
 

 

 

 

 
 

PROCESSO n.º 66/2022 

 

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. 

1.1. 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 pelo HOSPITAL AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº 87.068.094/0003-80, 

estabelecido a Avenida Euclides Kliemann, nº 300, município de AGUDO/RS, neste ato representado pelo 

seu Presidente Sr. PAULO AUGUSTO WILHELM, CPF nº 271.000.570-00. 

 

3 – JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

Considerando a necessidade de terceirização destes serviços;  

Considerando que o 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 a execução de contratos anteriores, 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: R$ 

10.232,09 (dez mil, duzentos e trinta e dois reais e nove centavos); pelo Governo Federal: R$ 13.125,00 

(treze mil, cento e vinte e cinco reais); com complementação de R$ 28.973,24 (vinte e oito mil, novecentos 

e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos com recursos do Município. 

   

5 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

5.1. O Município repassará à Contratada, mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, a 

importância de R$ 52.330,33 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais e trinta e três centavos), 
oriundos de repasses Estadual, Federal e de recursos próprios do município, mesmo que estes sofram reajuste.  

5.2. Não havendo saldo financeiro para pagamento integral do Programa Salvar/Samu, serão 

utilizados recursos próprios do município para repasse integral, conforme item acima, e havendo saldo 

financeiro suficiente, os mesmos serão pagos exclusivamente com recursos oriundos do Estado e União. 
5.3. A CONTRATADA manterá uma conta especial em Banco Oficial, que permanecerá vinculada ao 

contrato, para registro das operações financeiras dele decorrentes.  

5.4. É vedado à CONTRATADA transferir os recursos, em parte ou todo, a qualquer outra, e/ou conta que não 

a vinculada ao contrato, mesmo que a título de controle.  

5.5. O valor será liberado em parcelas iguais mensais, conforme valor contratual.  

5.6. 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, juntamente com a prestação de contas final.  

5.7. Os recursos liberados pelo MUNICÍPIO relativos às aplicações realizadas pela CONTRATADA, glosadas 

pelo MUNICÍPIO, 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).  

5.8. Para fins de cálculo dos juros, deverá ser utilizada a legislação aplicável aos tributos municipais. 

 

6 – DO REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS: 

6.1. O valor mensal do presente contrato será reajustado anualmente pelo IGP-M (Índice Geral de 

Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo.  

6.2. A CONTRATADA poderá solicitar repactuação, visando o a atualização salarial dos 

funcionários que integram a folha de pagamento do SAMU, mediante comprovação legal, apresentando 

planilha com memória de cálculo para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE. 

 

7 – DA VIGÊNCIA: 
O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 16 de outubro de 

2022, 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 4501 – SAMU - União 

7109 040 - Município 

 

9 - DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

Nos termos do art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, ficam designados como fiscais do 

presente processo, a Secretária de Saúde, Sra. Graciela de Lima Barchet; o Coordenador de Saúde, Sr. José 

Eduardo Lopes Farias; e o Técnico em Contabilidade, Sr. Diego Spalding Scarparo. 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, “caput”, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 

posteriores alterações.                        

 

 Agudo, 14 de outubro de 2022. 

                                                                                                           

 

GRACIELA DE LIMA BARCHET 

                                                              Secretária da Saúde 

        

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

                               

 

Agudo, 14 de outubro de 2022. 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                                                                                                                           

Prefeito Municipal 

 


