
PROCESSO Nº090 /2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017

1. OBJETO:

1.1. Contratação emergencial de empresas para realização de exames médicos periódico,

eletrocardiograma e audiometria, destinado a avaliar a saúde dos motoristas do quadro de

servidores, para que seja possível a emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.

2. CONTRATADAS:

2.1. CARDIAGNOSTICO LTDA, CNPJ nº 91.093.708/0001-90, com sede à Rua  Marechal

Floriano  Peixoto,   (RS),  CEP  96.015-373,  Santa  Maria/RS;  SERVIÇO  DE

FONOAUDIOLOGIA CASTRO ALVES LTDA – ME,  CNPJ nº 16.659.350/0001-92,  com

sede à  Rua Appel, 1452, sala 401, CEP 97.015-030, Santa Maria/RS.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O valor a ser pago corresponde ao  montante R$ 1.775,00 (hum mil e setecentos e

setenta e cinco reais).

3.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o fornecimento dos resultados

dos exames médicos.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As  despesas  decorrentes  deste  processo  serão  por  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

Depto Administrativo

04.122.100.2.017.000 - Manutenção da Secretaria de Administração.

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Recurso Financeiro: 001 - Livre.

5. JUSTIFICATIVA:

5.1. Há necessidade da contratação emergencial de empresas que realizem os exame de

eletrocardiograma e audiometria, pois a Prefeitura não possui contrato com empresa que

forneça estes serviços, sendo que o Contrato de medicina do trabalho com a Empresa

Dispensa de Licitação 002/2017 1/3



Unimed,  vigente  até  29/03/2017,  não  prevê  o  fornecimento  dos  exames

supramencionados. Da mesma forma, faz-se necessário a contratação emergencial,  eis

que os referidos exames são necessários para que seja emitido o ASO dos motoristas da

Prefeitura  Municipal  de  Restinga  Sêca.  Frisa-se  que,  sem  a  realização  dos  referidos

exames os motoristas não poderão retornar ao serviço, e data de início do ano letivo está

marcado para o dia 08 de fevereiro de 2017. Portanto, caso não seja realizado os exames

de  eletrocardiograma  e  audiometria,  os  motoristas  não  retornarão  ao  serviço,  e,

consequentemente  não  será  fornecido  o  serviço  de transporte  escolar,  prejudicando  o

início do ano letivo e afetando inúmeros alunos.  

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. Os  preços  ofertados  pelas  duas  contratadas  são  os  menores  em  uma  pesquisa

realizada com sete fornecedores do ramo, e condizem com o preço de mercado.

7.  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL: Art.  24,  incisos  IV da Lei  Federal  nº  8.666/93 e suas

posteriores alterações.

Com base no Artigo 26 da Lei  Federal  8.666/93 e Lei  Federal  8.883/94,  RATIFICO,  a

presente DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Restinga Sêca, 16 de janeiro de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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