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TERMO DE INEXIGIBILIDADE  

DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 004/2019 

 
Conforme parecer jurídico optou-se pela inexigibilidade de licitação na 

forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo 
especificada. 
OBJETO – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
pronto atendimento 24 horas de urgência e emergências a pacientes referenciados 
das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no Município de Planalto/PR, 
incluindo consultas, exames laboratoriais, exames de eletrocardiograma, exames 
radiológicos, transfusões de sangue, administração de medicamentos, observação até 
24 horas, e todos os demais procedimentos decorrentes do atendimento de urgência e 
emergência. Conforme abaixo segue: 
 

Item Descrição Unid Quant 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Prestação de serviços de 
pronto atendimento 24 
horas de urgências e 
emergências a pacientes 
referenciados das Unidades 
de Saúde ou demanda 
direta, residentes no 
Município de Planalto/PR, 
incluindo consultas, 
exames laboratoriais, 
exames eletrocardiograma, 
exames radiológicos de 
tórax, membros inferiores e 
superiores, curetagens, 
transfusões de sangue, 
administração de 
medicamentos, observação 
até 24hs, e todos os demais 
procedimentos decorrentes 
do atendimento de 
urgência e emergência. 

Mês 12 118.605,00 1.423.260,00 

Total 1.423.260,00 

 
EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO 
LTDA. 
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CNPJ Nº 75.981.290/0001-09 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos financeiros próprios do Município de Planalto, 
Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01940 09.126.10.302.1001.2028 3.3.90.39.00.00.00000 

 
FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos pertinentes ao objeto serão efetuados 
em até 15 (quinze) dias do mês subsequente apresentação da respectiva nota fiscal. 
 
PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 13/05/2020.  
 
VALOR TOTAL: R$1.423.260,00 (Um milhão quatrocentos e vinte e três mil 
duzentos e sessenta reais). 
 

Planalto-Pr., 13 de maio de 2019. 
 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


