
 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DP00006/2021 

  
Granito - PE, 14 de Maio de 2021. 
  

1.0 - DO OBJETIVO 

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as razões da 
singularidade da seguinte despesa: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO 
HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO. 
  

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e informações complementares 
constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada pela: Pela necessidade da devida efetivação de serviço 
para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO 
HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO –, considerada oportuna 
e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações 
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos 
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. A razão desta 
contratação decorre de solicitação expressa do ORDENADOR de Despesas de Saúde da prefeitura Municipal de Granito/PE, o 
qual solicitou que fosse realizado, CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO 
HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO, onde a contratação está 
de acordo com o artigo 4º da Lei 13.979/2020, e, subsidiariamente, com o artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sendo assim torna–se necessária a contratação do Instituto para realizar prestação de serviços de plantões 
médicos e de enfermagem para atendimento da demanda urgente do Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa, 
dentre eles: · Contratação e gestão dos profissionais médicos e enfermeiros à operação da demanda a ser atendida no 
Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa; · Implementação de processos de Humanização desses profissionais 
durante todo o período de permanência, se pautando nos princípios da inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos 
processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos, buscando garantir a 
universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas dos serviços em saúde; · Capacitação dos 
profissionais médicos e enfermeiros que prestarão seus serviços na unidade de saúde em questão; · Fiscalização dos 
profissionais médicos e enfermeiros que prestarão seus serviços na unidade de saúde em questão; · Responsabilização pela 
garantia da escala médica e de enfermeiros, para que haja desfalque na escala diária dos profissionais, garantindo, assim, o 
atendimento universal a todos os usuários que demandarem os serviços de saúde do Hospital de Pequeno Porte Maria 
Senhorinha de Sousa; Desta forma, têm–se a devida fundamentação legal e a plena justificativa para a contratação do Instituto 
para realizar a gestão conforme o Plano de Trabalho constante neste processo administrativo. Salienta-se que o caso é de 
calamidade pública: Decreto nº 001 - 01/01/2021, devidamente publicado(a) na Imprensa Oficial, em anexo. 
  

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a: 
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - R$ 407.755,00.  - Entidade ou profissional muito bem conceituado no 
desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos 
seus produtos ofertados e/ou serviços prestados, já comprovados anteriormente, justificando, desta forma, a sua escolha. 
  

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme a 
correspondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo. 
  

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria legislação 
enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/20 e suas alterações posteriores: 
  

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de 
que trata esta Lei. 
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 



         De mais a mais, subsidiariamente, fundamenta-se a respectiva contratação direta em virtude de ser dispensável a 
licitação, consoante o art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, testificado a seguir: 
 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  

 

6.0 - DA CONCLUSÃO 

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em apreço, o qual 
está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo contrato. 
  
Atenciosamente, 

___________________________________ 
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER 

Secretaria 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DP00006/2021  

  
Participantes  Unid.  Quant.  Vl. Unit.  Vl. Total  Class.  Obs.  

1 - PLANTONISTA MEDICO 24H (SEGUNDA A QUINTA–FEIRA) 

INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO Plantão 103 1.650,00 169.950,00 1   

2 - PLANTONISTA MEDICO 24H (SEXTA–FEIRA A DOMINGO) 

INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO Plantão 77 1.775,00 136.675,00 1   

3 - PLANTONISTA ENFERMEIRA 24H (SEGUNDA A DOMINGO) 

INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO Plantão 180 490,00 88.200,00 1   

4 - DIRETOR CLINICO HPP 

INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO MES 6 2.155,00 12.930,00 1   

  
  
Granito - PE, 14 de Maio de 2021 
  
RESULTADO FINAL: 

  
- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4. 
Valor: R$ 407.755,00 

  

___________________________________ 
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO 
XAVIER 
Secretaria 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAUDE 

  
Expediente: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º DP00006/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO 

PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO 

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, 

ESTADO DO PERNAMBUCO. 

Legislação:  Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. 

