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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 0512015

Fica dispensada de licitação para contratação de empresa especializada na realização
de exames por imagem por ultrassom, com fundamento no artigo 24, inciso V, da Lei n"
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como, de acordo com a justificativa emitida pelo
Secretário da Pasta, senhor Marcelo Faria Ellwanger, tudo acostado nos autos, exigência do
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

A presente contratação tem por finalidade a execução de exames por imagem de
pessoas atendidas pela Secretaria de Saúde via SUS, indivíduos que necessitam dessa
prestação de serviços. O município realizou dois processos licitatórios, um na modalidade
convite e outro na modalidade pregão presencial, não se efetivando a contratação,
condicionando a não realização dos serviços para a população, ocasionado transtorno com fila
de espera, devido à parte das pessoas não terem condições para arcar com as despesas,
colocando em risco a vida dos pacientes.

Vislumbrando a enorme necessidade na realização desses serviços, bem como atender
as exigências da Lei n" 8.666/93, encontramos o amparo legal no artigo 24, inciso V, para
contratação da MITRA DIOCESANA BANCO DA ESPERANÇA, entidade sem fins
lucrativos, ligada a Arquidiocese de Santa Maria.

Valor aproximado mensal: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A referida despesa será custeada pela seguinte dotação orçamentária:
Órgão; 07-Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 07-Secretaria Municipal de Saúde/FMS/ASPSNinculados
Atividade: 2.196 - Atenção Integral a família
Código reduzido: 4487 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Recurso: 0040 ASPS

O respectivo valor dos exames se encontra com preços compatíveis aos praticados no
mercado, bem como, atende aos propósitos do Poder Público.

Contratada: MITRA DIOCESANA BANCO DA ESPERANÇA, CNPJ:
95.615.266/0094.

Forma de pagamento, vigência e demais cláusulas pertinentes, farão parte do contrato.
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° OS/2015

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação n" OS/2015, Ratifico,
nos termos do artigo 26, da Lei n" 8.666/93, o presente ato, de acordo com o artigo 24, inciso
V, do diploma legal já mencionado para contratação da MITRA DIOCESANA DE SANTA
MARIA BANCO DA ESPERANÇA, para realização de exames por imagem, com valor
mensal aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prazo da prestação de serviços por 180
dias.
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