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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 

 
Código registro TCE: 6FD434C53752A9F1691E4433E4AF20C701D5BB89 

 

1 DO OBJETO 
 

Contratação de serviço médico especializado na área de psiquiatria para 

a Unidade Básica de Saúde de Salto Veloso. 

 
2 DO VALOR CONTRATUAL 

 
O valor total a ser pago pela contratação é de R$ 43.320,00 (quarenta e 

três mil, trezentos e vinte reais), sendo R$ 7.220,00 (sete mil, duzentos e 

vinte reais) mensais, até fevereiro de 2023. 

 
3 DAS DESPESAS 

 
As despesas decorrentes desta Dispensa de Licitação correrão a cargo 

da seguinte dotação, prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2022:  

 
03 Fundos Municipal de Saúde 

001 Fundo Municipal de Saúde 

2070 Manutenção das atividades da saúde 

3390 Aplicações diretas  

1102.00 – Receitas de impostos e transferências de impostos   

 
4 DOS FUNDAMENTOS 

   
De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe a respeito das 

Licitações e Contratos Administrativos, é dispensável a licitação, conforme 

artigo 75 Caput, inciso II, in verbis:  

 
Art. 75.  É dispensável a licitação:  
[..] 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

 
Conforme explanado, a referida Lei prevê os casos de Dispensa de 

Licitação, sendo viável a contratação do objeto, ora já mencionado, por 
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preencher os requisitos legais com base na justificativa a ser apresentada a 

seguir. 

5 DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
  

MIOZZO SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIAS LTDA, inscrita no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica n. 47.459.857/0001-38, estabelecida na 

Rua Atilio Pagnoncelli, n. 223, Anexo 904, bairro Centro, no Município de 

Herval D`Oeste/SC, no Código de Endereçamento Postal n. 89.610-000, 

administrada por IZIDIONE ANTONIO MIOZZO JUNIOR, médico psiquiatra, 

inscrito no CPF sob n. 075.627.519-94, Cédula de Identidade n. 4.895.291- 

SSP/SC, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa 

Catarina (CREMESC) sob n. 21829 e no Registro de Qualificação de 

Especialista em Psiquiatria (RQE) sob n. 19947, conforme documentos 

comprobatórios juntados aos autos. 

A Secretaria de Saúde e Assistência Social solicitou a contratação do 

serviço descrito no item 1, em decorrência do aumento da demanda contínua 

de pacientes em lista de espera.  

Considerando que o município não possui CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) nem convênio com outros municípios para atender o volume 

elevado de atendimentos, torna-se dificultoso o processo de acompanhamento 

dos pacientes. 

Considerando que após a pandemia do Covid-19 expandiu a realização 

de consultas de pacientes com problemas mentais, emocionais, abuso de 

álcool e drogas e violência doméstica.  

Considerando que o município consta apenas com um médico psiquiatra 

conveniado pelo consórcio CISAMARP, não consegue suprir com todos os 

atendimentos, devido à grande quantidade de serviços de urgência e 

emergência apresentada atualmente. 

Considerando que foi feita uma pesquisa de satisfação dos serviços de 

saúde com a população de 2021, e uma das principais queixas foi a ausência 

do médico psiquiatra na Unidade Básica de Saúde.  

Não obstante, a contratação possibilitará um maior número de 

atendimentos, sejam individuais ou em grupos, além de contribuir na eficácia 
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de recuperação e reabilitação do indivíduo e suas famílias. E, ainda, poderá 

capacitar a equipe de atenção básica e o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), para atendimentos relacionados a sanidade mental.  

Reitera-se que as questões de saúde mental são condições crônicas 

que necessitam de atendimento continuado no sistema de saúde, com intuito 

de fornecer integral atenção a pessoa. 

Portanto, o processo encontra-se dentro dos limites legais de Dispensa 

de Licitação conforme o disposto no art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

Pelas razões acimas expostas, possibilita a contratação da empresa 

pelo processo de Dispensa de Licitação ao atender os requisitos legais, 

conforme já mencionado.  

Salto Veloso, 06 de setembro de 2022. 
 
 

________________________________________ 
ALINE BAZZO 

Presidente da Comissão de Licitações  
 

À vista de exposição do Presidente da Comissão de Licitações, referente 

a realização da Dispensa de Licitação, com fundamento nos motivos expostos 

acima, e de conformidade com a Lei Federal 14.133/2021: 

  
( X ) homologo a realização da despesa. 

(  ) indefiro a realização da despesa. 

 
Salto Veloso, 06 de setembro de 2022. 

 
 
  

___________________________________ 
NEREU BORGA 
Prefeito Municipal 

Responsável pela autorização 
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