Anexo: Exposição de motivos correspondente e seus elementos, 

inclusive a minuta do respectivo contrato. 

  
  
  
  

D E S P A C H O 

  
  
  
  
APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supramencionado. Acolho a situação de Dispensa de 
Licitação, na forma como se apresenta neste procedimento de contratação direta, para atender a necessidade da demanda 
justificadamente requerida. 
  
Remeta-se o processo, devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à apreciação da Assessoria Jurídica, 
para os fins e efeitos legais. 
  
  

Granito - PE, 17 de Maio de 2021. 
  
  
  
  

_____________________________________________ 
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER 

Secretária de Saude 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
ASSESSORIA JURÍDICA 

  
Origem: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º DP00006/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO 

PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM 

ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA 

SENHORINHA DE SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO. 

Interessados:  Fundo Municipal de Saúde de Granito e: INSTITUTO DE 

GERENCIAMENTO MEDICO. 

Anexo: Exposição de motivos correspondente e seus 

elementos, inclusive a minuta do respectivo 

contrato. 

  
  
 1.RELATÓRIO 

 
Cuida o presente parecer de consulta formulada pela Sra. Secretária Municipal de Saúde bem como pelo 

Departamento de Licitações do Município de Granito/PE, sobre a contratação direta de pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos para prestação de serviços médicos e de enfermagem junto à Secretaria Municipal da Saúde, nas dependências 
da Central do Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa, contrato este em caráter emergencial, com vigência de 

180 dias ou enquanto perdurar a situação de pandemia. 
 
O objetivo da contratação direta, se dá em virtude da necessidade urgente de suprimento da mão de obra médica e 

de enfermagem, dada a carência de profissionais que há em nosso município e, com isso, a dificuldade em manter a escala 
sem que haja desistência dos plantões, além de um reforço à equipe de profissionais da área da saúde do Hospital de 
Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa, na qual vem prestando a devida assistência no que diz respeito ao enfrentamento 

da pandemia global pelo COVID-19, que inclusive já atingiu o Município de Granito/PE, onde recentemente tivemos muitos 
casos confirmados de pacientes contaminados, fazendo-se necessário tomar medidas de prevenção à população, onde o 
atendimento por esse profissional se dará de forma diferenciada e direcionada à referida doença. Em face justificativa 
apresentada, passamos a analisar as razões de fato e de direito que cercam a solicitação de contratação direta de pessoa 
jurídica para prestação de serviços médicos nas dependências do Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa, 

mediante dispensa de licitação, com espeque no artigo 4º da Lei 13.979/2020, e, subsidiariamente, no o artigo 24, inciso IV da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
2. DA ANÁLISE DO OBJETO 

 
Ressalta-se que este parecer é meramente opinativo, não vinculando-se com o mérito, ademais, a análise restringe-

se a verificação dos requisitos formais e jurídicos para a dispensa do processo licitatório, abstendo-se dos aspectos técnicos, 
econômicos e/ou discricionários. 

 
É cediço que todos têm direito a receber do estado os essenciais serviços de saúde pública. Trata-se, em verdade e, 

em última análise de um dos “direitos fundamentais do homem", cuja responsabilidade é comum à União, Estados e 
Municípios, à luz do que dispõem os arts. 6º e 23, inciso II, da Constituição Federal. 

 
E assim, pode-se afirmar que a saúde em nosso País é um direito constitucionalmente assegurado à todos, e, 

portanto, o Poder Público tem o dever/poder de prover condições indispensáveis ao pleno exercício deste direito. 
 
É, pois, indiscutível, que o Município no que lhe compete, não deve se furtar ao seu dever de garantir os serviços de 

saúde em instalações condignas para todos os que procurem atendimento em seu território. 
 
No caso em tela, conforme bem noticiado pela Secretária Municipal de Saúde, trata-se de contratação direta de 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos para prestação de serviços médicos e de enfermagem junto à Secretaria 
Municipal da Saúde, nas dependências do Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa para o enfrentamento de 
emergência da saúde pública de importância internacional, apontando ainda a necessidade de a contratação ser firmado 
mediante dispensa de licitação. 

