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JUSTIFICATIVA PROCESSO EMERGENCIAL 

0 Instituto de Planejamento e Gestho de Serviços Especializados - IPGSE, através dos 

seus representantes que subscrevem, no uso de suas atribuiçöes legais: 

Considerando que o Instituto de Planejamento e Gestào de Serviços Especializados - 

IPGSE é o responsável pela gestho operacional do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás 

Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO); por meio do Despacho n9  331/2021-GAB-SES, 

- 	publicado no Diário Oficial do Estado na edico ng 23.476; 

Considerando o Contrato de Gestho n2. 08/2021-SES/GO, em caráter emergencial, 

celebrado entre o Instituto de Planejamento e Gestào de Servicos Especializados - IPGSE e a 

Secretaria de Estado de Saüde de Goiás, outorgado em 23 de marco de 2021, conforme 

pubIicaço no Diário Oficial do Estado na ediço n2. 23.517; 

Considerando a necessidade de atender as demandas decorrentes do Contrato de 

Gestho n2. 08/2021-SES/GO, de modo, que haja eficácia e eficiência na operacionaIizaco dos 

servicos e atendimentos do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros 

Machado; 

Considerando a solicitaço de compras n°22921 da Superintendência Operacional e 

Administrativa do HERSO; 

Considerando o inciso VIII do artigo 15 da RESOLUçAO NORMATIVA Ng 01 - 

IPGSE/2021, que dispöe sobre a excepcionalidade da publicidade nas compras ou 

contratacöes realizadas em caráter de urgência ou emergência, cujo nào atendimento 

imediato implica em prejuIzos ou compromete a segurança de pessoas; 

Justifica o presente processo, que se faz necessário a aquisiçào em caráter 

emergencial, para realizaço de nutriço parenteral atendendo a demanda do mês de 

Setembro/2022 desta unidade de Saüde, visto que este item é somente para reposiçào, 
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devido ao prazo de validade a ao alto custo, o mesmo é solicitado quando atinge o estoque 

mInimo. 

Ademais, vislumbrando o atendimento imediato do pedido da Superintendência 

Operacional e Administrativa do HERSO para que nào haja atrasos ou prejuIzos nos 

atendimentos medicos, afirmamos ser justificável a instrucào do presente processo. 

Posto isto faz-se necessário, a referida aquisicão, considerando, por analogia, o 

previsto no inciso VIII do Art. 15° do Regulamento de compras. 

Santa Helena de Goiás, 16 de Agosto de 2022. 

JOSELI RIBEIRO DE S IA 

Chefe de Compra 

FABIO VILELA MAT 
Superintendente Admini 
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