
t ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto SoaÍes - Bahia, CEP 45.990{00
CNPJ 10.367.025/0001-81 - ÍêleÍax: (075) 3339-2150 / 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 024/2O22FMSDI

Senhora Secretária.

Diante da necessidadê venho solicitar a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços referentê manutenção da Processadora de Raio X (manutenção nas engrenagens dos racks,
manutenção nos roletes dos racks revelador e agua, manutenção nas presilhas das engrenagens) e

manutençáo da Condensadora do ar condicionado (manutenção do serviço de solda e limpeza) para

atender as demandas dos exames radiológicos dos pacientes agendados, bem como as demandas de
urgência e emergência, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

SUGESTOES:

Sugerimos a contratação da Empresa SIDNEI DA SILVA AMORIM - ME, inscrita no CNPJ sob o n'
22.-949.006/0001 42, com sêde na Avenida Primeiro de Janeiro, no 1552, Centro, lrecê/BA, CEP:
44900-000, por ser fornecedora de qualidade e com experiência no ramo.

Solicitamos ainda deste setor ÍinanceiÍo, através do Setor Contábil, a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentários próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagração
do Processo de Dispensa de Licitação.

Atenciosame

Oliveirao
o unicipal de Saúde

V
S fl

Souto Soares/BA, 02 de Março de 2022.
Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Finanças
St. Licitações e Contratos
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DESPACHO DE ESTIMATIVA OE CUSTOS E PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIQ§

Prezâdo Senhor Secretário.

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Unidadê Orçamentárla: 02.05.02 - Fundo Municipal dê SaÚde.

Ação: 2084 - Manutenção das Ações da Atençáo Hospitalar e Ambulatorial/ Média e Alta
Complexidade.
Elemento de Despesa: 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica.

Fonte: 02 - Saúde 15%

Souto Soares - BA, 02 de Matço de 2022.

partamento de Contabilidade

Em atenção ao despacho de V. Ex"., e objetivando a instruçáo do presente pÍocesso, informamos que

existe dotação orçamentária para cobertura da despesa no valor de R$ í.200,00 (um mil e duzentos
reais), ao que se referir à prêstaÉo dos serviços consignada na seguinte dotaÉo orcamentária do
orçamento vigente:
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Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo, autuado
sob o no O24t2022, previstas no aÍL. 24 inciso ll da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido
processo e encaminho a V. Sa. para as providências deconentes.

Souto Soares - BA, 02 de Março de 2022

de OliveiraVag
oM icipal de Saúde

AUTORIZACÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACÃO
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

1 - A solicitação do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, tem como objetivo a :

contratação de empresa para prestaÇão de serviços referente manutenção da Processadora de Raio X
(manutenção nas engrenagens dos racks, manutenção nos roletes dos racks revelador e agua,
manutenção nas presilhas das engrenagens) e manutenção da Condensadora do ar condicionado
(manutenção do serviço de solda e limpeza) para atender as demandas dos exames radiológicos dos
pacientes agendados, bem como âs demandas de urgência e emergência, conforme interesse da
Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindo-o:

ATO DE DTSPENSA DE LtClrAÇÃo No 024/2O22FMSD|

Proposta

1 - proponente - slDNEl DA SILVA AMORIM - ME, inscrita no CNPJ sob o n' 22.949.0061000142,
com sede na Avenida Primeiro de Janeiro, no 1552, Centro, lrecê/BA, CEP: 44900-000.

2 - A Proposta apresenlada para o fornecimento tem o valor global de R$í.200,00 (um mil e
duzentos reais), conforme orçamento anexo e planilha abaixo:

O valor proposto está dentro do praticado no mercado, sendo, pois' razoável e adequado

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 2't de junho de

1gg3 e alteraçóes posteriores, sendo que essas são consideradas exempliÍicativas, podendo se

estender a outros casos.

1

VL. UNT VL. TOTAL
R$ 850,00R$

850,00
PROCESSÁDORÁ DE RAIO X:
- Manutenção nas engrenagens dos racks.
- Manutenção nos roleÍes dos racks revelador e água
- Manutençáo nas presiÇ/,as das engrenagens.

R$ 350,00R$
3fi,00

CONDESADORA DE AR CONDICIONADO
com serviço de solda e limpeza- Manutenção

2

TOTAL GERAL R$ 1.2(n0,00

ITEM DESCRTçAO
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PARECER OA COMISSÃO

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade e
EÍiciência, além dos fatos arrolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contratação e
encaminha a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no 02412022, para que seja emanado o

Parecer Jurídico sobre a possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação, visto o preceituado
no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 deiunho de 1993 e alterações posteriores.

Souto Soares - BA, 02 de Março de 2022

COMISSAO:

Amaury A Batista Junior
Presidente da CPL

Ania rigues de Jesus José Fábio de Souza
bro ro



§a
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAT DE SAÚOE DE SOUTO SOARES

Av. rosé Sampâio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CIP 46.990-000

CNPJ r0.367.025/0001-81 -Telefax: (075) 3339-2150/2128

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.
Ref. Processo de Dispensa de Licitação n'O24|2022FMSDI

Trata o presente expediente sobre a contratação de empresa especializada para Prestação de
serviços referente manüenção da Processadora de Raio X (manutenção nas engrenagens dos racks,
manutenção nos roletes dos racks revelador e agua, manutenÉo nas presilhas das engrenagens) e
manutenção da Condensadora do ar condicionado (manutenção do serviço de solda e limpeza) para
atender as demandas dos exames radiológicos dos pacientes agendados, bem como as demandas de
urgência e emergência, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da AdministraÉo Pública licitar os serviços e
obras de que necessita para a consecução das suas finalidades, a própria Constituição Federal ressalva
a possibilidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de
licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93-

Os casos de dispensa, exemolificados no artigo 24 da Lei 8.666/95, oconem quando há inviabilidade de
competição, sendo lícito ao administrador agir movido pela discricionariedade, visando, única e
exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaçâo do ad'24,

ll - para outros serviços e compras de valor alé 10% (dez por cento) do limite previsto na alÍnea "a",

do inciso lV do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcêlas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada

de uma só vez.