 
Destarte, passa-se a opinar. 
 
 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
O legislador pátrio entendeu, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 que, ressalvados 

os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante procedimento 
licitatório público, vejamos: 
 



Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 
 

Como se vê, inteligentemente o Legislador ressalvou as hipóteses em que o Processo Licitatório, por diversas 
razões poderia não se mostrar viável, ou seja, o próprio texto constitucional abre a possibilidade de a Lei Ordinária fixar 
hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar, assim mencionadas essas exceções nos artigos 24 e 25 da Lei Federal 
nº. 8.666/93. 

 
Como se nota, o caso em comento se trata de uma das hipóteses taxativamente previstas no corpo da Lei de 

Licitações, conforme dispõe o art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, vejamos: 
 

Art. 24. É dispensável a licitação: (...) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (grifou-se) 

 
Esclareça-se que a crise provocada pelo Coronavírus (covid-19) demanda dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública uma série de ações concertadas para prevenir e combater os males decorrentes da pandemia. 

Diante disso, foi publicada a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Considerando que a situação requer a adoção de medidas ágeis para o combate dos efeitos provocados pela covid-

19, o que envolve compra de insumos, contratação de obras e serviços, e que, nesse caso, a instauração de licitação não 

constitui meio adequado para o atendimento das demandas administrativas, em vista do tempo para seu processamento, a Lei 

nº 13.979/2020 institui uma nova modalidade de contratação direta, qual seja, a dispensa de licitação para: 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata 
esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) (Grifou-se.) 

 
Sobre a aplicação dessa hipótese de dispensa de licitação, a Lei 13.979/2020 deixa claro, no § 1º de seu art. 4º, 

tratar-se de medida “temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus”. 

Quanto ao alcance do dispositivo em análise, entendemos que se aplica a todos os órgãos e as entidades que 

integram a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, inclusive suas empresas estatais, submetidas às disposições 

da Lei 13.303/2016. Isso porque, na forma do disposto no art. 24, inc. XXVII, da Constituição Federal, a União tem 

competência privativa para legislar normas gerais sobre licitações e contratações públicas. 

Desse modo, considerando que uma previsão de dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde 

pública constitui hipótese de norma geral e que a Lei 13.979/2020 não determinou restrição alguma à sua aplicação, 

compreendemos que se aplica a todos os órgãos e as entidades da Administração Pública, inclusive empresas estatais. 

Privilegiando a necessidade de um procedimento célere para as contratações diretas, visando ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública, a Lei 13.979/2020 também flexibilizou uma série de exigências e requisitos aplicados às demais 

hipóteses de contratação por dispensa de licitação. 

Nesse sentido, o art. 4º-B da Lei 13.979/2020 estabelece que, nas contratações diretas com base na hipótese de 

dispensa de licitação prevista nessa lei, presumem-se atendidas as condições de: 

I – ocorrência de situação de emergência, 
II – necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, 
III – existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 



IV – limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência. 
 

Assim, por força da presunção legal estabelecida, os processos administrativos de contratação direta por 

dispensa de licitação com base no art. 4º da Lei 13.979/2020 não precisarão motivar nem demonstrar a configuração 

desses 4 requisitos acima listados. 

Cumpre apontar que a hipótese de contratação direta por dispensa de licitação prevista na Lei 13.979/2020 não se 

confunde com a previsão contida no art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/1993. 

Apesar de as duas hipóteses apresentem como fundamento a necessidade de dispensar o dever de licitar para 

melhor atender casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 

ou particulares, a primeira é específica. Portanto, a aplicação da hipótese de dispensa de licitação prevista na Lei 

13.979/2020 somente terá cabimento quando evidenciado no processo administrativo que a contratação se dirige ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

Logo, é possível indicar que, enquanto perdurar a emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, essas 2 

hipóteses de contratação direta por dispensa de licitação deverão conviver em harmonia, o que demanda reconhecer que as 

contratações emergenciais para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19 poderão ser 

fundamentadas tanto na Lei 13.979/2020 quanto na Lei 8.666/1993. 

