
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 04/01/2021
Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0004/21
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 05/01/2021


HORARIO......................:
 11:00


Fornecedor.:

Endereço...:

CGCMF......:

CGCICM.....:
 Fone..:

Cidade.....:
 Estado:
 CEP:


OBJETIVO:
 Prestação de serviços técnico profissionais na área de 

Assistência Social, com carga horária de quarenta (40) horas 

semanais.


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 


02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 


06- Validade da Proposta...............: 


ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO


Modalidade: Dispensa de Licitação nº 04/2021

Contratada: Serviços De Saúde Alto Uruguai Ltda.

Objeto: Prestação de serviços técnico profissionais de assistente social. 

Preço: R$ 4.600,00, mensais.

Prazo: 03 meses, a contar de 04 de janeiro de 2021.

Dotação Orçamentária: 08.01 2121 33.90.39


        

         JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços técnico profissionais na área de Assistência 

Social, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, compreendendo a realização 

de atendimentos, consultas, encaminhamentos, estudos, avaliações individuais e 

coletivas, visitas domiciliares, atuação com grupos e nos programas desenvolvidos pelo 

Município, em especial junto ao Centro de Referência em Assistência Social, assessoria 

aos serviços sócios educativos, desenvolvimento de atividades coletivas e 

comunitárias, conforme descrito anteriormente, por profissional habilitado e 

registrado junto ao conselho respectivo.


         O Município possui um Centro de Referência em Assistência Social. Uma das exigências 

para a sua manutenção, enquanto assim desejar o Município, é possuir em seu quadro, 

além das demais estruturas física e de pessoal, profissional na área da assistência 
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social, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 


         Tais serviços são prestados junto ao Centro de Referência em Assistência Social, ou 

outro local disponibilizado pelo município, dotado de estrutura física e equipamentos 

necessários à boa execução dos serviços, conforme cronograma definido pelo município. 


         Se trata de um importante serviço que embora não obrigatório, vem se revelando a 

nível local, de muita importância, mormente em face da composição populacional local. 


         O preço da contratação, de R$ 4.600,00, mensais, se encontra compatível com o valor 

do mercado regional.


         Assim, a presente situação amolda-se àquela prevista no inciso II, do Art. 24, da Lei 

Licitações, de modo que, estando o preço compatível com o de mercado, no atendimento 

das disposições insertas no art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 

posteriores quanto à justificativa da dispensa e a ratificação da mesma, com a devida 

publicação do ato concernente na imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da 

dispensa de licitação a teor do art. 24, II, daquele Texto Federal. 


         Desta forma, no atendimento das disposições insertas no art. 26 da Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações posteriores quanto à justificativa da dispensa e a ratificação 

da mesma, com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, restam 

atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do art. 24, II, daquele Texto 

Federal. Ante a análise efetivada, conclui-se pela ratificação do presente 

procedimento de dispensa de licitação, com base nos fundamentos apreciados. 


        Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade e 

peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 26 da Lei 

Federal n°8.666/93 e alterações posteriores quanto à justificativa da dispensa e a 

ratificação da mesma, com a devida publicação do ato concernente na imprensa oficial, 

restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do artigo 24, II e IV, 

daquele Texto Federal.


        Ante a análise efetivada, diante do interesse público de realização dos serviços, 

conclui-se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com 

base nos fundamentos apreciados, para a prestação de serviços de assistência social, 

ao preço de R$ 4.600,00.


Benjamin Constant do Sul, RS, 04 de Janeiro de 2021.


Nilton José Valentini

Prefeito Municipal


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
Prestação de serviços técnico profissionais na área de Assistência Social, com 

carga horária de quarenta (40) horas semanais, compreendendo a realização de 

atendimentos, consultas, encaminhamentos, estudos, avaliações individuais e 

coletivas, visitas domiciliares, atuação com grupos e nos programas desenvolvidos 

pelo Município, em especial junto ao Centro de Referência em Assistência Social, 
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assessoria aos serviços sócios educativos, desenvolvimento de atividades coletivas 

e comunitárias, conforme descrito anteriormente, por profissional habilitado e 

registrado junto ao conselho respectivo.


001
 3
 UN
 Prestação de serviços técnico profissionais 

na área de Assistência Social, com carga 

horária de quarenta (40) horas semanais, 

compreendendo a realização de atendimentos, 

consultas, encaminhamentos, estudos, 

avaliações individuais e coletivas, visitas 

domiciliares, atuação com grupos e nos 

programas desenvolvidos pelo Município, em 

especial junto ao Centro de Referência em 

Assistência Social, assessoria aos serviços 

sócios educativos, desenvolvimento de 

atividades coletivas e comunitárias, 

conforme descrito anteriormente, por 

profissional habilitado e registrado junto 

ao conselho respectivo.


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 NILTON JOSÉ VALENTINI

PREFEITO MUNICIPAL


, em 04 de Janeiro de 2021
BENJAMIN CONSTANT DO SUL


Assinatura e Carimbo 
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0004/21

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 04/01/2021


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 05/01/2021

HORARIO......................:
 11:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:

Endereço:

Municipio:

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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