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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 

 
 

I - SERVIÇO - RESUMO: 
 

Contratação de Instituição para acolhimento da idosa R. F., em 
atendimento à decisão judicial expedida nos autos da ação judicial nº 5001128-
45.2020.8.24.0124 que assim dispôs:   

 
“(...) 
Ante o exposto, com fundamento no art. 43 e no art. 45, incisos II 
e V, da Lei n. 10.741/2003, concedo a tutela de urgência e por 
consequência: 
1. APLICO à idosa R. F. medidas de proteção consistentes em: 
a) acolhimento em instituição de longa permanência de idosos 
(ILPI), pública ou privada conveniada/subsidiada com o Poder 
Público, a ser custeada pelo Município de Paial e/ou pelo Estado 
de Santa Catarina, imediatamente após a alta médica da 
idosa. Para tanto, DETERMINO: 
 (...)”. 

 
 

II - CONTRATADA: 
 

Associação Núcleo de Profissionais Amigos dos Idosos – NUPAI, 
com endereço na Avenida Brasil, 2077, Prolongamento, Centro, Palmitos-SC, 
89887-000, CNPJ nº 15.291.036/0001-49. 
 

 
III - FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE e da RAZÃO/JUSTIFICATIVA DA 

ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: 
 

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93: 
 
“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; 
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(...)” 
 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO E CONTRATAÇÃO: 
 
O Município, através das profissionais técnicas responsáveis junto 

a Secretaria de Assistência Social solicitou orçamentos para o acolhimento da 
idosa, cujos documentos fazem parte do presente procedimento.  
 

Pela execução dos serviços previstos na cláusula primeira, a 
CONTRATADA receberá o valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos) 
reais da seguinte forma: 

 
I - R$ 731,50 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta 

centavos) correspondentes a 70% da aposentadoria da acolhida, conforme 
despacho nos autos 5001128-45.2020.8.24.0124; 

 
II – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que serão pagos 

pelos familiares da idosa por meio de depósito em conta corrente de 
titularidade da mesma, conforme exposto no termo de audiência (evento 107) 
dos autos 5001128-45.2020.8.24.0124; 

 
III – R$ 450,00 (quinhentos e quarenta reais) correspondentes ao 

aluguel percebido pela idosa do imóvel que lhe pertence; 
 
IV – 1.868,50 (mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta 

centavos) pagos pelo Município de Paial até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao do acolhimento através de depósito em conta corrente, 
observando a ordem cronológica de pagamentos. 

 
O Município arcará também com as despesas com medicações, 

fraldas e produtos de higiene necessários a manutenção da idosa na 
instituição. 

O preço é compatível com os valores praticados no mercado. 
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O município deverá pagar o valor mensalmente até o quinto dia 
útil do mês subsequente ao do acolhimento através de depósito em conta 
corrente, observando a ordem cronológica de pagamentos. 
 

As despesas decorrentes do fornecimento correrão à dotação 
prevista na Lei Orçamentária do Exercício vigente: 

05 SEC DE DESENVOLVIMENTO E DA FAMÍLIA 
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2016 Manutenção do Bloco Proteção Social Básica 
72   3.3.90.00.00.00.00.00 0000 
180 3.3.90.00.00.00.00.00 3553 
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Paial – SC, 30 de Setembro de 2020. 
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