E é importante ter em vista que, mesmo fundamentadas em 2 normas, as regras específicas da Lei 13.979/2020 

prevalecerão sobre as normas gerais da Lei 8.666/1993. Assim, a Lei 8.666/1993 será aplicável naquilo que a Lei 

13.979/2020 for omissa. 

Isso é importante, porque além de criar hipótese de dispensa de licitação específica para as contratações para 

enfrentar a emergência de saúde pública provocada pela covid-19, a Lei 13.979/2020 também estabeleceu outras medidas 

aplicadas aos processos de contratação pública envolvidos no atendimento da situação de crise, como, por exemplo, a 

flexibilização das etapas necessárias para o planejamento das contratações, o que somente poderá ser aplicado nas 

contratações diretas por dispensa de licitação previstas nessa lei. 

Para conferir transparência à atuação administrativa e permitir o controle das ações adotadas, o § 2º do art. 4º da 

Lei 13.979/2020 estabelece que as contratações por dispensa de licitação em comento serão imediatamente disponibilizadas 

em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet) que atenda aos requisitos do § 3º do art. 8º da Lei 

12.527/2011, devendo constar as informações previstas no referido art. 4º, § 2º (nome do contratado, número de sua inscrição 

na Receita Federal do Brasil, prazo contratual, valor e respectivo processo de contratação ou aquisição). 

Dessa forma, a instituição de uma nova hipótese de dispensa de licitação está entre as novidades previstas na Lei 

13.979/2020, a qual tem sua aplicabilidade restrita às contratações de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

Importante ressaltar que a aplicabilidade dessa hipótese de dispensa de licitação é temporária, enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública provocada pelo Coronavírus. 

Não é novidade a situação de emergência mundial que estamos vivendo desde março de 2020 e, no município de 

Granito/PE não tem sido diferente, visto que os casos aumentam à medida que o tempo passa, tendo essas informações 

registro nos dados da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente por meio dos boletins epidemiológicos, necessitando cada 

vez mais da demanda dos profissionais médicos e de enfermagem no Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa. 

Assim, coadunando os fatos com as razões de direito acima estampadas, não resta dúvida de estar-se diante de 

uma legítima situação de emergência de saúde pública internacional, que suscita a dispensa de licitação. 

In casu, verifica-se que o Município de Granito/PE vem enfrentando recentemente uma situação emergencial, 

decorrente dos fatos imprevisíveis que exigem imediata procidência da Administração Pública, sob pena de potenciais 

prejuízos de ordem pública. 

A situação de emergência foi decretada pelo Governo do Estado do Pernambuco por meio do Decreto nº 49.959, de 

16 de dezembro de 2020, que mantém a declaração de situação anormal caracterizada como estado de calamidade pública no 

âmbito do Estado, homologado pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 195, de 14 de janeiro de 2021 E 

DECRETO Nº 50.561, DE 23 DE ABRIL DE 2021 e igualmente adotado pelo Município de Granito/PE por meio do Decreto nº 

001/2021 de 01 de Janeiro de 2021, em razão da contaminação pelo COVID-19 ser declarada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como Pandemia Global. 

Diante disto, a contratação direta de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos encontra-se devidamente 

justificado. 



Do mesmo modo, tais contratações devem ser de natureza temporária, enquanto perdurar a situação de pandemia 

pelo COVID- 19. 

E em específico, é indiscutível que a situação de emergência vivenciada pelo Município de Granito/PE, justifica a 

necessidade de atendimento imediato e reforço ao corpo técnico para prestação de serviços de saúde à população, serviços 

estes que não comportam interrupção, pois a demora trata risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico, 

em especial aos princípios constitucionais. 

Diante dos fatos e documentos apresentados, este é o posicionamento desta Assessoria Jurídica.  

