
                   Estado do Pará 

                  Prefeitura Municipal de Rurópolis 
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919   

CNPJ – 10.222.293/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail pmr@click21.com.br 

 

  

 

 

 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

        O Presidente da Comissão de licitação do Município de RURÓPOLIS através do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RURÓPOLIS faz publicar o extrato resumido do processo de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir: 

 

 

 OBJETO......,.................: contratação de pessoa jurídica para realizar atendimento médico no 

âmbito do Hospital Municipal de Rurópolis e das Unidades Básicas de Saúde do Município, * 

realizar atendimento médico de urgência, nas diversas áreas clinicas, em regime de plantão ou de 

sobreaviso; * realizar internações nas diversas clinicas ( obstétrica, pediátrica, neonatal, medica, 

cirurgia e psiquiátrica) e acompanhamento dos pacientes internados até alta hospitalar.* realizar 

cirurgias de emergência, nas áreas de cirurgia geral e obstetrícia, conforme a capacidade e suporte 

instalado no município e de acordo com avaliação do risco pré-operatório (ASA);* realizar cirurgias 

eletivas nas áreas de cirurgia geral e obstetrícia, conforme a capacidade e suporte instalado no 

município e de acordo com a avaliação do risco pré-operatório (ASA) * realizar ultrassonografias de 

emergência para pacientes internados; * realizar 200 ultrassonografias eletivas( ultrassonografia 

abdominal, obstétrica, ginecológica e de mama), via ambulatorial, mensalmente.* realizar 1200 

consultas ambulatoriais em clínica geral mensalmente, * realizar 60 consultas especializadas em 

pediatria mensalmente  no Hospital Municipal do Município de Rurópolis-Pa   

 

FAVORECIDO..............: GOMES & WANDERLEY LTDA-ME 

 

VALOR...........................: R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), sobre os valores do efetivo 

recebimento dos pretendidos pelo Contrato 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25 inciso II, c/c o art. 13. III  da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores a licitação é inexigível 

   

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE.: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e 

ratificada pelo Sr. JOSELINO PADILHA, na qualidade de ordenador de despesas. 

 

 

 

 

 

 

Rurópolis-PA, 19 de abril de 2017. 
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CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA  

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 


		2017-04-19T09:02:50-0300
	CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA:62975153287




