / Organização dos Controles 
Internos e Auditoria / Patrimônio, almoxarifado e frotas / Tesouraria 
5. Cultura e Esportes / Turismo / Meio Ambiente 

6. Direito Tributário 
7. Estatuto da Criança e Adolescente 
8. Estrutura Organizacional (organogramas funcionais) 

9. Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos) 
10. Gestão de Processos / Liderança 
11. Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias) / Regime 

Geral de Previdência 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JABORÁ 

 

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000 
Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br 

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina 
 

12. Planejamento Governamental / Sistemas de Custos e Governança / 
Transferências a Instituições Privadas 
13. Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas) 

14. Regime Próprio de Previdência Social 
15. Segurança Pública / Trânsito 
16. Servidor Público 

17. Tabelas e Indicadores 
18. Técnica Legislativa e Legística / Processo legislativo (LO, RI) 
19. Transparência e Lei de acesso à Informação 

20. Agendas de obrigações fiscais  
21. Notas Técnicas 
22. Banco de Modelos  

23. Conversas pelo IGAM com vídeo aulas 
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
3.1. As contratações realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública seguem 
obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei, obrigação essa advinda do dispositivo 

constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o qual 
determinou que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de 
licitações. 

 
3.2. A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar isonômica a 
participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos 

públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos 
campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar 
conseguir a proposta mais vantajosa às contratações. 

 
3.3. Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 
 

(...) 
“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” 

 
3.4. A regulamentação do exercício dessa atividade veio com a criação da Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 
3.5. O objetivo da licitação, portanto, é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. 

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando 
impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, tendo em vista a impossibilidade 
de se estabelecer a concorrência entre licitantes. 

 
3.6. Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, 
ocorrendo as contratações mediante Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. 
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Trata-se de contratações realizadas sob a rege dos artigos art. 24 e 25, ambos da Lei 
8.666/93.  
 

3.7. Com relação à Inexigibilidade, a licitação se torna impossível, tendo em vista a 
inviabilidade de competição. O art. 25 da Lei 8.666/93 elencou em seus incisos, exemplos 
daquilo que caracteriza inviabilidade de competição, dentre eles, o contido no inciso I, o qual 

permite a contratação direta quando o objeto é exclusivo e não se justifica a realização do 
certame, a saber: 
 

“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, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 
 

3.8. Acerca da efetiva exigência, a “CONTRATAÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS MENSAIS 
DE FORMA “ONLINE” E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS” não possuem critérios objetivos válidos, 
que permitam definir qual a melhor solução para o órgão público, sendo inviável estabelecer 

um parâmetro de comparação e seleção das propostas, ficando evidente a inviabilidade de 
competição. 
 

3.10. Assim, para que haja licitude da contratação prevista no dispositivo legal 
supramencionado, deve-se atender três requisitos, simultaneamente: 
 

a) Serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei 8666/93; 
b) Serviço deve ter natureza singular, incomum; 
c) Profissionais ou empresa deve deter notória especialização; 
 

3.11. Isto posto, passamos a observar os serviços técnicos elencados no artigo 13 ora 
mencionado: 

 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 
I – estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
II – pareceres, perícias e avaliações em geral;  
III – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias;  
IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  
V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;  
VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  
VII – restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 
3.12. Observe-se que o inciso III é taxativo caracterizando as assessorias e consultorias para 
a Administração Pública como um serviço técnico profissional especializado, preenchendo o 

primeiro requisito. 
 
3.13. A natureza singular do serviço é um conceito relativo. A singularidade não é a falta de 

pluralidade de profissionais ou empresas para a exercer determinada função e sim de 
características especiais. 
3.14. A assessoria ou consultoria técnica se enquadra na natureza singular, tendo em vista 

que os serviços do IGAM são singulares, pois derivam da atuação intelectual da sua equipe 
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técnica profissional nas áreas contábil, jurídica e de gestão, com qualificação e experiência 
para atuar junto aos Poderes Executivo e Legislativo. O IGAM tem reconhecimento na esfera 
governamental e notoriedade reconhecida judicial e administrativamente. 

 
3.15. Por fim, deve-se caracterizar a notória especialização sendo que o § 1º do artigo 25, da 
Lei n. 8.666/93, assim definiu: 

 
§ 1º 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. 

 
3.16. A assinatura de informativos técnicos mensais “online” e as orientações técnicas do 
IGAM é um serviço técnico-profissional especializado que se caracteriza pelo conhecimento 

teórico e prático dos seus profissionais, demonstrando a experiência e a capacidade didática, 
de compreensão, interpretação e comunicação para apresentar soluções para os servidores 
públicos municipais (Poder Executivo e Poder Legislativo) desenvolverem suas atividades no 

dia a dia da Administração Pública Municipal. 
 
