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Código registro TCE: 2CDB68D85BAA1D8615591250C51744936CC9F06F  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022 - PML 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - PML 
 
 
1. DO OBJETO 
 
CREDENCIAMENTO da empresa ROBERTO BOAVENTURA SCHMITZ (Alecrim Cuidados Especiais) para prestação 
de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento 
nº 001/2022 – FMAS. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA  

 
A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por tratar-se de adesão ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2022 – FMAS, o qual, pelas suas características enquadra-se ao disposto no caput do art. 25 
da Lei 8.666/93. 
 
 
3. DO CREDENCIADO 
 
➢ ROBERTO BOAVENTURA SCMITZ (Alecrim Cuidados Especiais), inscrito no CNPJ sob o nº 41.608.616/0001-

27, estabelecido na Rua Armando Machado, 2930, Bairro Riachinho, na cidade de Jaguaruna/SC, representado 
pelo seu Administrador, Roberto Boaventura Schmitz. 
 
 

4. DO VALOR CONTRATADO 
 
O valor a ser pago está fixado conforme o quadro abaixo: 

 
ITEM 

 
SERVIÇO 

 
COMPLEMENTO 

UNID. 

MEDIDA 

VALOR 

MENSAL (R$) 

1 

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL NA MODALIDADE DE 
RESIDÊNCIA INCLUSIVA (RI) 

Para jovens e adultos, com 
idade entre 18 a 59 anos Serviço 7.320,00 

 
O valor estimado anualmente para execução dos serviços é de R$ 87.840,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e 
quarenta reais) / por jovem ou adulto. 
 
 
5.  FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento a que fará jus o CONTRATADO, em decorrência dos serviços que efetivamente venha a prestar, 
corresponderá aos valores que constam no item 4. 

O pagamento corresponderá ao tempo de efetivo acolhimento dos usuários, contabilizado em dias de 
acolhimento. 

As retenções tributárias serão de acordo com as legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes. 

Os pagamentos serão mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente e mediante apresentação da 
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Nota Fiscal no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Luzerna, sito a Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, 
Luzerna/SC, devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento dos serviços.  

É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de qualquer sobretaxa à tabela adotada quando do 
pagamento dos serviços prestados pelo CONTRATADO. 

A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma 
Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação. 

A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido para: 
- MUNICÍPIO DE LUZERNA - Avenida 16 de Fevereiro, 151, Centro, Luzerna, SC, CNPJ nº 01.613.428/0001-72. 

 

O CONTRATADO deverá enviar e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor 
de Compras (Fone: (049) 3551-4700 | E-mail: compras@luzerna.sc.gov.br). 

A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município 
do ressarcimento de qualquer prejuízo para o CONTRATANTE. 

O CONTRATANTE responsabilizar-se-á pelo pagamento dos serviços resultantes de modificações sempre que 
devidamente autorizados pela Diretoria de Assistência Social no Termo de Credenciamento, observados os limites do 
art. 65, §1°, da Lei n° 8.666/93. 

 
 
6. DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, caput. 
 
 
7. DA VIGÊNCIA 
 
A presente contratação terá a vigência por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo 
ocorrer prorrogação, observado o disposto na Lei 8.666/93. 
 
 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, 
consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central – Prefeitura de Luzerna, durante a vigência da presente 
contratação, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil: 
 

Ação (s): 
06.001.08.244.0601.2.606-Manutenção da Assistência Social 
Modalidade de Aplicação (s):  
3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas 
Fonte (s):  
000 – Recursos Ordinários 

 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO 
 
A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo 
Prefeito Municipal, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
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Para observância do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, nomeia-se como fiscais de execução do Contrato 
oriunda do presente Procedimento, a Diretora de Assistência Social, atualmente a Sra. Joviane Colombelli, a 
qual deverá ser entregue, mediante recibo, certificado nos Autos do Procedimento Licitatório, cópia integral 
desta Justificativa da Inexigibilidade e dos Termos de Adjudicação e Homologação, para o efetivo exercício de 
sua atribuição, ora delegada. 
 
 
10. DA AUTORIZAÇÃO 
 
JOVIANE COLOMBELLI, Diretora de Assistência Social, no exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o 
disposto no art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e AUTORIZO a contratação por Inexigibilidade 
de Licitação. 
 
Adotem-se as medidas necessárias para a efetivação contratual ora autorizada. 
 
Publique-se, na forma legal. 
 

Luzerna/SC, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Joviane Colombelli 
Diretora de Assistência Social 
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