PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2016
Refere-se o presente Termo de Inexigibilidade de Licitação a abertura de processo de
chamamento público para fins de credenciamento de serviços médicos complementares para a saúde
pública municipal, a serem executados no Hospital Municipal, durante o exercício 2017.
Deverão ser credenciados os seguintes serviços, com seus respectivos quantitativos (estimativos)
e valores unitários (prefixados pela Secretaria Municipal de Saúde):
- Plantão Médico 12h (de segunda a sexta-feira) – 2.340 plantões – R$ 900,00 p/ plantão;
- Plantão Médico 12h (sábado, domingo e feriado) – 1.224 plantões – R$ 990,00 p/ plantão;
- Plantão Médico de Anestesiologia 12h (de segunda a sexta-feira - p/ procedimentos
emergenciais e eletivos) – 660 plantões – R$ 900,00 p/ plantão;
- Plantão Médico de Anestesiologia 12h (sábado, domingo e feriado - p/ procedimentos
emergenciais e eletivos) – 420 plantões – R$ 990,00 p/ plantão;
- Visita de Clínica Médica, Pediátrica, Ortopédica e Obstétrica (diária) – 1.560 visitas – R$
250,00 p/ visita;
- Sobreaviso de Cirurgia Geral 24h (de segunda a sexta-feira) – 288 sobreavisos – R$ 900,00 p/
sobreaviso;
- Sobreaviso de Cirurgia Geral 24h (sábado, domingo e feriado) – 168 sobreavisos – R$ 990,00
p/ sobreaviso;
- Sobreaviso de Ortopedia 24h (de segunda a sexta-feira) – 312 sobreavisos – R$ 900,00 p/
sobreaviso;
- Sobreaviso de Ortopedia 24h (sábado, domingo e feriado) – 168 sobreavisos – R$ 990,00 p/
sobreaviso;
- Viagem (transporte de paciente - com médico) p/ Patos de Minas e Paracatu/MG – 180 viagens
– R$ 500,00 p/ viagem;
- Viagem (transporte de paciente - com médico) p/ Uberlândia/MG, Uberaba/MG, Belo
Horizonte/MG, Brasília/DF e outros municípios – 60 viagens – R$ 600,00 p/ viagem;
- Mão de obra para realização de Ultrassonografia – 960 serviços – R$ 45,00 p/ serviço;
- Mão de obra para cirurgia Otorrinolaringológica (septoplastia, amigdalectomia e
adenoamigdalectomia) – 240 serviços – R$ 300,00 p/ serviço;
- Mão de obra para cirurgia Artroscópica – 108 serviços – R$ 600,00 p/ serviço;
- Mão de obra p/ cirurgia Ortopédica (membros superiores) – 360 serviços – R$ 300,00 p/
serviço;
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- Mão de obra para cirurgia Ortopédica (membros inferiores) – 360 serviços – R$ 500,00 p/
serviço;
- Sobreaviso para o transporte de pacientes (12 horas) – 600 serviços – R$ 120,00 p/ sobreaviso;
- Autorização de Internação Hospitalar I (Primeiro Cirurgião - acréscimo de 100% ao valor da
tabela SIGTAP), 144 procedimentos, R$ 8.000,00 máximo/mês;
- Autorização de Internação Hospitalar II (Primeiro Auxiliar e Anestesista - p/ parto cesária,
parto normal, tratamentos clínicos, pediátricos e ginecológicos/obstétricos), 168 procedimentos,
R$ 4.000,00 máximo/mês;
- Autorização de Internação Hospitalar III (Primeiro Auxiliar e Anestesista - p/ parto cesária,
parto normal, tratamentos clínicos, pediátricos e ginecológicos/obstétricos), 192 procedimentos,
R$ 2.000,00.
Dotações
orçamentárias:
02.07.01.10.302.1003.2062
3.3.90.39.00
–
ficha
365;
02.07.02.10.302.1002.2699 3.3.90.39.00 – ficha 444 e 02.07.02.10.302.1003.2133 3.3.90.39.00 –
ficha 456 - da Secretaria / Fundo Municipal de Saúde.
Fundamento: fica inexigível de licitação a contratação, por credenciamento, dos serviços
supracitados, por seus preços serem prefixados pela Secretaria Municipal de Saúde, fator que
inviabiliza a competição; em conformidade com o Art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/1993 e suas
posteriores alterações.
João Pinheiro/MG, 07 de abril de 2.017.

Rogério da Costa Santos
Presidente da C.P.L

Termo de ratificação da Inexigibilidade de Licitação e Publicação na Imprensa Oficial.
Ratifico o presente Termo de Inexigibilidade de Licitação por se encontrar na conformidade do
Art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/1993 e suas posteriores alterações.

Edmar Xavier Maciel
Prefeito Municipal
10/04/2017
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