
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 27/07/2021
Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0020/21
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 28/07/2021


HORARIO......................:
 09:30


Fornecedor.:

Endereço...:

CGCMF......:

CGCICM.....:
 Fone..:

Cidade.....:
 Estado:
 CEP:


OBJETIVO:
 Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da 

vigilância em saúde, atenção básica, média e alta complexidade, 

na capacitação quanto a utilização e gestão dos recursos 

financeiros da saúde, na capacitação de profissionais para 

vistorias e tratamento em pontos estratégicos, na capacitação de 

agentes comunitários de saúde para vistorias e tratamento em 

imóveis urbanos, na capacitação quanto a estruturação, 

enquadramento, adesão e execução dos diversos programas na área 

da saúde as diretrizes e normativas respectivas, observada a 

realidade do Município, na capacitação quanto a restruturação das 

redes de atenção à saúde no Município, com preposto e com 

experiência na área, no atendimento à demanda do Município, 

conforme proposta.


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.............: 
MENSAL


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


ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO


Modalidade: Dispensa de Licitação nº20/2021

Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria em saúde.

Contratada:Paulo Cezar de Marco Junior e Cia Ltda

Preço: R$ 3.500,00

Prazo da Contratação:01/08/2021 a 31/12/2021


        

        OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da vigilância em 

saúde, atenção básica, média e alta complexidade, na capacitação quanto a utilização e 

gestão dos recursos financeiros da saúde, na capacitação de profissionais para 

vistorias e tratamento em pontos estratégicos, na capacitação de agentes comunitários 

de saúde para vistorias e tratamento em imóveis urbanos, na capacitação quanto a 

estruturação, enquadramento, adesão e execução dos diversos programas na área da saúde 

as diretrizes e normativas respectivas, observada a realidade do Município, na 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


capacitação quanto a restruturação das redes de atenção à saúde no Município, com 

preposto e com experiência na área, no atendimento à demanda do Município.


        JUSTIFICATIVA: Trata-se de contratação de serviços especializados de assessoria e 

consultoria em saúde.


        O termo de solicitação apresenta, de modo suficiente, o objeto, sua necessidade, 

justificativa do prestador dos serviços, compatibilidade do preço e a existência de 

suficiente previsão orçamentária.


        Dá análise efetivada, diante do interesse público na prestação dos serviços, conclui-

se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos 

fundamentos apreciados, para a prestação de serviços técnico especializados indicados.


Benjamin Constant do Sul, RS, 27 de Julho de 2021.


Nilton José Valentini

Prefeito Municipal


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da vigilância em saúde, 

atenção básica, média e alta complexidade, na capacitação quanto a utilização e 

gestão dos recursos financeiros da saúde, na capacitação de profissionais para 

vistorias e tratamento em pontos estratégicos, na capacitação de agentes 

comunitários de saúde para vistorias e tratamento em imóveis urbanos, na 

capacitação quanto a estruturação, enquadramento, adesão e execução dos diversos 

programas na área da saúde as diretrizes e normativas respectivas, observada a 

realidade do Município, na capacitação quanto a restruturação das redes de atenção 

à saúde no Município, com preposto e com experiência na área, no atendimento à 

demanda do Município, conforme proposta.


001
 5
 UN
 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EM SAUDE.


VALOR TOTAL:__________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984
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Observações do Proponente:


Autorização:
 NILTON JOSÉ VALENTINI

PREFEITO MUNICIPAL


, em 27 de Julho de 2021
BENJAMIN CONSTANT DO SUL


Assinatura e Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0020/21

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 27/07/2021


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 28/07/2021

HORARIO......................:
 09:30


                            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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