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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 
 

Conforme ATA Nº 004 do Processo de Chamamento Público 001/2021, 
optou-se pela inexigibilidade de licitação na forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas 
alterações posteriores à despesa abaixo especificada. 

 
OBJETO – O objeto do presente Processo de Inexigibilidade é a prestação de serviços 
de profissional médico com perfil para atendimento na Atenção Básica, para 
consultas de clínica geral, nas Unidades de Saúde do Município de Planalto, Estado 
do Paraná, bem como realização de palestras, visitas domiciliares, atendimento 
ambulatorial em clínica médica, pediátrica, ginecológica, obstétrica e pequenos 
procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, para fazer parte da equipe do ESF, para 
atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Planalto - PR através de sua 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS Planalto), limitada aos quantitativos abaixo 
estipulados: 
 

Item Descrição Unid Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Profissional médico com perfil 

para atendimento na Atenção 

Básica, para consultas de 

clínica geral, nas Unidades de 

Saúde do Município de 

Planalto, Estado do Paraná, 

bem como realização de 

palestras, visitas domiciliares, 

atendimento ambulatorial em 

clínica médica, pediátrica, 

ginecológica, obstétrica e 

pequenos procedimentos 

cirúrgicos ambulatoriais, para 

fazer parte da equipe do ESF,  

conforme programação da 

Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), podendo ocorrer os 

atendimentos em 2º turno ou 

nos sábados, havendo a 

disponibilidade do profissional 

e conforme programação da 

SMS. 

HR 2.500 R$102,80 R$257.000,00 

TOTAL 2.500 102,80 257.000,00 

 
EMPRESA: BLB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME. 
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CNPJ Nº 44.475.626/0001-20. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos financeiros próprios do Município de Planalto, 
Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

01930 09.126.10.302.1001.2029 3.3.90.39.00.00.00000 

 
FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias do 
mês subsequente ao serviço prestado, e com apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pela Secretaria de Saúde deste Município de Planalto. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo correspondente para a execução dos serviços será 
de 12 (doze) meses, com início em 18/02/2022. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/08/2022. 
 
VALOR TOTAL: R$257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais). 
 

 
Planalto-PR, 18 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito municipal 