 
 
4. DO OBJETO 

 
O objeto da presente justificativa é a contratação direta de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos para 

prestação de serviços médicos e de enfermagem com atuação no Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa, por 

intermédio de contrato em caráter emergencial e temporário, no período de 180 dias ou enquanto perdurar a situação de 
pandemia. 
 
 
5. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
Ao que consta, o valor global do contrato perfaz um total de R$ 407.755,00 (quatrocentos e sete mil setecentos e 

cinquenta e cinco reais), onde a Secretaria Municipal da Saúde dispõe do necessário para contratação, com pagamento após 
comprovação da regular prestação dos serviços. 
 
 
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Lei  419/2020, 28/12/2020 

10 302 1001 2869 0000 GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
FICHAS – 738 e 739 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10 122 1002 2860 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 
FICHA: 676 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10 122 1001 2952 0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID–19 
FICHA: 1165 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
 
7.DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Pelo acima exposto, analisada a matéria, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 

Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada, considerando a 
situação emergencial do Município de Granito/PE, bem como pela importância da prevenção e combate à pandemia global 
pelo COVID-19, emito PARECER FAVORÁVEL ao reconhecimento da situação de Dispensa de Licitação, como se contém no 
despacho de acolhimento exarado pela Senhora Secretária de Saude, o qual está de acordo com o Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/20, para que seja dado continuidade ao processo de contratação direta de pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos para prestação de serviços médicos e de enfermagem junto à Secretaria Municipal da Saúde, nas dependências da 
Central do Hospital de Pequeno Porte Maria Senhorinha de Sousa por período temporário de 180 dias ou enquanto perdurar a 

Pandemia, tendo em vista que a situação vivenciada possui respaldo em lei e nos princípios constitucionais, em especial ao 
Princípio da Supremacia do Interesse Público. 

 
Assim, remeto a presente justificativa à Vossa Excelência para que, a ela livremente aderindo, proceda a ratificação e ordene a 
publicação do extrato de contratação na imprensa oficial, para os fins previstos nos Arts. 26 e 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, dentro do prazo legal, bem como que se tome as demais medidas cabíveis para que assim produza todos os seus 
efeitos previstos em Lei. 
  
  

Granito - PE, 17 de Maio de 2021. 
  
  
  
  

_____________________________________________ 
JOSE MAICON DE ALENCAR XAVIER 

Assessor Jurídico 
OAB/PE 42909 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAUDE 

  
Granito - PE, 17 de Maio de 2021. 

PORTARIA Nº DP 00006/2021 

  
A SECRETÁRIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no 

uso de suas atribuições legais, 
  
  
  
R E S O L V E: 
  
  
  

RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DP00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DIRETA DE 
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES 
MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, 
ESTADO DO PERNAMBUCO; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a 
contratação de: 
  
- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO. 
29.782.496/0001-84  
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4. 
Valor: R$ 407.755,00 
  
Publique-se e cumpra-se. 
  
  
  

___________________________________________ 
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER 

Secretária de Saude 
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PARECER JURÍDICO 
 

MUNICÍPIO DE GRANITO/PE. PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 012/2021. DISPENSA Nº DP 

00006/2021. CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA 

JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS 

LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM 

ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE 

MARIA SENHORINHA DE SOUSA. LEIS Nº 

13.979/2020 E 8.666/1993. OBSERVÂNCIA. 

LEGALIDADE. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

REGULARIDADE. 

 

1. DO RELATÓRIO. 

 

Cuida-se do Processo Licitatório nº 012/2021, modalidade Dispensa nº 

13.979/2020, cujo objeto é o “CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO 

PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E 

DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA 

DE SOUSA”. 

 

 Eis o que importava relatar, passo à fundamentação. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO. 

 

Registre-se, desde já, que o presente parecer tem por objeto tão somente a 

fase interna do procedimento licitatório, visando verificar a regularidade dos atos 

preparatórios do certame. 

