
Estâdo do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO DE INEXGIBILIDADE DE LICITAÇAO

A Comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FLINDO MLTNICIPAL DE SAUDE,

cg'rs()rntc autorização da Sra. IAMAX PRADO CUSTODIO, SECR-ETARIO, vem abrir o presente processo

.IJINiNIiII'Irtir O PArA 
.'CONTRATAÇÃO DE I(UMA) E}IPRESA CO}I }tEDICO ANESTESIOLOGISTA,

PAI{.1T A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE

ITAI'I'UBA".

DA FUNDAMENTAÇÃO I,EGAL

O presente processo administrativo "INEXIGIBILIDADE" encontra-se fundamentada no art. art.

25. da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal

suprecitado.

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A saúde tem se tomado um tema de preocupaçào geral, e a cada dia tem nos levado a buscar soluções

\.? iiipidâs e milagrosas para as alterações do nosso organismo, o que constantemente resulta em grandes problemas. A

Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu preâmbulo, define saúde como: "estado de completo

llem-cstaÍ Íisico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade". Ao nos

,leparamos com tal afirmação temos a impressão de eslar não diante de um conceito, mas de um desafio. E mais do

que um conceilo, é uma meta a ser âlcançada.

Se para ser e estar saudável o ser humano deve estar gozando de "bem-estar fisico, mental e social" é

leccssário que nos desfaçamos de velhos conceitos e preconceitos, que permitamos a entrada em nossas vidas, em

nossas práticas, de novos paradignas para ampliarmos nossa compreensão e verificarmos que todos nós, de todas as

áreas do coúecimento, estamos implicados na promoção da saúde.

Mediante o conceito sobre "SAÚDE", nota-se um fator importante no Munrcípio de ltaituba que deve ser
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deslacado. que é o crescimento populacional, â existência de movimentação e grande fluxo de transeuntes, veículos,

rrrolocicletas e outros. Em consequência, aumentou-se muito número de acidentes registrados no trânsito ltaitubense,

srtuações preocupante, podendo ser considerado alarmante em terÍnos de Brasrl. Outro fator que preocupa a Gestão

srio os âtendimentos necessários a pacientes a toda população Itaitubense como idosos e crianças, que por motivo de

ratalnento necessitam passar por procedimentos ciúrgicos.

Desse modo, o Anestesiologista é um profissional altamente qualificado que cuida da vida e da segurança

Jo prrcienre durante a cirurgia. Sua importância é singular em todo o período perioperatório. Por lei, ele deve realizar

:r ai'rliaçâo pré-anestésica de todo paciente submetido a cirurgia com anestesia, o que permite identificar se o

paciente está nas suas melhores condições para ser operado e reduz o risco de complicações.

No centro ciúrgico, o anestesiologista realiza desde sedaçôes, anestesias regionais, como raquianestesia.

- perr,Jural e outras, até a anestesia geral. Durante todo o procedimento cirurgico, ele fica ao lado do paciente,

certrtlcando-se de que tudo esteja bem e mantendo respiração e pÍessâo arterial do paciente adequadas. Caso ocorra

qualquer tipo de complicação durante a cirurgia, o profissional prestará rápido atendimento. No pós-operatório, o

rrnestesiologista pode colaborar com a recuperação do paciente, realizando o controle da dor.

AIém de escolher e aplicar a anestesia adequada para cada caso, o anestesista permanece todo o tempo do

proccdimento junto com você, controlando sua pressão arterial, ritmo cardíaco, respiração, oxigenaçâo do sangue,

tempeÍatura e outras funções vitâis, através da observação clínica e de monitores que o auxiliam neste controle.

De acordo com a realidade vista, esses pacientes acima citados ficam à mercê da liberação de processos do

fFD. para transferência para o MUNICIPIO DE SANTAREM. Assirr, com o aumento de número de pacientes que

r'icarr ra imensa fila de espera de uma vaga para rez'lizzr tratamentos e cirurgias no HOSPITAL REGIONAL de

SAVIAREM, e que se justifica a necessidade dâ Contratação de uma Empresa com médico Anestesiologista para

llrxiliar nas cirurgias na própria sede do Município.
\/ 

A empresa v B SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME, cadastrada com o CNPJ 22788093/0001-01, situada

ro \Ír.rnicípio de SANTAREM, é recoúecida por sua especialidade, experiência, organização, destaca-se pelo o

irendinlento de qualidade na área de saúde, é a única Empresa do Municipio localizada que tem médicos disponíveis

la cspecialidade, para realizar cirurgias e que necessitam de Anesiologista, com diferentes aspectos que integram a

,rssjstência ao paciente, com capâcidâde e habilidade do profissional de saúde, integrando um atendimento mais

humanizado, de forma a colocar o paciente como centro da atenção, respeitando seus anseios e necessidades,

5uscando scmpre atender as necessidades de cada paciente, para um melhor diagnóstico.

ConÍbrme exposto, o presente processo administrativo tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE 0l OMA)
EIVIPRESA COM I\,IEDICO AIIESTESIOLOGISTA, ACOMPANHAR E AUXILIAR NAS

RE,{I,IZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE

@
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RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa V B SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME, em consequência na notória

espccialização do seu quadro de profissionais no desempeúo de suas atividades junto a outros Municípios, além da

L, sua clisponibilidade e coúecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração Municipal.

Desta forma, nos termos do art. art. 25, caput da Lei de n'8.666/93 e suas alterações posteriores, â

iici raçào e inexigível.

JUSTIFICÀTIVA DO PREÇO

Verificada a proposta de preços da empresa na regiáo para prestação de serviços especializados em

Ancstesiologista, mediante documentos comprobatórios em anexo, constata-se sua conformidade com os preços

pratrcados no mercado local e regional para realização dos atendimentos citados, compatíveis com o objeto deste

procedimento.

Os atendimentos mensais para realização dos trâtâmentos cirurgicos é RS- l 1.830,00(Onze mil e oitocentos e

\-/ [inra reais) totalizando l2(doze) meses perfazendo o valor contratual de R$-141.960,00 (Cento e quarenta e um mil e

novecenl()s e). Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com o V B SERVIçOS DE SAÚDE LTDA

ME. Desse modo enquadram-se nos parâmetros dos preços praticados no mercado do ramo do objeto desta

,:ontraraçâo conforme documentos acostados.

ITAITUBA - PA, 27 de Março de 201 9

t
EorvcgffinLoMÀo

Comissão dé íicitação
Presidente

Flr.
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ITAITUBA", atendendo à demanda extremamente técnico, dos serviços públicos, com fulcros no AÍ. 25 caput, da

i-ei N" 8.666/93, a escolha se deu em razão do grau elevado de confiança depositado por este órgão, em razão de se

üataÍ de serviços de confiança, para desenvolver os serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.
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