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EDITAL Nº 048/2021-SELIC-PMM 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IL-016/2021-SELIC/PMM 

Processo Administrativo nº 2021.0630.1800/SELIC-PMM 

1. PREÂMBULO 

1.1 O MUNICÍPIO DE MELGAÇO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.530.230/0001-89, com sede localizada na Rua 
12 de Outubro     |  Nº: 161     |  Bairro: Centro     |  Cidade:  Melgaço     |  Estado:  PA     |  
CEP: 68.490-000, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela 
Portaria nº 0023/2021, de 04 de janeiro de 2021, por ordem do Ordenador de Despesas, ELI PAULO NUNES 
BRILHANTE, Secretário Municipal de Saúde, torna público o seguinte Processo de INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO nº IL-016/2021-SELIC/PMM, para atender a demanda do Poder Público Municipal por 
aquisição da prestação de serviços médicos. 

2. DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente Processo Administrativo a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (DRA. 
ROKSANNY CARNEIRO CARRIJO) PARA MELHORAR O ATENDIMENTO PÚBLICO NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1 Detalhadamente, a execução do objeto pleiteado compreenderá: 

3.1.1 Atendimento médico a demanda de urgência e emergência, cumprindo os princípios balizadores do SUS 
(integralidade, universalidade, equidade, hierarquização, gratuidade), procedimentos médicos de urgência 
e emergência cumprindo os protocolos assistenciais, prestando o primeiro atendimento de urgência e 
emergência a população local e regional, de acordo com a demanda, acompanhar pacientes que venham a 
ser transferidos de acordo com o sistema de regulação.  

3.1.2 As atribuições do Médico Generalista Plantonista serão respaldadas pela Lei Complementar nº 116 – de 
05 de abril de 2000;  

3.1.3 Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação superior.  

3.1.4 Orientar, quando solicitado, o trabalho de outros servidores.  

3.1.5 Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento.  

3.1.6 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, promovendo a saúde.  

3.1.7 Acompanhar os pacientes em observação, bem como evoluir o quadro clínico do mesmo, possibilitando a 
sequência, transferência ou alta do paciente.  

3.1.8  Permanecer no local de trabalho durante as 24 horas de plantão/12 horas de plantão ou escala no caso 
da psiquiatria.  

3.1.9 Atender urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas. 

3.1.10 Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1 Como é sabido, a Licitação para contratação de obras, serviços, compras e alienações é uma exigência 
constitucional, para toda administração Pública, conforme ditames do artigo 37, XXI da Constituição Federal 
de 1988, e da Lei Federal  n° 8.666/93, ressalvados os casos em que a Administração pode ou deve deixar 
de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.  

4.2 A presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO tem como fundamento o artigo 25, inciso II c/c artigo 13, 
CAPUT, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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4.3 Segundo a Lei Federal n° 8.666/93, em hipóteses tais, a Administração pode efetivamente realizar a 
contratação direta do objeto. Se não vejamos: 

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

[...] 

II- para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a:  

4.4 In casu, resta comprovado o atendimendo do pressuposto legal estabelecido. 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (MOTIVAÇÃO PARA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO) 

5.1 A contratação de serviços médicos, faz-se necessário para atender a demanda junto a Secretaria Municipal 
de Saúde, proporcionando assim a continuidade e a ampliação da prestação dos serviços públicos 
essenciais ao Município de Melgaço/PA 

5.2 Face às informações supracitadas, entendemos que a contratação pretendida é possível por 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e não constitui qualquer ilegalidade. 

