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Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
  

HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a prestação de serviços de
assistência hospitalar, na modalidade de arrendamento temporário do estabelecimento, cons�tuído pelo
complexo de bens, direitos e serviços que integra a ins�tuição hospitalar, pelo prazo de 03 (três) meses,
permi�da a prorrogação por iguais períodos enquanto perdurar os efeitos do estado de calamidade
pública, em observância ao ar�go 4º-H da Lei nº 13.979/2020 e em consonância com o Parecer Jurídico
Referencial nº 1/2020/PGE-GAB (0010860152), exigência do ar�go 38, inciso VI, da Lei n. 8.666/1993, e
demais documentos constantes no Processo Administra�vo n° 0036.143379/2020-96, em especial a
jus�fica�va constante no ID 0011047722.

NOME DO CONTRATADO: HOSP-COR HOSPITAL DO CORAÇÃO DE RONDÔNIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.472.254/0001-51

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, n. 1947 - CENTRO - PORTO VELHO/RO

VALOR TRIMESTRAL: R$ 9.844.099,32 (nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil noventa e nove
reais e trinta e dois centavos).

EMBASAMENTO LEGAL DA DISPENSA: Art. 4º, caput, da Lei nº 13.979/2020 e o art. 24, inciso IV, da Lei
nº 8.666/1993.

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Com base nos autos, conforme disposto no Ar�go 26 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a
dispensa no valor total de R$ 9.844.099,32 (nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil noventa e
nove reais e trinta e dois centavos).

 

 

Porto Velho, 09 de Abril de 2020.
 

FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO
Secretário de Estado da Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES MAXIMO, Secretário(a), em
20/04/2020, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf


20/04/2020 SEI/ABC - 0011196938 - Homologação

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12605786&in… 2/2

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0011196938 e o código CRC 7DB51AA2.

Referência: Caso responda este(a) Homologação, indicar expressamente o Processo nº 0036.143379/2020-96 SEI nº 0011196938
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