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Memo. n'095/2020 

Parauapebas, 03 de fevereiro de 2020. 

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
Sr. Keniston de Jesus Rego Braga 
Secretário Municipal de Fazenda 
A/C: Coordenadoria de Licitação e Contratos 

Assunto: Chamamento público para credenciamento de pessoa (s) jurídica (s) de direito privado 
para execução de serviços especializados em ANESTESIOLOGIA, de natureza contínua, a 
serem prestados aos usuários do SUS, durante os 07 (sete) dias da semana, incluindo feriados, 
em regime de plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas, sendo das 06 (seis) às 00 (zero) 
horas disponível para realização de procedimentos eletivos e de urgência/emergência e das 
00 (zero) às 06 (seis) horas disponível para realização de procedimentos de 
urgência/emergência, no Hosnital Geral de Parauanebas Evaldo Benevides e Pronto Socorro 
Municipal, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses 

Senhor Secretário, 

Solicitamos a V. Sra, a abertura de chamamento público para credenciamento de pessoa (s) 
jurídica (s) de direito privado para execução de serviços especializados em ANESTESIOLOGIA, 
de natureza contínua, a serem prestados aos usuários do SUS, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
durante os 07 (sete) dias da semana, incluindo feriados, em regime de plantão presencial 24 
(vinte e quatro) horas, sendo das 06 (seis) às 00 (zero) horas disponível para realização de 
procedimentos eletivos e de urgência/emergência e das 00 (zero) às 06 (seis) horas 
disponível para realização de procedimentos de urgência/emergência, no Hospital Geral de 
Parauapebas Evaldo Benevides e Pronto Socorro Municipal, por um período de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses 

JUSTIFICATIVA 

A população do município de Parauapebas é resultado de um forte processo migratório 
influenciado pelas oportunidades de trabalho. Esta atração se dá de forma mais acentuada para 
população em idade economicamente ativa, mão de obra pouco qualificada, determinando uma 
estrutura demográfica de população jovem e crescente (20 a 29 anos). 

Nesse sentido, a evolução populacional do município superou as taxas estaduais e nacionais nos 
últimos anos. Em 2010 sua população era de 153.908 habitantes e em 2019 passou para- .273 
habitantes, de acordo com a estimativa de populacional IBGE. Portanto, em 09 (nove an s a 
população aumentou, havendo um acréscimo cerca de 1/3 (um terço) na população 'unic pai. 
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Assim, considerando o cenário acima descrito e as barreiras geográficas da população aos 
serviços e a distribuição nada igual de ambulatórios de especialidades no interior quando 
comparado as capitais, com o intuito de garantir o acesso e a ampliação dos serviços, de uma 
forma digna e organizada. 

Considerando o que dispões a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, que 
dispõe que a saúde e direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Considerando que o dispositivo na Constituição Federal em seu artigo 197 define que são de 
relevância publica as ações de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da Lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e controle devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e também por pessoa fisica ou jurídica de direito privada. 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas não dispõe de profissionais 
anestesiologistas do seu quadro funcional e que o referido serviço é essencial nos hospitais 
públicos, conforme determina a Resolução n° 1451/1995 - CFM. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas decide contratar por Chamamento Público para 
Credenciamento os Serviços Especializados de Anestesiologia para complementar a rede 
municipal de saúde e garantir o atendimento de qualidade aos usuários SUS. 

Vale ressaltar, que os serviços do objeto em questão são essenciais e de suma importância para o 
atendimento aos pacientes da rede SUS, visto que são serviços médicos assistenciais 
imprescindíveis para a realização dos procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência e 
eletivos de toda rede municipal de saúde. 

Pelas razões expostas, fica evidenciada que a contratação do serviço em questão garantirá 
atendimento de qualidade para a população, viabilizando o acesso aos serviços e ações de saúde, 
fazendo-se assim necessária e essencial a aquisição do mesmo. 

