
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO  
 
 

Processo de Compra nº 04/2022 
 

Dispensa de Licitação para Compras e Serviços Nº. 04/2022 
 

Considerando a requisição feita pelo Secretário Municipal de Saúde, em 
14/03/2022; 
  
Considerando que o Fundo Municipal de Saúde, necessita contratar os serviços de 
videomonitoramento e de manutenção de geradores; 
 
Considerando que as câmeras de segurança são importantes devido ao fluxo de pessoas 
diariamente nas UBS. 
 
Considerando que esta contratação se destina, também, para a manutenção nos geradores 
da Unidade de Saúde Sede e Policlinica, e considerando que os mesmos possuem 
equipamentos que não podem ficar sem funcionamento devido a eventuais quedas de 
energia; 
 
Considerando que as referidas contratações se destinam a atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde, e enquadra-se no Inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e 
alterações. 
 
Assim, a Secretaria Municipal De Saúde, propõe a aquisição dos serviços abaixo 
especificados: 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE VIDEOMONITORAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL DOS GERADORES 
LOCALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE SEDE E POLICLINICA, conforme 
descrição, quantitativos e valores abaixo: 
 

Item Descrição completa do objeto Und Quant. 
Unidade 

R$ Unitário 
Estimado 

R$ Total 
Estimado 

01 Contratação de empresa para prestação de serviço de 
videomonitoramento, com armazenamento de no 
mínimo 07 (sete) dias, servidor próprio, acesso remoto 
por aplicativo com usuário e senha, câmeras online 24 
horas, vigilante virtual das 23h:00min às 06h:00min, 
resolução 4 mega pixell, IR 20Mts. As câmeras serão 
instaladas em forma de comodato com rede exclusiva 
de fibra óptica para trafego de imagens. A manutenção 
dos equipamentos terá um prazo máximo de 48 horas. 
A empresa deverá disponibilizar 14 câmeras com 
locais a serem definidos pelo Secretário Municipal de 
Saúde.  
  

Mês 
 

9,5 
 

1.106,00 10.507,00 
 

02 Contratação de empresa para prestação de serviço para 
manutenção anual dos geradores do posto de saúde 
Sede e Policlinica com verificação dos níveis de óleo, 
filtro, combustível, mão de obra de troca dos mesmos. 
A empresa deverá fazer a realização de teste de 

Mês 9,5 350,00 3.325,00 
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funcionabilidade. Os serviços serão realizados em 02 
(dois) geradores – Unidade de Saúde Sede e 
Policlinica. 
 

 TOTAL    13.832,00 
 
EMPRESA: HR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS E 
ELÉTRICOS LTDA 
 
VALOR: R$ 13.832,00 (treze mil, oitocentos e trinta e dois reais). 
 
CNPJ Nº 28.910.436/0001-37 
ENDEREÇO: Av.Coronel Ernesto Bertaso, nº 252, sala, Centro, Quilombo-SC 
 
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Até 31/12/2022. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a prestação do serviço e emissão da 
nota fiscal. 
 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:  
 

Projeto/Atividade Recurso/Despesa/Ano Descrição Valor 
 

2.073   3.3.90.00 
 

1002   D- 8/2022 
 
MANUT. DE AÇÕES E SERV. DE 
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA/FM 

                    
          R$ 13.832,00 

 
 
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: 

 
Justificamos a escolha do fornecedor por ter apresentado o menor preço das pesquisas de 
preços realizadas (em anexo), tendo em vista a necessidade dos serviços de 
videomonitoramento nas Unidades Básicas de Saúde, em virtude da quantidade de 
pessoas que transitam por estes locais diariamente e de manutenção dos geradores nas 
Unidades de saúde Sede e Policlinica, pois estes locais possuem equipamentos que não 
podem ficar sem funcionamento devido a eventuais quedas de energia.  
 
 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

  
Por ser o menor preço para fornecimento dos serviços, conforme pesquisa realizada em três 
estabelecimentos do ramo (cotações anexas ao processo). 
 
 
FUNDAMENTO DA DISPENSA  -  JUSTIFICATIVA:   

 
FUNDAMENTO LEGAL :  
É dispensável a licitação: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93: 
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 
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se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 
 

 Assim atendendo de pleno o disposto no Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e 
suas atualizações e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos 
os elementos necessários para ratificação do Senhor Secretário Municipal de Saúde o 
Processo de Dispensa de Licitação Nº 4/2022 e posterior publicação. 

 
Quilombo/SC, 15 de Março de 2022. 

  
_____________________________________________ 

                                                          SUELEN BIGOLIN BARBOZA 
                     Presidente 

 
_____________________________________________ 

                       ADRIANO JOÃO BOARETTO 
                         Secretário 

 
_____________________________________________ 

SUSIANA BENELLI 
 Auxiliar direto 

 
 
 

DESPACHO: 
 

 

RATIFICO o ato de Dispensa de Licitação para compras e Serviços Nº 

4/2022, com fundamento nos motivos e elementos à vista da exposição das justificativas 

apresentadas na requisição de compras feita pela Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme descrito no texto da requisição e do Processo de Compra nº 4/2022 e de 

conformidade com o Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e atualizações, AUTORIZO a 

realização da despesa independente de Licitação e promova-se a publicação: 

 
 
(X)  Homologo a realização da despesa. 

(   )  Indefiro a realização da despesa. 

 
 
 

 
______________________________________ 

ANILSON ANTONIO COMUNELLO 
RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 


