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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022 - FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2022 - FMS 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa especializada para elaboração, aprovação e registro do 

Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022-2025, do Município de Irani. 
 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

Considerando que o planejamento é uma função estratégica de gestão assegurada pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Portaria GM nº 3.085, de 01 de dezembro de 

2006, que regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS) e pela Portaria GM nº 

3.332, de 28 de dezembro de 2006, que aprova as orientações gerais relativas aos instrumentos do 

PlanejaSUS. 

Considerando a Lei Complementar nº 141 de 13/01/12 – Dispõe sobre os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 

públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as 

normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e 

revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993.  

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.135, de 25/09/13 - Estabelece diretrizes para o 

processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O Plano de Saúde é definido, segundo o PlanejaSUS, como o instrumento de gestão, que 

baseado em uma análise situacional, define intenções e resultados a serem buscados pelo município 

num período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas.  

O Plano de Saúde tem como finalidade determinar o conjunto de ações que permitam 

concretizar os objetivos definidos no Plano de Saúde. Assim sendo, a programação pode ser 

entendida como um processo instituído no âmbito do SUS, resultante da definição, negociação e 

formalização dos pactos entre os gestores. Sua construção busca garantir maior transparência à 

gestão, melhorando a relação com os órgãos de controle interno e externo do sistema, controle social 

e sociedade.  

Com o objetivo de facilitar a elaboração desse instrumento de gestão essencial para uma boa 

gestão em saúde, necessita a contratação de uma equipe capacitada para participar da elaboração do 

Plano Municipal de Saúde. 

O Plano de Saúde tem o propósito ainda de subsidiar a construção da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO bem como, da Lei Orçamentária Anual – LOA, além de ser a base para 

construção do Relatório Anual de Gestão – RAG. 

 

3 – DA EMPRESA CONTRATADA 
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INSTITUTO LD CURSOS MENTORIA E COACHING LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ n° 33.152.834/0001-71, localizada na Avenida General 

Osorio D, 827, Bairro São Cristóvão, Chapecó/SC. 

 

4 – DO VALOR CONTRATADO 

 

Fica contratado o valor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), para a realização 

dos serviços descritos no objeto desta. 

 

 

5 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela 

Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso II. 

 
“Art. 24. É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 

anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que 

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

(Redação dada pela Lei nº 8.666/1993).” 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Órgão 2 – Poder Executivo  

Unidade 3001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Recurso: 1.001 – SAÚDE COM QUALIDADE  

Dotação 219 – ATENÇÃO BÁSICA  

       3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

Irani (SC), em 11 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Flávio Paulo Chaves 

Agente Operacional de Programas de Saúde 

 

 

Comunicado à autoridade superior em 11/07/2022. 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022 - FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2022 - FMS 

 

 

 

RATIFICAÇÃO 

 

 

Bernardete Lucia Grisa, Secretária de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde de Irani/SC, nos 

termos da Lei 8.666/93, RESOLVE: 

 

RATIFICAR o ato da Comissão Permanente de Licitação referente à Dispensa de Licitação 

nº 4/2022 - FMS nos termos apresentados e suas justificativas por ter verificado o atendimento aos 

pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DETERMINAR a publicação desse ato de ratificação na imprensa oficial para que produza 

todos os efeitos previstos em lei. 

 

Irani (SC), em 11 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

BERNARDETE LUCIA GRISA 

Secretária de Saúde 
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