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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 059/2020. PROCESSO Nº 583/2020 

 

DO OBJETO 

Contratação de Clínica Especializada no serviço de procedimento cirúrgico 
para descompressão da medula e coleta de material para definição do 
diagnóstico 

 DA JUSTIFICATIVA 

A necessidade de atendimento à solicitação em questão, é de grande 

relevância, pois Conforme relatos da usuária e relatório médico (em 

anexo), a mesma foi diagnosticada com comprometimento de múltiplos 

corpos vertebrais na coluna torácica, para fazer tal procedimento, faz-se 

necessário que o serviço seja realizado em uma clínica privada na cidade 

de Goiânia – GO, com o valor total de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e 

duzentos reais). 

Tendo em vista que a Lei Federal nº 8080/90, Art. 2º, § 1º, onde diz: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1° O dever do Estado 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 ao munícipe as condições que assegurem seu 

acesso. Foi realizado junto a Assistência Social da Secretaria de Saúde 

para um relatório e o mesmo comprova que o cidadão não tem condições 

de arcar com as despesas. 
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 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, 
faz-se necessário o procedimento em atendimento à lei de licitação 
8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 24, § IV.  “É dispensável a licitação:  -
 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”; 
 
EMPRESAS: SOUZA E PRADO LTDA, MORAES E DRUMMOND 
CONSULTORIA MEDICA, EQUIPE DE ANESTESIA LTDA,  
  
DO VALOR: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).  
 Sendo R$13.400,00 SOUZA E PRADO LTDA, R$10.000,00 MORAES E 
DRUMOND CONSULTORIA MEDICA e R$1.800,00 EQUIPE DE ANESTESIA 
LTDA.  
DA BASE LEGAL  
Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. DA AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, São Desidério, 25 de agosto 
de 2020 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


