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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Processo Licitatório nº 116/2022  

Inexigibilidade de Licitação n° 011/2022 

Código registro TCE: 515075B411A72D9355C7556C9E6DAF6A6DE771B6 
Caracterização da Situação: A Lei n° 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas 

ou testemunhas de violência, com vigência a partir de 05/04/2018, e no seu art. 4°, inciso IV, bem como no Decreto Federal n° 

9.603/2018, no art. 5°, inciso I, classificou como uma das formas de violência a denominada "Violência Institucional", entendida 
como aquela praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. 

A revitimização é entendida como o discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos 

desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que 
gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem. (Art. 5º, II do Decreto 9603/2018). 

A Lei 13.431/2017 estabeleceu os seguintes procedimentos de ouvida de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência: 

Escuta Especializada: procedimento de entrevista realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da 
assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da 

testemunha de violência, para a superação das consequências da violação sofrida, inclusive no âmbito familiar, limitado ao 

estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. (Art. 19, Decreto Federal 
9603/18, art. 7° da Lei 13.431/2017); 

Depoimento Especial: procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade 

policial ou judiciária (art. 8º da Lei n° 13.431/2017 e art. 22 do Decreto 9603/18). 
Observando a determinação legal, os órgãos do Sistema de Proteção Municipais - Secretaria de Saúde, Educação e Assistência 

Social, Hospital, Polícia Civil e Polícia Militar, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

devem implantar protocolo integrado para evitar a revitimização na realização da escuta especializada e no fluxo de atendimento 
intersetorial, para garantir a observância de cautelas e parâmetros voltados à proteção de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência. 

Portanto, faz-se necessária a contratação de uma empresa que realize Assessoria de Implantação dos Fluxos e Protocolos da Escuta 
Especializada, para darmos seguimento aos trabalhos já iniciados em nosso município. 

 Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de  uma empresa com a finalidade de Capacitação e 

Assessoria para Implantação de Protocolos e Fluxograma de Escuta Especializada. A capacitação será dividida em blocos, sendo 06 
(seis) horas de capacitação com o Comitê municipal, 04 (quatro) horas para reunião com coleta de dados, 21 (vinte e uma) horas 

para elaboração de todo o processo,03 ( três) horas para trabalhar sobre a cooperação da rede juntamente com a Polícia Civil, 

Ministério Público e Judiciário e toda a rede Municipal, 03 (três) horas para reunião de apresentação e mais acompanhamento por 30 
(trinta) dias após a implantação.  

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Vitae – Cursos Profissionalizantes Ltda, inscrita no CNPJ 11.589.175/0001-00, 

por apresentar a melhor proposta de capacitação para o Comitê Municipal e Rede de Atendimento. 
Do Preço: O valor  a ser pago será de R$11.640,00 (onze mil, seiscentos e quarenta reais). 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o: Recurso FIA 

Órgão 0200 – Poder Executivo Porto União 
Unidade 0209 – Secret. Municipal de Desenvolvimento Social 

Atividade 2027 – Assistência Geral ao Menor 
Modalidade 3390-100– Aplicações Diretas 

Cód. 72 

Complemento 33903999 – Outros Serviços de Terceiros – PJ 
Das Condições e Do Prazo: A capacitação será ministrada de forma online e as datas serão escolhidas após reunião com todos os 

atores sociais envolvidos na operacionalização, bem como a participação do Ministério Público e Judiciário e o prazo da contratação 

será de 06 (seis) meses.  
Da Justificativa: A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos. 

Porto União, 18 de maio de 2022. 

LUIZ RICARDO FANTIN 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Decreto 1.414/2021 
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