
  
 
 
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN11/2022 
 

OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços para realização de exames de ultrassonografia e 

emissão de laudo a ser realizado no aparelho do município aos usuários do Fundo de Saúde do Município de 

Lebon Régis/SC. 
 
 
BASE LEGAL: A inexigibilidade de licitação é perfeitamente legal e aplica-se atendendo à parte do inciso XXI do 
art. 37 da Constituição da República, a Lei n.º8.666/93 especificou no seu art. 25 as hipóteses em que a 
Administração Pública pode realizar contratações sem prévio certame licitatório, por intermédio de processos de 
Inexigibilidade, e neste caso específico previsto no seu caput. 
 
JUSTIFICATIVAS: 
 
 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Devido a inviabilidade de competição diante da possibilidade de 
todos os interessados que atendam aos requisitos do Edital de Credenciamento, possam realizar os serviços em 
igualdade de condições, com valores, será lançado Edital de Chamamento que permanecerá aberto durante o 
período de prestação dos serviços, no qual consta a relação de exames para credenciamento, e todos os 
credenciados que atendam aos requisitos do Edital, estarão aptos a prestar os serviços. 
 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O preço está de acordo com o menor valor estabelecido com base nos orçamentos 
realizados. Não poderá ser sobrada nenhuma taxa, contribuição ou encargos dos pacientes encaminhados pela 
Secretaria, não podendo os mesmos sofrer qualquer tipo de constrangimento. O prestador credenciado fica 
obrigado a desempenhar as atribuições pertinentes ao cargo/serviço com utilização do sistema de informação 
conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
DA PORMENORIZAÇÃO DOS ITENS: Os itens ficam discriminados conforme tabela a baixo: 
 
 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Qtd 
licitada 

Valor unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

1 Fornecimento de serviços 

especializados de ultrassonografia 

a ser realizado em aparelho DC-40 

VERSÃO “FULL HD” localizado na 

unidade do ESF RURAL, rua Ivens 

de Araújo, fornecido pela secretaria 

de saúde de Lebon Régis/SC, com 

emissão de laudos assinado por 

profissional habilitado. 

UN 2500  R$: 50,00  R$: 
125.000,00 

2 Fornecimento de serviços 
especializados de ultrassonografia 
(morfológico, doppler e vascular) a 

UN 1500  R$: 65,00 R$: 
97.500,00 



  
 
 
 
 

ser realizado em aparelho DC-40 
VERSÃO “FULL HD” localizado na , 
rua Ivens de Araújo, fornecido pela 
secretaria de saúde de Lebon 
Régis/SC, com emissão de laudos 
assinado por profissional habilitado  

 
 
Assim sendo, apresentamos justificativa de Inexigibilidade de licitação para ratificação pelo Sr. Prefeito Municipal 
de Lebon Régis e posterior publicação no Diário Oficial dos Municípios.  

 
Lebon Régis, 01 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Alice Gomes da Rocha 
Gestora 

 
 
 
 

Ratifico a justificativa acima e autorizo a contratação por inexigibilidade de licitação. 
 
 
 
 

Douglas Fernando de Mello 
Prefeito Municipal 

 


