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MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021  
(Justificativa n° 1025/2021) 

PROCESSO Nº 1061/2021 

 

 

1. OBJETO: 
1.1. Contratação emergencial de serviços de médico clínico geral, em função do momento excepcional  

de Pandemia e aumento na demanda de serviços médicos, conforme Termo de Referência, Anexo I. 

 

2. CONTRATADA: 
2.1. SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ n° 34.324.584/0001-72, com 

sede à Rua Manaus, nº 685, Bairro Schulz, Município de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96.845-500. 

  

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 88.320,00 (oitenta e oito mil trezentos e vinte 

reais), sendo o valor unitário da hora médica R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais). 

3.2. O serviço será prestado por hora trabalhada de segunda as sextas-feiras das 8 às 12 horas e das 13 às 

17 horas, conforme demanda, condicionado a no mínimo 12 atendimentos por turno de 4 horas. 

3.3. O pagamento será efetuado de forma mensal, até o 10° dia do mês subsequente ao da prestação do 

serviço, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente aproveito pelo fiscal do contrato designado 

pela Secretaria Municipal de Saúde; 

3.4. A fiscalização do contrato ficará aos cuidados do servidor Matheus Ferrari Correa, CPF: 

031.664.640-77. 

3.5. O prazo de vigência e execução deste contrato será de 90 (noventa) dias a contar da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da contratante com a anuência da contratada até os limites legais.  

 

4. ORÇAMENTO: 

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

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Depto de Atenção Básica– Secretaria de Saúde 

10.301.0017.2.132 – FMS Manutenção das Unidades de Saúde 

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.90.39.5000 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico 

Recurso financeiro: 

4500– Custeio – Atenção Básica 

 

5. JUSTIFICATIVA: 
5.1. A dispensa de licitação por emergência, encontra amparo jurídico, tendo em vista que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, conforme estipula nossa Carta Magna, em seu Art. 196, in verbis: 

 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

 

Portanto tendo a saúde como um direito para todos, compete ao poder público garanti-la, desta 

forma, a contratação emergencial é necessária, pois o profissional do Programa Mais Médicos que fazia 

os atendimentos no município foi aprovado em residência médica e solicitou desligamento do programa 

em 28/02/21, cumulativamente duas médicas que também eram responsáveis pelo atendimento de 

demandas no município solicitaram exoneração sendo uma ao final do mês de janeiro de 2021 e outra em 

março de 2021. 

Igualmente, foram abertos o edital nº 031/20 em 14/10/2020 e o edital nº 037/2020 em 

09/12/2020, para contratação emergencial de médico clínico geral, ambos sem sucesso. Em 19/03/21 foi 

aberto o Processo Seletivo/Edital 028/2021, no qual o médico que foi aprovado não assumiu a vaga. 
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Sendo assim, a população não pode ficar sem atendimento médico, principalmente em um período de 

pandemia onde as questões de saúde e as demandas se intensificam.  

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com o valor de mercado dos serviços. Além disso, o serviço serão 

contratados por menor preço unitário. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso 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 abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Quant. Unidade Valor Unid. Total 

01 Serviços de médico clínico geral 640 hora R$ 138,00 R$ 88.320,00 

Valor total estimado: R$ 88.320,00 (oitenta e oito mil trezentos e vinte reais) 

 

 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

               Contratação emergencial de médico clínico geral.   

2. JUSTIFICATIVA 

                Justifica-se a contratação, tendo em vista, a falta de médico clínico geral nas Unidades de Saúde 

do Município para atender as demandas diárias da população. O médico do Programa Mais Médicos que 

atuava no Município, Herickson Fernandes de Souza Lima, foi aprovado em residência médica e solicitou 

desligamento do programa em 28/02/21. Cumulativamente a médica Carla Pienez (40 hs) solicitou 

exoneração no final do mês de janeiro de 2021 e a médica Débora Dias Campos (20 hs) exonerou-se no 

mês de março de 2021.   Outrossim, foram abertos editais para contratação emergencial de médico clínico 

geral, sendo os editais nº 031/20 em 14/10/20 e o edital nº 037/20 em 09/12/20 ambos sem sucesso. Em 

19/03/21 foi aberto o Processo Seletivo/Edital 028/2021, no qual o médico Fábio Jaques Moscopf, foi 

aprovado, mas não assumiu a vaga.  Diante do momento excepcional de pandemia no qual estamos 

vivenciando e o aumento da demanda de serviços médicos, faz-se necessária a contratação emergencial de 

médico. Ademais, a saúde é um direito de todos e dever do poder público. 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O serviço será prestado por hora trabalhada de segunda as sextas-feiras das 8 às 12 horas e das 13 

às 17 horas, conforme demanda, condicionado a no mínimo 12 atendimentos por turno de 4 horas. 

4. DOS PRAZOS 

4.1. Contratação deverá ser por 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

5.  DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A fiscalização será realizada pelo servidor Matheus Ferrari Correa.                  

 

6. DOS RECURSOS 

6.1. Fonte de recurso 4500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