 

Consta no presente Processo encontra-se devidamente autuado e instruído 

com Solicitação de Autorização de Abertura do Certame devidamente justificada por 

autoridade competente. Consta, ainda, Minuta do Edital com todas as informações e 

anexos exigidos pelo artigo 40, da Lei 8.666/93, tais como orçamento detalhado, 

dotação orçamentária e etc, bem como, obedecendo os ditames da Lei nº 13.979/2020. 

 

A referida Minuta sugere que seja adotada a modalidade licitatória 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, a qual se revela adequada ao objeto do certame, visto que se 
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Rua Coronel João Rufino, nº 42, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-110 
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trata de aquisição de serviços comuns, conforme artigos 4º, 4º-A e 4º-B, todos da Lei nº 

13.979/2020.  

 

No mais, a necessidade da contratação encontra-se devidamente 

justificada, bem como há clara definição do objeto do certame, exigências de 

habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, conforme determina os artigos 4º-C, 4º-E R 4º-H, todos da Lei nº 

13.979/2020. 

 

Verificam-se, pois, atendidas todas as exigências contidas na Lei 

13.979/2020, assim como na Lei Geral de Licitações. 

 

3. DA CONCLUSÃO. 

 

Isto posto, estando configurada a perfeita regularidade do procedimento 

adotado, opina essa assessoria jurídica pela legalidade do procedimento, recomendado 

seja autorizada a abertura do processo licitatório, a fim de, futuramente, ser escolhida a 

proposta mais vantajosa à administração. 

 

À consideração do Presidente da Comissão Permanente de Licitação. É o 

parecer. 

 

Recife/PE, 17 maio de 2021. 

 

 



  

  

  

  

  

  
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
  

EXTRATO DE CONTRATO 
  
Contrato Nº: 00008/2021. Processo Nº: 012/2021. CPL. Dispensa Nº DP00006/2021. 
Serviço. CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM 
FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E 
DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA 
SENHORINHA DE SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Granito: 419/2020, 28/12/2020 10 302 1001 2869 0000 
GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FICHAS – 738 e 739 – 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10 122 1002 
2860 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 
FICHA: 676 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10 122 1001 2952 0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID–
19 FICHA: 1165 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Contratado: Instituto de Gerenciamento Medico. CNPJ: 29.782.496/0001-84. 
Valor R$407.755,00. Vigência: de 17/05/2021 a 01/11/2021. Granito, 17/05/2021. Maria 
do Bom Conselho Peixoto Xavier. Secretária de Saude. (*)(**) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
PUBLICAR: 

 - http://compras.granito.pe.gov.br/ - 17.05.21 

 - Átrio da Prefeitura Municipal de Granito –  PE, art. 97, inci - 17.05.21 



  

  

  

  

  

  
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
  

EXTRATO DE DISPENSA 
  
Processo Nº: 012/2021. CPL. Dispensa Nº DP00006/2021. Serviço. CONTRATAÇÃO 
DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, 
COM ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE 
SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO. Fundamentação legal: Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/20, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Autorização: Secretaria Municipal de 
Saúde. Ratificação em 17/05/2021. Maria do Bom Conselho Peixoto Xavier. Secretária 
de Saude.(*)(**) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
PUBLICAR: 

 - Átrio da Prefeitura Municipal de Granito –  PE, art. 97, inci - 17.05.21 

 - http://compras.granito.pe.gov.br/ - 17.05.21 



  

  

  

  

  

  
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 
  

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
  
RECONHEÇO E RATIFICO a Dispensa Nº DP00006/2021. Processo Nº: 012/2021. CPL. 
Serviço. CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO SEM 
FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E 
DE ENFERMAGEM, COM ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA 
SENHORINHA DE SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO. Fundamentação legal: Art. 4º 
da Lei Federal nº 13.979/20, Lei 8.666/93 e suas alterações. Contratado: Instituto de 
Gerenciamento Medico. CNPJ: 29.782.496/0001-84. Valor R$407.755,00. Granito, 
17/05/2021. Maria do Bom Conselho Peixoto Xavier. Secretária de Saude.(*)(**) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
PUBLICAR: 

