
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 01/2018. 
INEXIGIBILIDADE  N. 01/2018 

============================================================ 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento a 
idosa carente do Munícipio de Guarujá do Sul, para ano de 2018, com 
acompanhamento psicológico, assistência social, enfermeiro, alimentação e 
vestuário, conforme determinação judicial proveniente dos Autos nº. 
065.10.001524-1 Ministério Publico /  Comarca São Jose do Cedro – SC. 
============================================================ 

JUSTIFICATIVA 
  Embora muito já se tenha feito, com relação aos direitos dos nossos 

idosos, há ainda muito que se fazer. É notório ainda o déficit de atendimentos das 

camadas mais carentes da população, por características próprias não conquistou 

ainda através dos meios de comunicação, a necessária discussão nacional em torno 

da problemática do idosos e de seus direitos. 

 É neste horizonte de muitas conquistas a se buscar que o trabalho de 

reconhecimento dos direitos da pessoa idosa e atendimento digno deve se concretizar. 

Não mais como assistencialismo ou caridade, mas como cumprimento de direitos 

assegurados por legislação própria. É necessário cada vez mais a criação de serviços 

de qualidade e com diversidade, e, acima de tudo, o reconhecimento social dos que já 

ofereceram sua parcela de contribuição e sacrifícios em prol deste país.  

 É neste contexto que justificamos o abrigamento da Sra. Luiza Canton em 

instituição privada, a qual garantirá os mínimos sociais como uma pessoa humana 

digna de direitos, assegurando –lhe alimentação adequada, saúde, moradia, liberdade 

e respeito. 

  Pelo fato de Dona Luiza não possuir familiares que possam proporcionar o seu 

bem estar, cabe ao Município e/ou Estado garanti-lo, colocando-a em local adequado, 

garantindo desta forma a sua integral proteção e cumprimento aos autos nº 

065.10.001524-1.  

 
Guarujá do Sul  (SC), 03 de janeiro de 2018. 
 
 

Francisco Junior Garcia de Mattos; 
Presidente da CPL.  

 

Lidiane Isabel Huhoff,                                              Poliana Della Flora,     
     Membro Efetivo.                                                         Membro Efetivo. 
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FFUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A presente inexigibilidade de licitação tem sua 
fundamentação legal no artigo 25 Caput da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 
1993, consolidada, onde consta: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
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FORNECEDOR: IVANOR DEANDRADE EIRELI ME  
 
ENDEREÇO: Avenida São Paulo, 825, centro, Pinhalzinho / SC  
 
CNPJ: 27.266.375/0001-54 
 
Valor Contratado: R$ 12.856,44 
 
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR  E JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O 
- A entidade indicada foi “ LAR DA TERCEIRA IDADE “, sendo esta 
determinação judicial proveniente dos Autos nº. 065.10.001524-1 – Ministério 
Publico /  Comarca São Jose do Cedro – SC, em vista que possui a 
caracterização necessária, porem a supracitada será substituída pela LAR 3 
IDADE SANTO ANTONIO, mantendo todas as normas e condições 
necessárias para cumprimentos dos Autos nº. 065.10.001524-1 – Ministério 
Publico /  Comarca São Jose do Cedro – SC. 
 
- O preço praticado será o pago no ano 2017, sem reajuste. 
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RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 Ratifico a decisão sugerida pela Comissão de Permanente de Licitações  
e solicito ao Departamento de Compras, Contratos e Licitações que seja 
efetuada a devida contratação com o fornecedor acima mencionado. 
 
 
 
 

Guarujá do Sul, 03 de janeiro de 2018. 
 
 
 

      
JULIO CESAR DELLA FLORA, 

Responsável  do FMAS 
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Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento a idosa 
carente do Município de Guarujá do Sul, de Janeiro a Dezembro de 2018. 
 
Acolhimento de idosa Luiza Canton, com acompanhamento psicológico, assistência 
social, enfermeiro, alimentação e vestuário. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO 
Prazo e forma: deverá prestar os serviços pelo período de 12 meses consecutivos a 
partir do dia 03 de janeiro de 2018, será em regime de residência integral, medicação 
somente será administrada sob prescrição médica 
Ambiente Físico: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de 
repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de 
roupas, banho higiene pessoal, vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo com 
as normas da ABNT. 
Recursos Materiais: Materiais permanentes e materiais d consumo necessários ao 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, telefone, 
camas,colchões, roupas de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material 
de limpeza e higiene, vestuário, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e 
esportivos.  
Aquisição do usuário 

I. Ser acolhido em suas demandas, interesses e possibilidades; 
II. Ter acesso a ambiente e espaços reservados á manutenção da privacidade 

do usuário; 
III. Ter reparo ou minimizado os danos por vivência e abusos; 
IV. Ter sua identidade, integridade e história de vida, preservados; 
V. Vivenciar experiência que contribuam para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários; 
VI. Ter acesso a serviços, benefícios socioassistenciais e programas de 

transferência de renda, conforme a necessidades; 
VII. Receber ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros 

fundamentadas em princípios éticos de justiço e cidadania;  
VIII. Conhecer seus direitos e como acessá-los; 
IX. Ter oportunidade de escolha e tomada de decisão; 
X. Ter experiência para relacionar-se e conviver em grupo, administrar 

conflitos por meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar e 
agir; 

XI. Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e 
reivindicações; 

XII. Ter espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, 
habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; 

XIII. Ter acesso á alimentação em padrões nutricionais adequadas e adaptada a 
necessidades especificas; 

XIV. Ter endereço institucional como referência; 

Guarujá do Sul, 03  de janeiro de 2018. 
 
 

      
JULIO CESAR DELLA FLORA, 

Responsável  do FMAS 
 