Este é o entendimento que elevo à consideração superior

o , 02 de Março de 2022.

Tadeu dê Oliveira

PARECER JURIDICO

Assessor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358
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DISPENSA DE LI CITAÇÃO NO 22FMSDr.

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçóes
legais ê constitucionais:

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 ll da lei 8.666/93, a situaçáo de dispensa de licitação
no presente processo, em consonância com o despacho Íormulado pela Comissão Permanente de
Licitação, visto manifestação no parecer jurídico. Em conseqüência a Empresa CONTRATADA SIDNEI
DA SILVA AMORIM - ME, inscrita no CNPJ sob o n' 22.949.006/0001 42, com sede na Avenida
Primeiro de Janeiro, no '1552, Centro, lrecUBA, CEP: t14900-000.

Souto SoaresiBA - 02 de Março de 2022.

Vagn sa e Oliveira
oM icipal de Saúde
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Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais

HOMOLOGO o Termo de Dispensa de Licitação, acolhendo o parecer jurídico, elaborado a pedido

desta municipalidade, para que surta os seus jurÍdicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor da

Empresa CONTRATADA: SIDNEI DA SILVA AMORIM - ME, inscrita no CNPJ sob o n'
22.949.006/0001 42, com sede na Avenida Primeiro de Janeiro, no '1552, Centro, lrecê/BA, CEP:

449OO-OOO, tem por objetivo a conÍataçáo de empresa especializada para prestação de serviços
referente manutençáo da Processadora de Raio X (manutenção nas engrenagens dos racks,

manutenção nos roletês dos racks revelador e agua, manutenção nas presilhas das engrênagens) e

manutenÇão da Condensadora do ar condicionado (manutençáo do serviço de solda e limpeza) para

atender as demandas dos exames radiológicos dos pacientes agendados, bem como as demandas de
urgência e emergência, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município., no

valor global de R$ í.200,00 (um mil e duzentos reais).

Souto Soares - BA, 02 de Março de 2022

Vagno Oliveira
pal de SaúdeSecret ntct

HOMOLOGACÃO/ADJU DICACÃO
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ESÍADO DA BAHIA

FUNDO MUNIC'PAI DE SAÚD€ OE SOUTO SOARES

Av. José sâmpaio, n! 0t, 1r andaÍ, C€ntto, Souto Soôres- 8ahla, CEP 46.99G.00O

CNPJ 10.367.025/0001-81 - Têlêfâx: (075) 333921so I 272a

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

Procêsso dê Dispansa de Licitação n" 0242022Fl,'sDl
Conlratante: Fundo Municipal de Saúdê - Estado da Bahia
Objeto: PrestaÉo de serviços referente manutenÉo da ProcêssadoÍa de Raio X (manutenÉo nas
êngrenagens dos racks, manulênÉo nos roletes dos racks revelador ê agua, manutenÉo nas
presilhas das engÍênagens) e manutenÉo da Condensadora do aÍ condicionado (manutenÉo do
serviço de solda e limpeza) para atender as demandas dos exames radiolÓgicos dos pacientês

âgendados, bem como as dêmandas de urgência e emergênciâ, conforme interesso da Secretaria
Municipal de Saúde, deste Município.
contÍatado: SloNEl DA SILVA AMoRIM - ME, inscrita no CNPJ sob o n' 22.949.006/000142, com
sede na Avenida Primêiro de Janeiro, no 1552, Centro, lrecê/BA, CEP: 4490G000.
Valor Homologado: R$ Í.200,00 (um mil e duzentos reais).
Embesamento Logal:. M.24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alteEções.
H omologãção/Ratifi caçâo'. oA 03 I 2022.

EXTRATO DE CONTRÂTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 1 0.367.025/000í Aí

Contrato N" O2í2O22PS-FMS . Processo de Dispensa de Licitaçâo no 024l2022FMSDl
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Souto Soares- Bahia.
obj6to: PrestaÉo de serviços referente manutenÉo da Processadoía de Raio x (manulênção nas

en§renagens dos racks, manutenÉo nos roletes dos racks revelador e agua, manutençáo nas
prÀitnal Oas engrenâgens) e manutenÉo da Condensadora do ar condicionado (mânutenÉo do

serviço de solda e limpeza) para atender as demandas dos exames radiológicos dos pacientes

agenàados, bem como as demandas de urgência e emergência, conforme intêresse da SecretaÍia
Municipal de Saúde, deste Município.
Contratedo: SIDNEI DA SILVA AMORIM . ME, inscrila no CNPJ sob o n' 22'949.006/000142, c.oÍn

sede na Avenida Primeiro de Janeiro, no í552, Centro, lrecê/BA, CEP:44900-000.
Valor global: R$ '1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Embasàmento Legal: AÍt.24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alteÍaÉes'
Unidado OÍçam€ntáÍia: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde.
projeto/Atividade: 2084 - Manutenção das Açôês da Atenção Hospitalar e Ambulatorial/ Médiâ e Altâ

Complexidade.
Elemento de Despesâ: 3390.39.00 - OuEos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte: 02 - Saúde 15%
Prazo de Vigêncle: 0A0312022 a 30104.12022.

Este docr,mento Íoi assinâdo diqitalmenle poí SERASA ExpsÍiân
BM3a2a6967Brt3FÉ85DCA7E1 321 C7559

Prefeitura Munici ! de Souto Soares
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