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Memorando 6.445/2021
De: Andreia Fontana Kauva Setor: ADM1 - Administrativo_01 (Andreia) 
Para: SMAFO - DL - Departamento de Licitação 
Assunto: Contrato emergencial serventes

Canoinhas/SC, 23 de Março de 2021 

 

Prezados, bom dia.

Venho pelo presente solicitar a realização de dispensa de licitação nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei nº
8.666/1993, que dispõe que: “Art. 24. É dispensável a licitação: IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos”, para a prestação de serviço de limpeza junto aos Postos de Saúde e edificações públicas do
Município de Canoinhas. 

OBJETO: Prestação de serviço de terceirização de limpeza.

- 03 (três) para o Paço Municipal.

- 02 (duas) para a Secretaria de Saúde.

- 01 (uma) para prédio do antigo Fórum.

 

Valor mensal da Prestação do Serviço: R$ 15.078,00  

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

Considerando que a empresa prestadora do serviço terceirizado de limpeza solicitou rescisão contratual e não
dispomos de pessoal efetivo para tal serviço. 

Considerando que o serviço de limpeza é essencial para a saúde dos servidores que ali trabalham, bem como
visitantes e público em geral.

Considerando que não dispomos de pessoal para execução de tal finalidade.

Considerando a urgência na prestação dos serviços,  devido o contrato com a empresa vigente ter seu término
em 31/03/2021.

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO: Considerando a demanda de serviços e a quantidade de setores
envolvidos  para que todos sejam minimamente atendidos.

 

DADOS DO FORNECEDOR: ZELAR SERVIÇOS DOMÉSTICOS LTDA, CNPJ: 27.854.391/0001-68.

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: A Secretaria de Administração realizou pesquisa de preços
quanto aos serviços solicitados, sendo que, a empresa ZELAR  apresentou o orçamento de menor valor.
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Atenciosamente,

_

Andreia Fontana Kauva  
Agente Administrativo
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“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - Cynthia Kersey


