
CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO Nº 58 

 
A Fundação Estatal De Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei nº 13.663/10, de
21 de dezembro de 2010 e Decreto nº 2.028, de 05 de janeiro de 2012 
 
RESOLVE  
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde De Curitiba – Feas e a empresa Brasanitas Hospitalar -
Higienização e Conservação de Ambientes de Saúde Ltda. 
 
Objeto: Contrato nº 27/2020 – Feas, que tem por objeto a Contratação emergencial de empresa
especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, desinfecção e conservação de área
hospitalar (área interna e externa), com mão-de-obra especializada, a fim de atender as necessidades do
Hospital Vitória, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ou pelo período que perdurar a Pandemia de
COVID-19 nos termos do artigo 4º caput e seguintes da Lei nº 13.979/2020. 
 
Data: 26/05/2020. 
 
Prazo de vigência: 180 dias. 
 
Valor Global: R$ 1.498.964,70. 
 
Previsão financeira: As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos
próprios da Feas, previstos em seu orçamento, recebíveis através de Contrato de Gestão celebrado com
o Município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010,
para atender as metas definidas. 
 
Processo Administrativo nº 122/2020.  
Dispensa de Licitação n° 66/2020 .  

 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 2 de julho de 2020. 

 

Torna púb l ico  Ext ra tos  de Cont ra tos ,

C o n v ê n i o s ,  A c o r d o s  e  o u t r o s

Ajustes.(Contratação emergencial de empresa

especializada para prestação de serviços de

serviços contínuos de limpeza, desinfecção e

conservação de área hospitalar (área interna e

externa), no Hospital Vitória. pelo período de

180 (cento e oitenta) dias).

Sezifredo Paulo Alves Paz - Diretor Geral

Fundação Estatal de Atenção à Saúde Ltda.


