
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022 

 

VINICIUS SERENA, Secretário Municipal da Saúde e Gestor do Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais e, em conformidade com o inciso abaixo citado do Art. 24 da Lei Federal n. 8.666/93, com 

suas alterações posteriores, torna público o Processo Administrativo nº 30/2022, conforme 

segue:                                

 

1. DO OBJETO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECEPCIONISTAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS/SC. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

Justifica-se a dispensa de licitação pois o Processo Administrativo nº 11/2021, Contrato 

vigente nº 17/2022, item 02 não possui saldo para a carga horária de 08 (oito) horas diárias. 

Ressaltamos ainda que a nova licitação já está em andamento licitatório, sendo que após 

a conclusão da mesma, será realizada a rescisão do presente contrato. 

Salientamos que a recepcionista tem a função de agilizar as informações aos pacientes, 

executar a marcação de consultas e exames, organizar o protocolo de atendimento, assim como 

sanar dúvidas em geral, sempre à disposição para responder as várias demandas dos setores 

que as unidades de saúde atendem. Uma agenda com datas e horários das atividades permite 



 

 

direcionar o tempo para atender bem os pacientes, não ocasionando transtorno e demora nos 

atendimentos. Um local em que as coisas estejam sempre à mão e possam ser encontradas 

facilmente facilita a rotina, agiliza a prestação dos serviços e melhora a qualidade do trabalho 

prestados nas unidades de saúde. Desta forma proporcionando mais qualidade no atendimento 

ao paciente e também orientando os usuários da comunidade e visitantes procurando 

identifica-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a 

pessoas ou setor procurados. Se tornando indispensável para o bom andamento dos serviços 

prestados e para uma saúde de qualidade.  

Isto posto, muito embora seja cediço que na Administração Pública as contratações 

devem ser, em regra, precedidas de processo licitatório, com esteio no preceito legal vinculado 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, inciso IV, a Administração lança mão de uma 

prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste, para suprir de imediato uma demanda contínua 

de serviços públicos na área da saúde do Município. 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL. 

A presente contratação encontra respaldo no inciso IV do art. 24, combinado com o 

parágrafo único do art. 26, ambos da Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, que dispõem, 

respectivamente, o seguinte: 

 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

[...] 
IV - 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; 
 
Art. 26. [...]  
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:  
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for 
o caso;  
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  
III - justificativa do preço.  
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

 

4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

A ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 

79.283.065/0001-41, com sede à Rua Dona Leopoldina, nº 26, Centro, no município de 

Joinville/SC, CEP 89.201-090, foi selecionada para execução do objeto, em razão de cotações 

realizadas com fornecedores do ramo, restando a aquisição pelo menor valor cotado. 

Ademais, a empresa apresentou todos os documentos, válidos, conforme exigidos para o 

procedimento, estando em dia com sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

documentação acostada aos autos do processo. 

 

5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E DO VALOR. 

No que se refere à justificativa do preço, foi devidamente precedido de três orçamentos 

escritos, em consonância com o art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, ambos da Lei 

n. 8.666/93 (anexos), considerando-se assim, o valor de mercado e justo para a prestação dos 

serviços.  

A proposta da empresa vencedora para o item foi a que apresentou o menor preço 

dentre aquelas que apresentaram propostas para execução do objeto.  



 

 

Ademais, a partir da análise dos orçamentos apresentados, pode-se constatar que o 

preço apresentado é compatível com os preços praticados no mercado, estando, inclusive, 

abaixo dos demais apresentados, razão pela qual justifica-se sua escolha. 

A empresa acima qualificada apresentou a proposta de preço, conforme tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Recepcionista Unidade de 

Saúde, 08 (oito) horas diárias, 

de segunda a sexta-feira 

20 unidade R$ 4.498,76 R$ 89.975,20 

 

6. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

O prazo de vigência do contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até que seja 

formalizada nova contratação para o objeto, com aquele que sagrar-se vencedor de novo 

certame que se encontra em fase de elaboração. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

Organograma: Fundo Municipal de Saúde 

Programa: Saúde 

Ação: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 

Despesa: 08 – 3.3.90.00.00 / 0.1.02.0002 

 

 

 



 

 

Campos Novos-SC, 22 de dezembro de 2022. 

                                                                                         

          

 

                               ______________________________________ 

VINICIUS SERENA 

Secretário Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

Município de Campos Novos 


