
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER             

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  20/2022 - DL

24/2022
22/06/2022

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

INSTITUTO SANTE
R JOAO BUTSCHARDT,05 - ********
Guaramirim  -  SC
08.776.971/0005-63

Consulta médica em atenção especializada - INFECTOLOGIA (que atenda a demanda dos pacientes com hepatite). 
Adulto. OBS: (local de atendimento: sede do prestador de serviço; os agendamentos serão programados, datas 
previamente acordadas entre a Secretaria da Saúde e o prestador de serviço).

Inscrição Estadual:

Código: 14710

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

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 se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

 JUSTIFICATIVA 

Considerando que em abril foi feito uma solicitação de dispensa para a especialidade gastroenterologia (hepatite),
que gerou o contrato nº 17/2022, porém, conforme justificado no Ofício nº 45/2022 (anexo) e, diante da justificativa
médica já apresentada em abril, assim como também já justificado que na Licitação de 03/11/2021 (PREGÃO
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 26/2021-FMS) foi lançado no Edital a especialidade
gastroenterologia-hepatite, porém, não houve prestador para tal especialidade, assim como na Licitção de
08/04/2022 (PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 02/2022-FMS), outra vez foi lançado no Edital a
referida especialidade, porém, novamente não houve prestador habilitado para a especialidade, solicitamos esta
dispensa mediante a necessidade do acompanhamento médico especializado para os pacientes da fila de espera.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder,  22  de  Junho  de  2022

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL  

--------------------------------------------------------------------------------

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 Consulta médica em atenção especializada - INFECTOLOGIA (que

atenda a demanda dos pacientes com hepatite). Adulto. OBS:
(local de atendimento: sede do prestador de serviço; os
agendamentos serão programados, datas previamente acordadas
entre a Secretaria da Saúde e o prestador de serviço).

UN 90,00  6.120,00  68,00  



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER             

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
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em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

Schroeder,  20  de  Junho  de  2022

6.120,00

15 dias após recebimento do documento fiscal

(seis mil cento e vinte reais)

20/06/2022


