
PROCESSO  N.º  13/2015 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO:  

 A contratação tem por objeto o gerenciamento e execução de serviços para uma 

ambulância de suporte básico, tendo por sede o Município de AGUDO/RS, com plantão 24 horas, 

composta por técnico de enfermagem e motorista, com qualificação específica em 

urgência/emergência, bem como a área física para a equipe e base do veículo.  

            1 - A prestação do atendimento pré-hospitalar móvel será regulada por central médica, 

acessada 24 horas por número telefônico gratuito – 192, conforme disposto na Portaria GM/MS nº 

2.048, de 05/11/2002. 

 

2 – DO FORNECEDOR: 

 Os serviços serão prestados pela ASSOCIAÇÃO HOSPITAL AGUDO, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 87.068.094/0003-80, estabelecida na Avenida Euclides Kliemann, nº 300, 

Município de AGUDO/RS. 

 

3 – JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

 

Considerando a necessidade de terceirização destes serviços desta Secretaria Municipal de Saúde;  

Considerando que a Associação Hospital Agudo, entidade filantrópica, é a única instituição 

hospitalar deste município, sendo que possui infraestrutura adequada e equipe técnica necessária, 

24 horas por dia, para efetuar este tipo de atendimento; 

Considerando o bom resultado dos últimos 05 (cinco) anos em que a referida entidade 

administrou o Programa Samu/Salvar. 

 

4 - DO PREÇO:  
 Os valores fixados são aqueles repassados, mensalmente, pelo Estado do Rio Grande do 

Sul e Governo Federal, quais sejam: R$ 10.232,09 (dez mil e duzentos e trinta e dois reais e nove 

centavos) e R$ 13.125,00 (treze mil e cento e vinte e cinco reais), respectivamente. 

   

5 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

Os recursos necessários para a execução do objeto deste contrato, totalizam o montante de 

R$ 280.285,08 (duzentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), que 

representa a programação do exercício de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sendo R$ 

157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) oriundos da União, R$ 122.785,08 

(cento e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) oriundos do Estado do 

Rio Grande do Sul, cujos recursos, deverão ser liberados à CONTRATADA, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas após o depósito na conta do Município. 

1 - Havendo alterações nos recursos financeiros repassados pela União e pelo Estado para o 

custeio do Programa, estes serão automaticamente incorporados nos repasses. 

2 - O Município participará com a manutenção dos serviços médicos e de Técnico de 

Enfermagem, conforme itens 1 e 2 da Cláusula Primeira do Contrato nº 28/2015, de 27 de julho de 

2015. 

3 - É vedado ao recebedor de recursos liberados pelo MUNICÍPIO transferi-los, em parte ou 

todo, a qualquer outro, e/ou conta que não a vinculada ao contrato, mesmo que a título de controle. 

4 - A CONTRATADA manterá uma conta especial em Banco Oficial, que permanecerá 

vinculada ao contrato, para registro das operações financeiras dele decorrentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 13/2015 – fl 2 

5 - O valor será liberado em parcelas, de conformidade com o cronograma de desembolso, 

que integra o plano de trabalho. 

6 - Os recursos financeiros de responsabilidade do MUNICÍPIO para atender ao presente 

contrato, cuja aplicação está fixada no Anexo I, serão repassados a CONTRATADA obedecidas às 

disposições normativas e regulamentares referentes à transferência de recursos. 

7 - O saldo dos recursos liberados pelo MUNICÍPIO inclusive os rendimentos da aplicação 

financeira apurados na data do término deste contrato, deverá ser devolvido, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data de extinção, ao MUNICÍPIO. 

8 - Os recursos liberados pelo MUNICÍPIO relativos às aplicações realizadas pela 

CONTRATADA, glosadas pelo MUNICÍPIO; assim como o saldo não recolhido nos termos do 

Parágrafo Quinto desta Cláusula, deverão ser devolvidos à conta vinculada ao presente contrato e 

ao MUNICÍPIO, respectivamente, acrescidos de juros, contado do dia da aplicação, recebimento 

ou extinção, até o dia de devolução, mais multa de 6% a.a. (seis por cento ao ano). 

9 - Para fins de cálculo dos juros, deverá ser utilizada a legislação aplicável aos tributos 

municipais. 

 

6 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

 Havendo alterações nos recursos financeiros repassados pela União e pelo Estado para o 

custeio do Programa, estes serão automaticamente incorporados nos repasses. 

 

7 – DA VIGÊNCIA: 

O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 16 de 

outubro de 2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, na forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações.   

 

8 – DO ORÇAMENTO:  

 As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Dotação Orçamentária – PJ Recurso 

4398 4170 – SALVAR - Estado 

4399 4620 – SAMU - União 

 

9 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, “caput”, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 

1993 e posteriores alterações.                        

     Agudo, 22 de outubro de 2015. 

                                                                                                           

 

ALÉCIO DERLI WACHHOLZ 

                                                   Secretário da Saúde 

        

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação. 

                               

Agudo, 22 de outubro de 2015. 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN                                                                                                                                                           

Prefeito Municipal 


