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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021  
(Justificativa n° 1869/2021) 

PROCESSO Nº 36143/2021 

 

 

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$ 70.656,00 (setenta mil seiscentos e cinquenta 

e seis 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 (exceto feriados) 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 aprovada pelo fiscal do contrato designado 

pela Secretaria Municipal de Saúde; 

3.4. A fiscalização do contrato ficará aos cuidados da servidora Isabelle Wegner de Barros, CPF: 

026.776.570-31. 

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: 

40 – ASPS –Ações de Serviços Públicos de Saúde 

 

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, devida a falta de médico no município para atender as demandas da 

UBS Dr. Orlando Otto Paul, localizada no loteamento Bela Vista. Por tratar-se de Unidade Básica de Saúde 

atende aproximadamente entre 20 a 25 consultas médicas diárias.  

Diante da demanda já foram publicados cinco editais para contratação emergencial de médico, sito, 

Edital nº 037/20 no período de 09 a 15/12/2020; constou um escrito que não assumiu a vaga; Edital nº 

05/2021 período de 28/01 a 02/03/2021; constou três escritos, um assumiu a vaga e logo após solicitou 

exoneração, dois não assumiram; Edital nº 028/2021 período 22/03 a 26/03/2021, um escrito que não 
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assumiu a vaga; Edital nº 045/2021 período 18/05 a 24/05/2021, não teve profissionais inscritos; e Edital 

nº 063/2021 período 29/06 a 03/07/2021, consta um escrito com carga horária de 20h que mesmo assumindo 

é insuficiente para atender a demanda.  

Ante ao exposto faz-se necessário a contratação emergencial de médico clínico geral, tendo em 

vista, o reconhecimento da saúde como um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. 

 

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, 09 de julho 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 512 hora R$ 138,00 R$ 70.656,00 

Valor total estimado: R$ 70.656,00 (setenta mil e seiscentos e cinquenta e seis reais) 

 

 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

               Contratação emergencial de médico clínico geral.   

2. JUSTIFICATIVA 

                Justifica-se a contratação devido a falta de médico no município para atender as demandas da 

UBS Dr. Orlando Otto Paul, localizada no loteamento Bela Vista. Por tratar-se de Unidade Básica de Saúde 

atende aproximadamente entre 20 a 25 consultas médicas diárias. Diante da demanda já foram publicados 

cinco editais para contratação emergencial de médico, sito, Edital nº 037/20 no período de 09 a 15/12/20; 

constou um escrito que não assumiu a vaga; Edital nº 05/21 período de 28/01 a 02/03/21; constou três 

escritos, um assumiu a vaga e logo após solicitou exoneração, dois não assumiram; Edital nº 028/21 período 

22/03 a 26/03/21, um escrito que não assumiu a vaga; Edital nº 045/21 período 18/05 a 24/05/21, não teve 

profissionais inscritos; e Edital nº 063/21 período 29/06 a 03/07, consta um escrito com carga horária de 

20h que mesmo assumindo é insuficiente para atender a demanda. Ante ao exposto faz-se necessário a 

contratação emergencial de médico clínico geral, tendo em vista, o reconhecimento da saúde como um 

direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O serviço será prestado por hora trabalhada de segunda às sextas-feiras (exceto feriados) das 8 às 

12 horas e das 13 às 17 horas, 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 pela enfermeira Isabelle Wegner de Barros. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1. Fonte de recurso 4500 

 

 

 

 




