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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2021  
PROCESSO Nº 507/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza geral e conservação das Unidades de Saúde do Município, pelo período de 06 
(seis) meses, de acordo com as especificações abaixo: 

 
CONTRATADA: PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ Nº: 05.976.921/0001-08 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL 

 R$ 

01 77591 Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza geral e conservação, nas 
Unidades de Saúde do Município, incluindo mão de obra, encargos e tributos pertinentes, 
sendo:                                                                                 
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais. 

665.933,40 

 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO  

MENSAL 
R$ 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

R$ 

VALOR TOTAL 
PARA 06 MESES 

R$ 
Contratação de empresa para execução 
dos serviços de limpeza geral e 
conservação, nas Unidades de Saúde do 
Município, incluindo mão-de-obra, 
encargos e tributos pertinentes, sendo:                                                                                
Carga horária: 40 (quarenta) horas 
semanais.  

POSTO 37,00 2.999,70 110.988,90 665.933,40 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso VI, da Lei 8.666/93. 
Considerando a necessidade de rescisão do contrato nº. 552/2019, por não regularização fiscal da 

empresa contratada através do pregão nº. 77/2019, o que impossibilitou a prorrogação da vigência que encerra em 
15/07/2021.  

Considerando a nota orientativa 01/2020 onde diz que as medidas de limpeza e desinfecção são 
fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão da covid-19 e para isso algumas orientações são 
fundamentais entre elas: todo serviços de saúde deverá estabelecer de forma clara os riscos relacionados a 
transmissão de agentes infeccioso; os profissionais deverão fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual de 
uso exclusivo. 

Considerando que a realização de novo certame é burocrático e demorado, onde será incluída 
também escala de 12x36 para a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas – UPA e Centro de Saúde Cidade Norte, 
optamos pela contratação dos serviços através de dispensa de licitação emergencial.  

Quanto a quantidade solicitada, corresponde ao número de profissionais que hoje possuímos 
trabalhando nas Unidades de Saúde. 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de orçamentos com planilhas de 
preços dos prestadores, sendo que os mesmos podem ser conferidos de acordo com a planilha em anexo.            

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5540 08.006 10.301.1001.2.058  000 
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5731 
10.301.1001.2.059 

 
 
 

3.3.90.34.00.00 
 

  303 

5740 494 
6190 10.302.1001.2.064 494 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados à receita EC 29/00. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso VI, da Lei 8.666/93 é de 
parecer favorável a contratação da empresa PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 05.976.921/0001-08, com sede na Rua Guilherme da Mota Correia, nº 4131, Bairro 
Jardim Shangri-la A, CEP 86.070-460, na cidade de Londrina – Pr. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 

Município. 
 

Francisco Beltrão, 14 de julho de 2021. 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

           De acordo com a dispensa de licitação nº 73/2021, em 14 de julho de 2021. 
 
 
 

                               Cleber Fontana 
                              Prefeito Municipal 
 


