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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATORIO Nº. 06/2021 – INEXIGIBILIDADE N. 02/2021 
 
 
1. JUSTIFICATIVAS:   O Fundo Municipal de Saúde apresentou interesse no 
credenciamento realização de Exames de Diagnostico por Imagem de média e alta 
complexidade para os pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. Sobre a matéria já 
se manifestou positivamente nosso Tribunal de Contas do Estado, através do Prejulgado 
nº 0579: "Pode a Administração buscar na iniciativa privada a contratação de serviços 
privados para atender as necessidades da Rede Pública da Saúde, conforme dispõe o 
artigo 197 da Constituição Federal e a Lei Federal n° 8.080/90". A contratação deverá 
ser precedida de licitação ou, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, diretamente, 
através de dispensa ou inexigibilidade. A inexigibilidade de licitação decorre da 
inviabilidade de competição e tem fundamento no artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93. 
A necessidade de contratação de todo o universo de interessados, para executar 
determinado objeto, por preço certo e prefixado pela Administração, caracteriza situação 
de inexigibilidade de licitação. O credenciamento não pode ser utilizado em substituição 
à licitação ou ao contrato. Quando o Fundo Municipal de Saúde  pretende contratar 
determinado objeto com todo o universo de interessados, estando caracterizada a 
situação de inexigibilidade de licitação, é recomendável a utilização do credenciamento 
como mecanismo de seleção dos possíveis interessados. No caso da adoção do 
credenciamento, os preços devem ser previamente definidos pela Administração, nos 
termos do artigo 26 da Lei Federal n° 8.080/90. "O documento a ser emitido por pessoa 
física e ou jurídica referente a serviços prestados é a nota fiscal ou o recibo, conforme 
o enquadramento fiscal em que o profissional se encontra, e conseqüentemente, este 
será o documento de comprovação da despesa pública". Desta forma, nos termos do 
art. 25 da Lei Federal n. 8666/93, somos pela inexigibilidade de procedimento licitatório.  

 
2. DELIBERAÇÃO:  
Consoante justificação acima a Comissão Permanente de Licitação, aprovou nos termos 
em que se encontra, ficando o Departamento de Compras incumbido da publicação 
desta justificativa, bem como a exaração dos documentos respectivos nos moldes das 
orientações emanada pelo Tribunal de Contas do Estado, para a plena consolidação do 
previsto, cumprida as formalidades legais.  
 
Guaruja do Sul, SC, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 

Claudenice Caramori; 
Presidente da CPL.  

 
 
 
 
Francisco J. G. de Mattos,                                                     Janice Inês Riffel,     
     Membro Efetivo.                                                                   Membro Efetivo. 
 
 
 



 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DO 
OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº. 06/2021 - INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 02/2021 
 

 
CONTRATADO: CDI VISION CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA,   pessoa 
jurídica de direito privado, sito na Rua Almirante Barroso, 1060, centro, cidade de São 
Miguel do Oeste, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 05.635.570/0001-71. 
 
 

PREÇO e OBJETO:  O valor unitário é o mesmo previsto na tabela utilizada pela SUS – 

Sistema Único de Saúde. – Conforme Tabela de Valores e Serviços - Cis Ameosc - 2020. 
    
 
RAZÃO DA ESCOLHA E JUSTIFICATIVA:  
- Ao credenciado é necessário à consecução dos serviços da saúde, onde manifestou 
interesse no credenciamento nos termos do "Edital de Credenciamento n. 01/2021".  
- Os serviços são necessários à consecução dos objetivos da Secretaria Municipal de 
Saúde e em proporcionar a excelência no atendimento da saúde com serviços de 
exames laboratoriais para nossa população.  
- O credenciado preencheu os requisitos do Edital de Credenciamento nº 01/2021 para 
realização de exames de diagnósticos por imagem para o Fundo Municipal de Saúde 
estando caracterizada a situação de inexigibilidade de licitação.  
 
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
10.301.0010.2.042.3.3.90 ( 5 ) e outras dotação do exercício corrente. 
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Claudenice Caramori; 
Presidente da CPL.  
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     Membro Efetivo.                                                                   Membro Efetivo. 
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============================================================ 
OBJETO: Contratação para realização de Exames de Diagnostico por Imagem 
de média e alta complexidade para os pacientes da Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
============================================================ 
FFUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A presente inexigibilidade de licitação tem sua 
fundamentação legal no artigo 25 Caput da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
consolidada, onde consta: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial: 
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RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 Ratifico a decisão sugerida pela Comissão de Permanente de Licitações  
e solicito ao Departamento de Compras, Contratos e Licitações que seja 
efetuada a devida contratação com o fornecedor acima mencionado. 
 
 
 
 

Guarujá do Sul, 23 de fevereiro  de 2021. 
 
 
 
 

      
Franciane Baseggio, 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 


