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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2020 

PROCESSO Nº 41/2020 
 

ANGELA MARIA PUERARI, Diretora de Administração, no uso de suas atribuições legais, justifica o presente termo de 

dispensa mediante as seguintes considerações: 

 

Considerando a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019 e a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento. 

 

Considerando Decreto Municipal nº 4363/2020 que trata das medidas municipais adotadas no controle da 

respectiva pandemia, especificamente naquilo que tange o controle do ingresso de indivíduos no perímetro urbano. 

 

Considerando a situação de emergência reconhecida internacionalmente, a sua necessidade de pronto 

atendimento e a existência de risco à segurança das pessoas.  

 

Considerando que Itapoá por sua característica turística, recebe pessoas de outras diversas cidades, foram 

instaladas barreiras sanitárias nos acessos do município para que houvesse uma abordagem orientativa e de contenção 

de pessoas, devido a situação de pandemia vivenciada atualmente.  

 

Considerando que os técnicos de saúde tiveram dificuldades na abordagem dos veículos que tentavam ingressar 

no município, optou-se pela contratação de profissionais treinados para efetuar essa abordagem corretamente 

resguardando a integridade física dos agentes atuantes nas barreiras. 

 

Considerando que o cenário atual de pandemia exige que sejam evitadas aglomerações, inclusive esta é a 

orientação da Organização Mundial de Saúde, faz-se necessária a contratação de profissional especializado para o 

controle de acesso de pacientes e acompanhantes no Pronto Atendimento 24 Horas. 

 

Considerando que a Secretaria de Saúde realizou pesquisa mercadológica de urgência, de acordo com alínea 

“e” do inciso VI, § 1º do art. 4º-E da Lei 13.979/2020, com potenciais fornecedores, onde a empresa contratada 

apresentou o menor preço para os serviços. 

 

Considerando o Parecer Jurídico nº 34/2020 da Procuradoria Jurídica desta municipalidade.  

 

Autoriza o serviço abaixo descrito: 

 

1. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 4º, da Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, alterado pela Medida Provisória nº 
926 de 20 de março de 2020. 

 
2. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância desarmada nas barreiras 

sanitárias e Pronto Atendimento 24 Horas do Município de Itapoá, em razão das medidas adotadas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.  

 

3. VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O preço para a prestação dos respectivos serviços, para efeitos 
financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de R$ 44.160,00 (quarenta e quatro mil cento e 

sessenta reais) conforme disposto a seguir: 
 

Item Descrição Un. Qtde. 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total  

1 
Posto de vigilância 24H desarmada (Barreira Cornelsen) 
com dois agentes. 

Dia 4  R$ 1.920,00   R$      7.680,00  

2 
Posto de vigilância 24H desarmada (Barreira Brasmar) com 
dois agentes. 

Dia 4  R$ 1.920,00   R$      7.680,00  
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3 
Posto de vigilância 24H desarmada (Pronto Atendimento 
24H) com um agente. 

Dia 30  R$    960,00   R$    28.800,00  

Valor Total  R$  44.160,00  
 

 
4. DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS: Correrá pela dotação orçamentária conta:  
 

Descrição Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Progr. Proj/Ativ. FR Subelemento 

o Fundo M. Saúde 655 014 001 010 305 0013 2119 06380900 333903977 

o Fundo M. Saúde 016 014 001 010 301 0013 2115 01020100 333903977 

 
5. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato iniciará na data de assinatura, com término condicionado a 30 (trinta) dias, 

podendo ser prorrogado nos termos do artigo 4º-H, da Lei Federal nº 13.979/2020. Considerando a situação de 

emergência de saúde pública, o início dos trabalhos deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a 

partir da emissão da Ordem de Serviço.  

 
6. CONTRATADO: BRASIL SUL SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, com sede á Rua Max Colin, nº 1980, 

América, na cidade de Joinville/SC, CEP: 89.204-635, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.657.361/0001-78, e Inscrição 
Estadual Isenta, representada neste ato por sócio, o Sr. ANDERSON LUIZ MACHADO, brasileiro, casado, 
empresário, portador do CNPF/MF nº 062.287.279-66, e do CI.RG 4.973.358 SSP/SC.  

 
Itapoá, 31 de março de 2020. 

 
 
 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
 
 


