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TERMO JUSTIFICADO DE DISPENSA DE LICITAgAO TJDL N° 017/2019-SMS.

A Secretaria Municipal da Saude, atraves da Coordenadora da Atengao

Especializada da Saude de Sobral/CE, vem mui respeitosamente, solicitar de V. Sa. Que

seja declarada a Dispensa de Licitagao, para o servigo abaixo relacionado:

1 Contrato de gestao com a FUNDAgAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

para a gestao, operacionalizagao e execugao dos servigos de saude para uma
unidade de pronto atendimento - Upa tipo II com odontologia em sobral,

conforme especificagoes, quantitativos, regulamentagao do gerenciamento e
execugao de atividades e servigos de saude.

O Presente Termo de Dispensa de Licitagao tern como fundamento o art. 24,

Inciso XXIV, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes.

A escolha da contratada, a FUNDAgAO LEANDRO BEZZERRA, inscrito no

CNPJ N° 06.746.713/0001-85 - Matriz, alem do atendimento ao comando normativo

supra, deve-se ao fato da mesma ter sido selecionada atraves do procedimento de

Chamamento Publico n° 002/2018-SMS, no qual se observou os principios da ampla

concorrencia, da transparency, da legalidade, e da publicidade, alem de avaliagao feita

pela Comissao Tecnica que auxiliou a Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura

Municipal a avaliar a proposta tecnica e de prego apresentadas pela Fundagao Leandro

Bezerra, a qual demonstrou aptidao tecnica para desenvolver o objeto do Contrato de

Gestao, alem de regularidade fiscal.

No concernente ao prego, revela notar que o valor global correspondente para

citada contratagao importa em R$ 9.450.912,00 (nove milhoes, quatrocentos e

cinquenta mil, novecentos e doze reais), conforme cronograma de desembolso

constante nos autos.

Pelo exposto, submetemos o presente Termo de Dispensa de Licitagao a

apreciagao do llmo. Sr. Secretario Municipal da Saude, para o devido conhecimento e,

verificada a oportunidade e convenience para esta Publica Administragao, RATIFICAR

o presente Termo de Dispensa de Licitagao.

Sobral/CE, de rjUvshte' de

TARCIANA FERREIRA SERAFIM
Coordenadora da Atengao Especializada da

Saude de Sobral/CE
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Considerando o Termo de Dispensa de Licitagao emitido pela Coordenadora da Atengao

Especializada da Saude de Sobral, bem assim, considerando o amparo legal dos fatos

alegados no referido Termo, RATIFICO o presente TERMO DE DISPENSA DE

LICITAQAO, para formalizagao do contrato de gestao com a FUNDAQAO LEANDRO

BEZERRA DE MENEZES para a gestao, operacionalizagao e execugao dos servigos de

saude para uma unidade de pronto atendimento - Upa tipo II com odontologia em

sobral, conforme especificagoes, quantitativos, regulamentagao do gerenciamento e

execugao de atividades e servigos de saude, em consonancia com o Art. 24, inciso

XXIV e Art. 26, inciso II e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Efetue-se a devida publicagao e a referida contratagao.

de deSobral-CE,

GERARDO CRIST1NO FILH
Secretario Municipal da Saude

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1100


