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JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 

 

DO SERVIÇOS, QUANTIDADE, CARGA HORÁRIA E VALOR: 

 

*Os serviços serão executados sobre o regime de plantões médicos; 

*Os plantões médicos serão de 180 (cento e oitenta) plantões, de 12 (doze) horas 

cada, perfazendo 2.160 (duas mil cento e sessenta) horas/mensal; 

*Será ofertado o valor de R$ 100,00 (cem) reais por hora trabalhada em cada 

regime de plantão, totalizando R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por plantão, 

multiplicado por 180 (cento e oitenta), perfaz total estimado em R$ 216.000,00 (duzentos 

e dezesseis mil reais)/mensal. 

 

PROFISSIONAL VALOR UNITARIO DO 

PLANTÃO/ 

HORA 

 

HORAS POR 

PLANTÃO 

VALOR POR PROFISSIONAL/ 

PLANTÃO 

MEDICO PLANTONISTA/ 

COVID 19 
R$ 100,00 12 HS/DIA 

 

 

R$1.200,00 

 

PROFISSIONAL VALOR DO PLANTÃO/ 

12 HORAS 

QUANTIDADE 

PLANTÃO 

VALOR TOTAL / PLANTÃO 

MENSAL 

MEDICO PLANTONISTA/ COVID 19 R$ 1.200,00 180 

 

 

R$ 216.000,00 

 

Os valores acima descritos, os quais os O Município de SANTA MARIA DAS 

BARREIRAS-PA, está se propondo a pagar aos profissionais da área da saúde, médicos 

que tenham interesse em prestar serviços no regime de plantonista, conforme quantidade 

de carga horária, também especificadas, teve como base uma pesquisa de mercado, na 

qual verificou que esse é o valor praticado no mercado da região, ou seja, é o valor que 

outros municípios próximos estão usando para pagar e assim poder atrair profissionais 

que esteja interessados no atendimentos direto no enfrentamento da PANDEMIA DO 

NOVO CORONAVIRUS(COVID – 19). 
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Os pagamentos serão realizados da seguinte forma: 

* Os pagamentos serão efetuados em no máximo em até 10 (dez) dias após a 

apresentação, atesto e empenho da respectiva Nota Fiscal; 

* Os pagamentos serão efetuados através de transferências bancária em banco e 

agência fornecido pelo licitante. 

 

E, estão consignados na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2021, conforme 

descrito abaixo:  

 

10 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. 

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.122.0220.2 - 072 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

Sendo assim, podemos garantir os valores que serão pagos encontra-se dentro dos 

parâmetros de pagamentos para profissionais(médicos) da área da saúde de prestam esse 

tipo de serviço na região, e, dispomos de recursos orçamentários para custear tal despesa. 

 

Santa Maria das Barreiras-PA, 17 de março de 2021. 

 

 

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Saúde 
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