
 

 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO/FMS Nº 7/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO/FMS Nº 3/2021 
 
 
UNIDADE REQUISITANTE 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
FORNECEDOR CONTRATADO 
Elis Morgana Gonçalves dos Santos - ME 
CNPJ: 26.311.657/0001-63 
 
OBJETO DA DISPENSA 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de fumigação em bocas de lobo e 
cemitério, e serviços de dedetização nas Unidades Básicas de Saúde, para focos de 
mosquito Aedes Aegypti, baratas e roedores, no Município de Bom Jesus/SC. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Artigo 24 da Lei 8.666/93 – 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; 
 
JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a contratação de empresa para execução dos serviços descritos no objeto para 
proporcionar a população local maior segurança quanto às doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypti. 
Considerando que no ano de 2016 o município enfrentou um surto de dengue, sendo que a 
partir de então, diversas ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, dentre 
elas a fumigação e dedetização, sendo uma forma de combate ao mosquito. 
Mediante cotação de preços, verificou-se que a empresa a ser contratada apresentou a 
melhor proposta à administração pública, sendo que, conforme fundamentação legal, é 
permitida a contratação via dispensa de processo licitatório em razão do valor ofertado. 
Considerando que o valor encontra-se dentro do limite previsto no inciso II, do artigo 24 da 
Lei 8.666/1993 e Decreto Federal nº 9.412/2018, sendo, portanto, dispensável a licitação. 
 
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
O preço é compatível com o mercado, sendo que a empresa apresentou o orçamento mais 
baixo para a realização deste objeto dentre os três orçamentos apresentados em anexo. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Área M² Valor Unit. Valor Total 

1 Unidade Básica de Saúde (1) 538,00 1,17 629,46 

2 Unidade Básica de Saúde (2) 324,51 1,17 379,67 

3 Cemitério Municipal 2.700,00 1,17 3.159,00 

 



 

 

 

Item Descrição Quanti. Valor Unit. Valor Total 

1 Dedetização Boca de Lobos 273 18,00 4.914,00 

 
Valor total dos itens: R$ 9.082,13 (nove mil oitenta e dois reais e treze centavos). 
 
PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão prestados nos locais descritos nas especificações técnicas, devendo a 
contratada executá-los até 30 de junho de 2021.  
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento ocorrerá após a prestação dos serviços, conforme apresentação da nota 
fiscal pela contratada, devidamente atestada pelo setor responsável, pela pessoa indicada 
como responsável pelo recebimento, obedecendo à ordem cronológica de empenhos. 
 
FISCAL DO CONTRATO 
Adriane Golembieski F. dos Santos                      Claudimara G. de Mello 
CPF nº 008.732.239-00                                         CPF nº 096.909.049-81 
Telefone: (49) 3424-0000                                      Telefone: (49) 3424-0000 
Fiscal Titular                                                          Fiscal Substituto 
 
 
 
 
Bom Jesus/SC, 14 de maio de 2021. 
 
 
 
Mariza Angonese 
Secretária Municipal de Saúde 