 - Átrio da Prefeitura Municipal de Granito –  PE, art. 97, inci - 17.05.21 

 - http://compras.granito.pe.gov.br/ - 17.05.21 



 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº DP00006/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 

  

CONTRATO Nº: 00008/2021-CPL 

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE GRANITO E INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO, PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de Granito - Av 

Jose Saraiva Xavier, 90 - Centro - Granito - PE, CNPJ nº 11.460.739/0001-00, neste ato 

representado pela Secretária de Saude Maria do Bom Conselho Peixoto Xavier, Brasileira, 

Divorciada, Assistente Social, residente e domiciliada na Rua Geraldo Marques da Silva, SN - 

Casa - Centro - Granito - PE, CPF nº 515.146.993-20, Carteira de Identidade nº 1.161.911 SSP-

PI, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - AV 

FELINO BARROSO, 801 - FATIMA - FORTALEZA - CE, CNPJ nº 29.782.496/0001-84, neste ato 

representado por Jhonatan Gabriel Numes de Oliveira, Brasielro, Diretor, residente e 

domiciliado na Fortaleza, , Centro - Fortaleza - CE, CPF nº 611.085.543-00, doravante 

simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual 

se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DP00006/2021, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 

e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, 

especialmente, a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 

SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM 

ATUAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, ESTADO DO PERNAMBUCO. 

  

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste 

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de 

Dispensa de Licitação nº DP00006/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam 

fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime 

de empreitada por preço unitário. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 468.918,25 (QUATROCENTOS E 

SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL 

1 PLANTONISTA MEDICO 24H (SEGUNDA A QUINTA–FEIRA) Plantão 103 1.897,50 195.442,50 

2 PLANTONISTA MEDICO 24H (SEXTA–FEIRA A DOMINGO) Plantão 77 2.041,25 157.176,25 

3 PLANTONISTA ENFERMEIRA 24H (SEGUNDA A DOMINGO) Plantão 180 563,50 101.430,00 

4 DIRETOR CLINICO HPP MES 6 2.478,25 14.869,50 

  Total: 468.918,25 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada 

no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 



O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

Recursos Próprios do Município de Granito: 419/2020, 28/12/2020 

10 302 1001 2869 0000 GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

FICHAS – 738 e 739 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

10 122 1002 2860 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 

FICHA: 676 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

10 122 1001 2952 0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID–19 

FICHA: 1165 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte 

maneira: a empresa apresenta a despesa por meio da fatura do mês e o desembolso ocorrerá em 

até 10 (dez) dias contados da confirmação do recebimento da fatura/nota fiscal. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, 

estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço: 

a - Início: 3 (três) dias; 

b - Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias. 

A vigência do presente contrato será determinada: 180 (cento e oitenta) dias, considerada da 

data de sua assinatura; podendo ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto vigorar o 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, respeitados os prazos pactuados, conforme o 

disposto no Art. 4º-H da Lei 13.979/20, alterada. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com 

as respectivas cláusulas do presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço 

contratado; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do 

serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da 

norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a 

essas atribuições. Nesse sentido foram designados: MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER, 

SECRETARIA, como Gestor; e MIRIAN DARLI S. FERREIRA, Diretora do HPP, para Fiscal. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, 

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada 

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do 

contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos; 

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e 

esclarecimentos solicitados; 

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, 

sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de 

contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que 

solicitado. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante 

ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno 

direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93. 

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, nos termos do Art. 4º-I da Lei 13.979/20, alterada. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 

  



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da 

Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do 

objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela 

inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e – declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis 

fundamentadas na Lei 8.666/93. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim 

apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze 

meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na 

hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Bodoco. 

  

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 

assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

  

TESTEMUNHAS 

  

  

_____________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 

  

  

_____________________________________ 

MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER 

Secretária de Saude 

515.146.993-20 

  

PELO CONTRATADO 

  

  

_____________________________________ 

INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO 

JHONATAN GABRIEL NUMES DE OLIVEIRA 

611.085.543–00 

 


