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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 014/2021. PROCESSO Nº 160/2021 

 

DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em serviço de realização de exame de Video de 

Histeroscopia Diagnóstica para atender a paciente Srª. Maria Inês dos Anjos Santos Almeida, 

solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Desidério-BA. 

 DA JUSTIFICATIVA 

A paciente Maria Inês dos Anjos Santos Almeida, 39 anos encontra-se com sangramento uterino 

anormal, faz-se necessário que o serviço seja realizado em uma clínica privada na cidade de 

Brasília – DF, com o valor total de R$ 2.290,00 (Dois mil duzentos e noventa reais). 

Foi comprovado que a paciente não tem condição para poder pagar tal procedimento e como a 

nossa Constituição Federal e a Lei Federal nª 8080/90 diz que é dever do Estado assegurar a 

saúde pública. 

"Art. 2º A saúde é um direito fundamentai do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1° O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. " 

Sendo assim a saúde dos munícipes foram municipalizadas, tendo esse o dever de promover aos 

munícipes as condições que assegurem seu acesso. Foi realizado junto a Assistência Social e da 

Secretaria de Saúde para um relatório e o mesmo comprova que a cidadã não tem condições de 

arcar com as despesas. 

 
EMPRESA: CLÍNICA DA MULHER ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EPP 
  
DO VALOR: R$ 2.290,00 (Dois mil duzentos e noventa reais).  
 
DA BASE LEGAL  
Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93. 
DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,  
São Desiderio, 05 de fevereiro de 2021  
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