PARÂMETRO E QUANTITATIVO 

1. DOS PARÂMETROS 

Considerando que a assistência médica de Média e Alta Complexidade é provida através do 
Hospital Geral de Parauapebas (HGP), que conta atualmente com 100 (cem) leitos ativos; do 
Pronto Socorro Municipal, cuja escala de plantão é de 24 (vinte e quatro) horas; do Centro 
Cirúrgico, que atualmente possui 04 (quatro) salas em funcionamento; e do Setor de Obstetrícia 
(maternidade), que realiza, em média, 300 (trezentos) partos por mês. 

Considerando a infraestrutura supramencionada foi realizado um levantamento através do qual se 
constatou que foram realizadas um total de 3737 (três mil setecentos e trinta rsetecic 	s no 
ano de 2019, sendo deste quantitativo, aproximadamente, 70% (seten de 
procedimentos de urgência e/ou emergência. 
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Considerando ainda, que o quantitativo de procedimentos realizados estava condicionado a 
escala e quantitativo de profissionais médicos anestesiologistas disponíveis, nos termos do 
contrato atual, no qual há limitações quanto ao horário e dias de atendimento dos profissionais 
para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos, fato este que gerou uma expressiva 
demanda reprimida em diversas especialidades. 	 e— 

Considerando o aumento significativo na demanda de procedimentos ambulatoriais/eletivos, bem 
como o surgimento de novas demandas provenientes da ampliação das especialidades médicas 
atendidas pela Rede Pública de Saúde do Município; 

Considerando que, em decorrência do aumento supracitado, faz-se necessária a ampliação dos 
atendimentos, com a expansão do horário de realização dos procedimentos eletivos e a futura 
abertura de mais uma sala de procedimentos no centro cirúrgico; 

Considerando que o crescimento demográfico populacional é exponencial, de modo que a 
demanda de procedimentos de urgência/emergência também apresentou crescimento nos últimos 
anos; 

Pelo cenário exposto, a quantidade de profissionais solicitada, conforme o item 1.1 - 
DETALHAMENTO DO OBJETO condiz com a atual realidade do Município de Parauapebas, 
referente à execução dos serviços especializados de anestesiologia. 

2. DO VALOR 

O valor global estimado para o processo em tela é de R$ 2.433.989,23 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), 
conforme demonstrativo mensal/anual em anexo (ANEXO III - TR). 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O pagamento será mediante o quantitativo de plantões médicos realizados durante o mês, 
considerando como feriado somente os feriados nacionais. 

Nesse sentido, serão utilizados os valores da Lei n° 5.540/2013, que regulamenta o regime de 
plantões e sobreaviso no Município de Parauapebas, a fim de parametrizar os custos mensais para 
execução do referido serviço, com a quantidade de profissionais adequada para atender a 
necessidade do Hospital Geral de Parauapebas - HGP e, principalmente, as demandas dos 
usuários do SUS no Município. 

Segue em anexo a planilha de composição dos valores de referência (ANEXO 1 - TR). 

	

Os valores constantes na supracitada lei foram reajustados em janeiro de 2019, sen 	ilizada a 
tabela vigente. (ANEXO II - TR) 
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PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

iniciando a partir da data de assinatura com validade e eficácia legal após a publicação de seu 

extrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) 

meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n°. 8.666/1993. 

RESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO: A prestação dos serviços, objeto 

desta solicitação, será fiscalizada por servidores da Prefeitura Municipal de 

PARAUAPEBAS/PARÁ (em especial da Secretaria Municipal de Saúde), devidamente 

designados para este fim, por meio de Portarias específicas após a assinatura do contrato, com 

autoridade para exercer em nome da PrefeituralSEMSA toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização. 

Atenciosamente, 

Pa lo de T so Vilar os 
• Mjun de Saúde-S MSA 
Decreto 	12019 

GILBE TO 	 ALVES LARANJEIRAS 
Secr 'rio Municipal de Saúde 

Decreto 629/2019 
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