
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                

CNPJ:

RUA ROGÉRIO PESSOA DA SILVA , Nº 436

C.E.P.:

11.391.482/0001-74

89824-000 - Bom Jesus - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  2/2016 - DL

6/2016
16/11/2016

Folha:  1/3

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Objeto da Compra:

ALDIGUIERI & DALAZEN DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS S/S
RUA DOUGLAS SEABRA LEVIER

Florianópolis  -  SC

22.942.279/0001-65

Contratação de serviços médicos junto ao Posto de Saúde Municipal, bem como no atendimento e acompanhamento do 
Programa da Saúde Familiar (PSF), com disponibilização de profissional médico clinico geral, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais.

Inscrição Estadual:

Código: 3799

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93 - 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;

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 1,50  Contratação de serviços médicos junto ao Posto de Saúde

Municipal, bem como no atendimento e acompanhamento do
Programa da Saúde Familiar (PSF), com disponibilização de
profissional médico clinico geral, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais.

UNI 16.100,00  24.150,00  
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 JUSTIFICATIVA 

Os serviços ora dispensados de licitação estavam contratados através do termo n. 0005/2013, firmado com a
empresa DE LA TORRE PRADO - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, oriundo do certame licitatório n. 0003/2013,
Pregão Presencial n. 0001/2013.
Para surpresa da administração municipal, em 08 de novembro de 2016 o proprietário da empresa contratada, Dr.
Alejandro Santiago Benitez Marin, comunicou formalmente seu interesse em rescindir amigavelmente o contrato n.
0005/2013, justificando que havia participado de teste seletivo na cidade de Xanxerê/SC, onde foi aprovado.
Visando evitar maiores transtornos e não prejudicar o profissional médico que prestava os serviços, a
administração municipal concordou em rescindir amigavelmente o contrato.
Por se tratar de serviços indispensáveis à população, a administração municipal começou tomar providências no
sentido de contratar nova empresa ou profissional médico, para realização dos serviços, inicialmente através de
Dispensa de Licitação, com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93, anteriormente transcrito, uma vez que novo
certame licitatório deverá ser lançado, onde certamente demandará de tempo mínimo de 20 (vinte) dias até a
efetiva contratação.
Para piorar a situação, por se tratar de final de mandato, os servidores responsáveis pelos procedimentos
licitatórios encontram-se em gozo de férias, razão que reforça a necessidade de contratação urgente e emergente,
através de Dispensa de Licitação, devidamente formalizada.
Este procedimento é totalmente legal, possível e faz parte da discricionariedade do administrador público,
conforme preconiza o item 2 do Prejulgado n. 1609, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, senão
vejamos:
Prejulgado 1609:
...
2. Ressalvados os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, a contratação no âmbito da Administração
Pública deve ser precedida de procedimento licitatório. A decisão de contratar com dispensa de licitação cabe ao
Administrador, desde que o objeto do contrato se ajuste a uma das situações previstas no art. 24 da Lei Federal nº
8.666/93.
Por derradeiro, iniciou-se a busca de profissional médico para execução dos serviços médicos (clínico geral),
conseguindo-se 3 (três) orçamentos de interessados na execução dos serviços, de forma temporária, até o dia
31/12/2016, ficando constatada a seguinte situação:
1º - ALDIGUERI & DALAZEN DE SOUZA S MEDICOS S/S, cotou R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais);
2º - CLÍNICA FEMINA LTDA, cotou R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), mensais; e
3º - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA VELASCO, cotou R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais).

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Conforme justificativa acima, além da urgência e emergência, foi feita uma pesquisa de preços, onde constatou-se
o menor preço da empresa ALDIGUERI & DALAZEN DE SOUZA S MEDICOS S/S, razão suficiente para que o
administrador RATIFIQUE esta Dispensa de Licitação.

Bom Jesus,  16  de  Novembro  de  2016

Responsável pelo Setor Compras

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

24.150,00

Conforme Cronograma

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

(vinte e quatro mil cento e cinqüenta reais)


