
PROCESSO N.º 38/2022 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de remoção de paciente, 

residente no município de Agudo, por veículo Ambulância Básica com Equipe de Enfermagem. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
 Tal contratação faz-se necessária, tendo em vista a necessidade de transferência de um paciente 

oriundo do Município de Agudo, o qual está internado no Hospital Vida e Saúde em Santa Rosa necessitar 

realizar procedimento de cateterismo/embolização no Hospital das Clínicas no Município de Passo Fundo 

com horário limite de ingresso no Hospital até as 06h00min do dia 02 de junho de 2022. Acresce-se que a 

Secretaria da Saúde de Agudo, no momento do recebimento da demanda, não possuía Equipe de Saúde 

disponível para efetuar a transferência do paciente em tempo hábil, justificando assim a terceirização do 

serviço. 

 

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

 A empresa JOSÉ ARLINDO TOTEL & CIA LTDA., portadora do CNPJ 01.638.845/0001-70, 

com endereço na Rodovia RS-162, Bairro Auxiliadora, CEP 98.796-730, Santa Rosa, RS, foi o fornecedor 

que apresentou o menor valor orçado, declarando tempo hábil para a realização do serviço em questão, 

tendo a disponibilidade para a realização da transferência do paciente do Hospital de Santa Rosa até o 

Hospital em Passo Fundo dentro do prazo estabelecido de aceitação no Hospital de destino. Acresce-se 

que não foram localizados mais Fornecedores aptos a realizar o serviço dentro do prazo fixado. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. Pelos serviços prestados será pago o valor total global de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos 

reais), sendo que a distância percorrida será de 272,00 km (duzentos e setenta e dois quilômetros). 

4.2. O pagamento dos serviços será efetuado em parcela única, em até 10 (dez) dias, através da 

Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal eletrônica emitida em nome do Município de Agudo 

e a tramitação do processo para instrução e liquidação, sem qualquer forma de reajuste, via sistema 

bancário.   

4.3. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

 

5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores fixados no item 4.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º 

do artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

 A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e 

posteriores alterações.  

 

 



 

 

 

 

 

Processo nº 38/2022 – fl.2 

7 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1. O serviço de locação de uma Ambulância suporte básico é destinado para efetuar a 

transferência da paciente Erenita da Silva Borth, internada no Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa/RS até 

o Hospital das Clínicas de Passo Fundo com horário de transferência até no máximo as 06h00min do dia 

02 de junho de 2022; 

7.2. O fornecedor deverá se responsabilizar pela retirada e pelo transporte inter-hospitalar, sendo 

de sua inteira responsabilidade manter seguro para tais remoções, manutenção do veículo e equipamentos 

bem como todas as demais documentações técnicas necessárias. 

  7.3. Serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta locação; 

7.4. O veículo a ser utilizado para a prestação dos serviços em questão deve ser de suporte básico 

(Tipo B), equipada de acordo com a legislação específica (Portaria MS nº 2.048 de 05 de novembro de 

2002) deverá ser tripulada pelos profissionais abaixo, que atendam aos requisitos mínimos identificados: 

01 Motorista socorrista; 01 Enfermeiro qualificado ou Técnico em Enfermagem credenciado junto ao 

COREN; sendo obrigatória a presença da equipe durante todo o procedimento de remoção de paciente, 

conforme resolução CFM 1.671 e 1.272/2003 sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação 

vigente, o não pagamento da remoção e a responsabilidade civil e criminal. 

 

8 – DA FISCALIZAÇÃO: 

Ficam responsáveis pela fiscalização dos serviços a Secretária Municipal de Saúde Graciela de 

Lima Barchet e os servidores Alécio Derli Wachholz e José Eduardo Lopes Farias, lotados na Secretaria 

de Saúde de Agudo. 

 

9 – DO RECURSO: 

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 8859 

- Recurso 040. 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666.93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

Agudo, 02 de junho de 2022. 

                   

 

GRACIELA DE LIMA BARCHET 

                                                                                               Secretária da Saúde 

 

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

                                      

Agudo, 02 de junho de 2022. 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

        Prefeito Municipal 