3.17. Diante o exposto, a contratação do objeto através da Empresa IGAM SC CURSOS E 

CONSULTORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
28.474.582/0001-67, com sede a Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885 A – Salas 301 e 
302 – Canto – Florianópolis / SC – CEP: 88.070-800, neste ato representado por seu sócio Sr. 

ALEXANDRE ALVES, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o n.º 78*.**9.65*-1*, 
residente e domiciliado na cidade de Florianópolis / SC, pela sua exclusividade, se enquadra 
na contratação direta por inexigibilidade de licitação, prevista no inc. II do art. 25, da Lei 

8.666/93. 
 
4. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

 
4.1. A razão da escolha do fornecedor, é em virtude de que a empresa IGAM SC CURSOS E 
CONSULTORIAS LTDA, e seu objeto “CONTRATAÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS 

MENSAIS DE FORMA “ONLINE” E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS”, cumprem com as 
exigências a serem cumpridas pelo município no que se refere ao objeto contratado. 
 

5. DAS COTAÇÕES 
 
5.1. O valor ofertado a este Órgão foi de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) 

mensais, totalizando o valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil reais) pelo período de 12 
(doze) meses, destinado a assinatura dos informativos técnicos de forma “online” e 
orientações técnicas. 

 
6 – DA EMPRESA CONTRATADA 
 
6.1. A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços 

pretendidos, foi: 
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6.2. Empresa IGAM SC CURSOS E CONSULTORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.474.582/0001-67, com sede a Rua General Liberato 
Bittencourt, n.º 1885 A – Salas 301 e 302 – Canto – Florianópolis / SC – CEP: 88.070-800, 

neste ato representado por seu sócio Sr. ALEXANDRE ALVES, brasileiro, casado, contador, 
inscrito no CPF sob o n.º 78*.**9.65*-1*, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis / 
SC.  

 
7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, previsto no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação 
abaixo: 

 

ENTIDADE: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ 

ORGÃO: 07 – SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

UNIDADE: 01 - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

PROJ./ATIV. 2.008 - Manutenção Das Atividades da Secretaria de Administração 

29 - 3.3.90.00.00.00.00.00 1000 – Aplicações Diretas 

 
8 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL  

 
8.1. Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de 
verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. 

 
A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
 

 
“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 
1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, 
mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação 
por parte da empresa contratada de: 
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, 
de 1991); 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 
80, de 1997); e 
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). 
Acórdão 260/2002 Plenário. 

 
 

8.2. Resta deixar consignado que a contratada demonstrou sua habilitação jurídica e 
regularidade fiscal, cumprindo os requisitos e a legalidade da Inexigibilidade de Licitação. 
 

9 – COMUNICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
 
8.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações de Jaborá, no uso de suas 

atribuições legais comunica o Prefeito Municipal de Jaborá – SC, que, com fundamento no Art. 
25 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme consta da justificativa acima, 
foi declarada a Inexigibilidade de Licitação para a contratação da IGAM SC CURSOS E 

CONSULTORIAS LTDA no valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), 
conforme proposta comercial para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
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DE INFORMATIVOS TÉCNICOS MENSAIS DE FORMA “ON LINE”, COM RECURSOS PRÓPRIOS, 
DESTINADOS À ATENDER OS SERVIÇOS E DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
JABORÁ, com fundamento no Art. 25, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 

posteriores. 
 
 

Jaborá – SC, em 27 de setembro de 2022. 
 
 

 
 
 

ADRIEL VITORINO MATIOLO 
Presidente da Comissão de Licitações 
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RATIFICAÇÃO 

 
 

             Ratificamos a declaração de Inexigibilidade de Licitação, realizada pela Comissão 

Permanente de Licitações, para a contratação da Empresa IGAM SC CURSOS E 
CONSULTORIAS LTDA no valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), 
conforme proposta comercial para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 

DE INFORMATIVOS TÉCNICOS MENSAIS DE FORMA “ON LINE”, COM RECURSOS PRÓPRIOS, 
DESTINADOS À ATENDER OS SERVIÇOS E DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
JABORÁ, com fundamento no Art. 25, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 

posteriores. 
 
 

 
 

Jaborá – SC, em 27 de setembro de 2022. 

 
 
 

 
 
 

CLEVSON RODRIGO FREITAS 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

 
 


