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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20173017/SEMED-PMP 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, NA 
ÁREA DE SUA ESPECIALIDADE INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES E 
NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 

 
Base Legal: Art. 25, II c/c Art. 13, III da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.93. 
Contratado (a): NEUSA SAMPAIO LOBATO, CPF: 132.970.152-68. 
 
 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 - SEMED/PMP 

 

 A Comissão de Licitação do Município de PRAINHA, através da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRAINHA e da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, vem abrir o presente 

processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

NUTRICIONISTA, PELA CONTRATADA, NA ÁREA DE SUA ESPECIALIDADE 

INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 

Para instrução do Processo nº 20173017, referente à Inexigibilidade Nº 001/2017-

SEMED/PMP, nos termos do parágrafo único, do art. 26, da Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em sua atual redação, apresenta as seguintes: 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

             A inexigibilidade de licitação tem com fundamento o inciso II do Art. 25 e parágrafo 

único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de Pessoa Física, cujo objeto é a “Contratação de Prestação de Serviços 

de Nutricionista, pela Contratada, na área de sua especialidade incluindo todas as atividades 

e necessidades deste Município”, tendo em vista a necessidade de profissionais com notória 

especialização, este profissional da saúde é capacitado para atuar visando à segurança 

alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e 

nutrição se apresentem fundamentais para a promoção,  manutenção e  recuperação  da  saúde  

e  para  a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais bem como a 

singularidade dos serviços a serem prestados dependem de conhecimento especifico na área 
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de funções básicas e/ou especializadas no campo de serviços de nutrição, bem como: definição 

dos parâmetros nutricionais, planejamento de cardápios dos CMEIs e Escolas municipais, 

programação de quantidade de produtos a serem adquiridos, supervisionar o cumprimento do 

cardápio, preparo correto da merenda e a manutenção da segurança higiênica sanitária, 

treinamento do pessoal encarregados da merenda.  

A nutrição tem como função básica a promoção, a manutenção e a recuperação da 

saúde através da alimentação saudável. Sendo o nutricionista um profissional da área da saúde, 

a profissão tem um grande potencial no presente e no futuro. Visando a qualidade do alimento 

servido no ambiente escolar, dessa forma contribuir para que as crianças, os adolescentes e os 

jovens assumam hábitos alimentares saudáveis, visando a evitar tanto quadros de desnutrição 

quanto de obesidade.  

 

RAZÕES DA ESCOLHA 

             Indica-se a contratação da Senhora NEUSA SAMPAIO LOBATO, CPF: 

132.970.152-68, em face das informações de que possui comprovada especialização 

acadêmica no ramo. 

Além do mais, consta que esse profissional possui experiência, pois há anos presta 

serviços especializados na área de gestão de políticas públicas de alimentação e nutrição, 

avaliação e acompanhamento de programas e projetos de alimentação e nutrição na rede 

pública e privada. 

Além disto, deve-se esclarecer que o fator disponibilidade é primordial para um 

município de pequeno porte como o de Prainha é de certo um fator que pesa a favor do 

profissional escolhido. 

 Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, III da Lei de nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, a licitação é Inexigível. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço mensal de R$ 3.9550,00 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), valor 

global de R$ 47.460,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais) coaduna-se com o 

objeto da contraprestação pretendida pela Prefeitura, Secretarias e Fundo Municipal de 
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Educação, diante das necessidades de atendimento de questões deste tipo que mobilizarão 

profissionais para o atendimento das demandas municipais essenciais.  

 A futura contratação deverá ser sustentada pelas seguintes rubricas: 

Classificação Institucional – 0301 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PRAINHA 

Classificação Funcional – 12.122.0002.2.016.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Classificação Econômica – 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA FÍSICA 

 

Somando-se a justificativa e escolha do preço proposto pela empresa, o que nos 

permite inferir que o valor se encontra compatível com a realidade mercadológica. 

 
 

Prainha/Pa, 18 de Janeiro de 2017. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

Adenilson Lobato Pereira 
Presidente da Comissão de Licitação 
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