6. RAZÃO DA ESCOLHA (art. 26, § único, inciso II, Lei 8.666/93) 

6.1 A razão da escolha está devidamente instruída nos autos do processo e recaiu sobre ROKSANNY 
CARNEIRO CARRIJO, inscrita no CPF sob o nº 025.913.771-54, portadora do CRM 47037/RS, domiciliada 
na na Rua 01 de Maio, s/n, Bairro Centro - Alto Araguaia/MT, CEP: 78.780-000. 

a) Notória especialização (art.25, II): 

No caso em apreço, se observa que a Pessoa Física detém qualificação profissional  para o ramo, 
conforme corrobora o Conselho Regional de Medicina, apresentado pelo  profissional, por serviços 
especializados junto às Administrações Municipais, restando configurada a notória especialização da 
contratada. 

b) Singularidade do objeto (art. 25, II):  

Na apreciação das atividades objeto do contrato, verifica-se que a questão de um médico capacitado 
deverá ser´uma importancia indispensavel no que se refere a saúde pública do municipio, por sua 
natureza e por definição legal, são serviços essenciais, segundo a Lei 8.666/93.Por estas 
características resta evidenciada a natureza singularíssima do objeto do contrato, que demanda 
conhecimentos extremamente especializados de nível superior, e vasta experiência na Administração 
Pública, qualidades reunidas pela empresa escolhida 

7. JUSTIFICATIVA DO PREÇO (art. 26, § único, inciso III, Lei 8.666/93) 

7.1 Em consonância com o que preceitua o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, nos resta patente apresentar a 
justificativa do preço do serviço alçado por esta inexigibilidade que foi de R$ 202.500,00 (Duzentos e Dois Mil 
e Quinhentos Reais), cujas parcelas serão pagas de acordo com a efetiva realização dos serviços. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 O pagamento decorrente da contratação do objeto do presente de processo correrá por conta do recurso da 
seguinte dotação orçamentária:  

8.1.1 ÓRGÃO: 13-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SEMSA - ATIVIDADE: 10.122.0037.2-074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
- NATUREZA DA DESPESA: 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 
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9. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

9.1 O pagamento será realizado, por meio de ordem bancária, em conta corrente indicada pelo contratado no 
prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da prestação dos serviços elencados na nota fiscal. 

9.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal 
apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado. 

9.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

9.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

9.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

9.6 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

10.1 Para Pessoa Física: 

10.1.1 A documentação exigida para pessoa física, deverá conter, sequencialmente: 

10.1.1.1 Documentos Pessoais: 

 a) Cópia do RG ou documento similar com foto; 

 b) Cópia do CPF; 

 c) Cópia do comprovante de residência. 

10.1.1.2 Documentos Profissionais: 

 a) Cópia da Carteira Profissional; 

 b) Cópia do Certificado de Nível Superior compatível com o objeto do certame; 

 c) Certificado de Aprovação no Conselho de Classe. 

11. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

11.1 As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas estabelecidas no instrumento contratual. 

12. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

12.1 O Contrato terá vigência da data de sua assinatura até o encerramento do exercício social, prorrogável na 
forma do Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61, 
da mesma Lei. 

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 
inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará a contratada, às penalidades 
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das quais se destacam: 

 a) Advertência; 

 b) Multa de 1,00% (um por cento) do valor da solicitação, por dia de atraso injustificado na execução da 
mesma, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
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 c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da solicitação, pela recusa injustificada do adjudicatário em 
executá-la; 

 d) Cancelamento da ata e suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o órgão licitador no prazo de até 5 (cinco) anos; 

 e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado a contratada o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

13.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos 
devidos pela Administração.  

13.3 Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 19.1, caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

13.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário 
da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.5 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais 
cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

13.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

13.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

14. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

14.1 A proposta da licitante, em cumprimento do disposto no § 3º do artigo 64, da Lei nº 8.666/93, terá prazo de 
validade de 60 (sessenta) dias, mesmo que tal prazo não venha expresso na proposta. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Faz parte integrante deste expediente minuta de contrato a ser celebrado entre as partes, sendo que nela 
estão escritas as regras a serem observadas pelo contratado, independentemente de constar desse edital. 

 

Melgaço/PA, 30 de junho de 2021 

 
ROSINALDO DUARTE RODRIGUES 

Presidente da CPL - Portaria 0023/2021
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