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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 003/2017 

 
 

Conforme parecer jurídico optou-se pela inexigibilidade de licitação na 
forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo 
especificada. 

 
OBJETO – Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de atendimento às 
pessoas portadoras de deficiência mental e de autismo assistência por intermédio de 
equipe multiprofissional e multidisciplinar, utilizando-se de métodos e técnicas 
terapêuticas específicas, considerando a necessidade de organização do atendimento 
à pessoa portadora de deficiência mental e de autismo no Sistema Único de Saúde, 
conforme abaixo segue: 

Item Objeto Quant. Unidade Preço 
unitário 

Preço 
total 

1 Prestação de atendimento às 
pessoas portadoras de deficiência 
mental e de autismo assistência 
por intermédio de equipe 
multiprofissional e 
multidisciplinar, utilizando-se de 
métodos e técnicas terapêuticas 
específicas, considerando a 
necessidade de organização do 
atendimento à pessoa portadora de 
deficiência mental e de autismo no 
Sistema Único de Saúde. 

12 MÊS 19.166,56 229.998,72 

TOTAL 229.998,72 

 
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE 
 
CNPJ Nº 80.884.315/0001-88 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos financeiros do Ministério da Saúde/Fundo 
Nacional de Saúde, Proveniente da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

2020 09.126.10.302.1001-2061 3.3.90.39.0000496 
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FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente 
subsequente ao serviço prestado, observando a disponibilidade orçamentária e 
financeira advindas do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde - SUS. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/06/2018 
 
VALOR TOTAL: R$ 229.998,72 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e 
oito reais e setenta e dois centavos). 
 

 
Planalto-Pr., 26 de junho de 2017 

 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


