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ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LiCITACÃO
N° 11/2022
CERTIDÃO
Certiko qi o presente

foi publicaclo no Placard
da Prefeittn Municipal na forma da lei.
2072
Em 451_

DISPÕE
SOBRE
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A
CONTRA T4(7,4-0
DE
APRESENTAÇÃO
DE
CREDENCIAMENTO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA IBSR
SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

A GESTORA DO FUNDO MUNIIPALI;Itti
iPORÁ,
ESTADO DE e3,OlÁS, no uso de suas atribuirfies legais e espettaimentelids. termos do
artigo 25, caput da Lei

8.666, de 21- de junho de 1993 e suas modificações

posteriores,
CONSIDERANDO, a inviabilidade de competição, a discricionariedade da Administraçdo
e a necessidade de contratação, tudo obecleee.,AS'4iomuts, legais atravéS

previsãO para sua

inexigibilidade de licitação para credeneiamento de 'contratação:. para prestado de
prestara serviços como Médicos na irca. riç ,:sup especiAlidade,,Clinien,'Gcral para
. ,
atuar na Unidade de Pronto Atendimenio' 'UÃ2H exercendo suas atividades de
acordo com os critérios e diretrizes sob a orientação e supervisão da Secretaria
,
•
.
.5
:
N • •
•`'
Municipal di Sitide, atraVés de contrato credenciairietitõ áSer delebradO'diretarheine eitr
a Secretaiii MriniCipal de Saúde e a erriprësa I1ISk SERVIÇOS ME'DItOS' LTDA;
pessoa juridica, inscrita no CNII:1/M1: if 41.:, 396.841/(1001-b7.

CONSIDERANDO, as documentações acostadas desde a solicitação, a analise da
Comissão Perinanente'de 'Licitação CS pareeer`juridiCÓ aPtesentiidb;' '"
•
iCONSÍDERANDO, que a 'empréSd
juridiea, inscrita no CNP.r/iVif:

p'esSOa
.'390 84.*Y/;0061-07,'"atende'

eont sin'guiaridaaê para' a pteStaçiãO'dOs serViços junto ao

neees'sida—cieS

bMúiiei taesaúdé;
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CONSIDERANDO, que apresenta todos osrequisitos necessário paraa contratação que
os valores propostos são compatíveis com os usualmente praticados, mas precisamente
dentro dos valores anteriormente praticados;
CONSIDERANDO, finalmente, o que dispõe a Lei 8.666/93, através de. Sett artigb 25,
caput, ajustando-se perfeitamente neste caso concreto.
RESOLVE:
Art. 10. DECLARAR inexigivel a licitação' para o credençialrientb da
empresa ,IBSR 'SERVIÇOS MEDICOS LTDA, pessokjuridica, inscrita4nbCNPJ/MF•:,nb
41.390.847/00014:0, contratação para prestação de prestará serviçOs Conic) IVIédicos
na área de sua especialidade Clinico Geral para atuar na Unidade de Pronto
Atendimento — UPA 24H, exercendO suas atiudades de acordo com os critérios e
diretrizes sob a orientação e supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, pelo
amparo jurídico disposto no artigo 25, c ut da Lei n°'8.6166/93 de fl de jimhb d 17993 e
stias modifiCações

oteriores.

Art. 2°. Este ato declaratório entrará em vigor na data de sua publicação,
revbgadas as disposições em contrario.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao 25 de fevereiro de 2022.,

DAN
S'ecretárib.
.-.Gestora do Fundo
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