
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 16/2020 

Contratada: ESCOLTA SEGURANÇA LTDA. 

Objeto: Prestação de serviços de vigilância.  

Preço: R$ 1.246,00 mensais. 

 

 

  

  JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de vigilância, segurança, não armada, junto 

a Unidade Básica de Saúde, de modo presencial, de segunda a sexta-feira das 19:00 horas as 

22:00 horas, por preposto devidamente uniformizado, treinado e habilitado para a prestação 

de serviços. 

 

 Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, visando a contratação de serviços 

de segurança presencial, para atuar junto a Unidade Básica de Saúde, com a finalidade de 

garantir que os profissionais da saúde local possam desempenhar suas funções, para fins do 

que dispõe a Portaria nº 430/20 do Ministério da Saúde, para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus Covid 19, com 

tranquilidade e segurança. 

 

  Trata-se de contratação de prestador de serviços, por intermédio de dispensa de 

licitação nos termos do artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93, para a prestação dos serviços 

determinados, mediante percepção de valor determinado, para atendimento de situação de 

calamidade pública de âmbito internacional, servindo de suporte as demais atividades. 

 

  A portaria 430/20 do Ministério da Saúde exige que o atendimento junto a Unidade de 

Saúde seja ampliado, no caso até as 22:00 horas, e com isso se faz necessário seja 

disponibilizado segurança de modo presencial junto a Unidade de Saúde, o que com esta 

contratação se visa dar pleno atendimento, sendo que até então esses serviços vinham sendo 

realizados de modo precário pelos próprios servidores municipais, com as deficiências 

naturais.  

     

 Tendo em vista o interesse e a legalidade, pela peculiaridade dos serviços e situação, 

enquadrado no dispositivo legal citado acima, entende-se configurada a hipótese de 

contratação mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 24, II da referida Lei. 

 

 A contratação em questão destina-se exclusivamente para atendimento da pandemia, 

nos termos da portaria do Ministério da Saúde e da lei federal, e terá duração limitada a tal, se 

tratando de uma importante medida de enfrentamento da pandemia, ainda mais a nível local 

que não dispõe de hospital local e atendimento a exigência da portaria. 

 

 O expediente encontra-se devidamente justificado, se constituindo em contratação de 

serviços de vigilância, conforme descritos na proposta. 

  



 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, 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 segurança para atuar junto a Unidade 

Básica de Saúde, ao preço de R$ 1.243,00 mensais. 

 

 

Centenário, RS, 27 de julho de 2020. 

 

 

Hilário José Kolassa 

Prefeito Municipal 


