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M NU C D o ED TA UT AB D A
AS§UNTO: CONTRATAÇÃO DE EMP
SERV|ÇOS MÉD|COS, COM M
REALZAÇÃO DE NO MíN|MO DE 30
NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAIT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

RESA ESPECIALIZADA NA PRESIAÇÀO DE
Éotco ANESTEStolocTsTA pÁnn A
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MENSAIS
UBA, PARA ATENDER A DEMANDA DO

EMENTA: Controtoçõo Direio por lnexigibilidode de LicitoçÕo.
Constitucionol. Administroti 8.666193.vo - Bose Legol: ort. 25 do Lei no

Vem oo exome deste procurodor JurÍdico Municipol, o
presente processo odministrotivo, que trolo de controtoçÕo de empreso
especiorizodo no prestoçôo de serviço médico Anestesiorogisto do
empreso v B sERVrÇos DE SAúDE ITDA ME visondo olender os necessidodes
do FUNDO MUN|CIPAL DE SAúDE, conforme o consionte no SolicitoçÕo de
Despeso onexo oos ouÍos.

Depreende_se dos oulos, pedido de solicitoçôo de despesoporo execuçõo do objeto deste processo odminisÍroÍivo, no modoridodede inexigibilidode de liciloçôo, com fulcro no oÍ. 25 do Lei g.ó6ó/g3.
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Cuido-sedeonóliseocercodopossibilidodedecontÍoÍoÇÔo

direlo do empreso v B sERVIços DE SAÚDE LTDA, pessoo iurídico de direito

privodo, inscrito no CNP n".22.788'093/OOOI-O1' com sede o Av' Rui

Borboso, no 1917, Boirro do Aldeio, Sontorém - PA' CEP: ó8'040-030' Ressolto-

se que o MunicÍpio de ltoilubo nÕo possui médico residente com esio

especiolizoçÕo em Aneslesiologio. Destorte' devido o ollo demondo do

procurodeespeciolistonoóreodeAnestesiologio,foz-senecessórioe

justifico-se o conirotoçÕo do reÍerido empreso' bem como desÍoco-se o

crescenÍenÚmerodepocientesquenecessilomreolizorprocedimentos

cirúrgicos orÍopédicos e troumoiológicos' No mois' hó no otuolidode umo

enormefilodeesperopororeollzorprocedimentoscirÚrgicosnoHospilol

Regionol de Sontorém, oriundos do Município de ltoitubo'

lniciolmente,coberegistrorqueoinexigibilidodedelicitoçÕo

se verlfico sempre que houver inviobilidode de competiçÕo' No formo do

AÍL 25, do Lei 8.óóó193, que regulo o instiluto dos licitoçÕes e controtos

odministrotivos, "é inexigível o licitoçÕo quondo houver inviobilidode de

competiçõo ".

O objeto do controto o ser celebrodo englobo o Controloçoo

de empreso especiolizodo no prestoçõo de serviço médlco em fovor o

Fundo Municipol de SoÚde de ltoitubo' exigidos conhecime

especiolizodos, notodomente no óreo de Anesiesiologio'
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Ante o exposto, pelos motivos ocimo esposodos' verifico-se

que o situoçÔo opresentodo enquodro-se dentro do hipótese de

inexigibilidode contido no Art. 25 do Lei n' 8.ô66193. Assim, opino-se em

princípio, pelo controtoçÔo do empreso V B SERVIÇOS DE SAÚDE ITDA'

pessoo jurídico de dkeito privodo, inscriÍo no cN P n" . 22.788.09310001 -01 . no

volor mensol de R§'l I .830,00 (onze mil, oitocentos e trinlo reois)

perfozendoototoldopropostoofertododeR§.14.1.960,00(centoe
quorento e um mil, novecentos e sessento reois), poro no prestoçÕo de

serviçomédico,noespeciolizoçÕoemAnestesiologio,porseressencioleo

mois odequodo o pleno sotisfoçôo do Município de ltoitubo' com

reconhecimenlo pÚblico e olto copocidode proÍissionol'

Porecer nÕo vinculonte, meromente opinotivo'

Solvo melhor juízo, é como entendemos'

ITAITUBA - Morço de 2019.
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