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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020. 

 

 
 
OBJETO: Trata os presentes autos, de procedimento que tem por objeto, aquisição de 

equipamentos de informática (Scanner de mesa), indicado para o processo de digitalização 

dos prontuários médicos e respectivo arquivamento de maneira digital e online dos 

documentos gerados pelas unidades de Pronto Atendimento (UPAS), geridas pela FUNEPU. 

 
 

Empresa contratada: 

 

• SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 

05.607.657/0010-26, valor de R$ 5.442,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e dois 

reais) parcela única. 

 

Base legal: Inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CONSIDERANDO o consignado no processo de compras, do Termo de referência 84/2020 

solicitado pelo colaborador Antônio Cassemiro  Goncalves  

 
A aquisição do referente objeto faz necessária para uso  de 

digitalização de arquivos, que serão utilizados para gerar arquivos digitais dos 

documentos médicos (prontuários) e arquivamento em sistema online de 

informação, otimizando o tempo de resposta para demandas judiciais, pessoais 

e diminuição do numero de colaboradores lotados no departamento de arquivo 

medico das unidades de Pronto Atendimento do Município de Uberaba, 

através do sistema Único de Saúde Upa. 
 

A Comissão de Licitação da FUNEPU, em vista a premente necessidade em adquirir 

os objetos solicitado destina-se exclusivamente ao uso do das Unidades de Pronto 

Atendimento de Uberaba, fato gerado pelo termo de referência, anexados ao processo, com 

arrimo no inciso II do art. 24 da Lei 8666/93, deliberou por contratar referida empresa, em 

dispensa de licitação, submetendo, em face do preconizado no art. 26 do mencionado diploma 
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legal, o presente procedimento à autoridade superior, para ratificá-lo ou não, no prazo 

máximo de cinco dias, no qual, a publicação na imprensa oficial deve efetivar-se.  

 

Uberaba, MG 12 de Maio de 2020 

 

 

Davis Danilo Rodrigues da Silva 

Membro Comissão de Licitação 

 

Raphael de Assunção Peixoto 

Membro Comissão de Licitação 

 

 

 

Antônio Cassemiro Gonçalves 

Membro Comissão de Licitação  

 

 

 

Marcelo Fernandes Morais 

Membro Comissão de Licitação 

 

 

 

 

Elizeu Dias dos Santos Junior  

Presidente Comissão de Licitação 


