ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1O presente edital tem por objeto o credenciamento de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com ou
sem finalidade lucrativa, para contratação de serviços de Médicos, Odontólogos, Enfermeiros,
Médico Veterinários, Assistente Social, Educadores Físicos, Fi sioterapeutas,
Bioquímicos, Técnicos de Enfermagem, Nutricionista para atendimento as USF-Unidade
Básica de Saúde da Família do município de São Caetano de Odivelas, objetivando a estabilização
das intercorrências de saúde de qualquer natureza.
O referido atendimento será prestado nas dependências das USF-Unidade Básica de Saúde da
Família do município de São Caetano de Odivelas, com profissionais especializados, do Sistema
Único de Saúde – SUS, no município, dentro dos limites quantitativos distribuídos em horários e dias
de realização de plantões, mediante a celebração de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com
fundamento no Artigo 25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, necessários a perfeita execução dos
serviços, com a finalidade de atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São
Caetano de Odivelas, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste edital de
Chamamento para Credenciamento e de acordo com o Artigo 199 da Constituição Federal.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O Fundo Municipal de São Caetano de Odivelas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem
por obrigação legal e fundamental, a manutenção e garantia do pleno funcionamento do Sistema de
Saúde Pública Municipal, através dos atendimentos à população dentro da rede básica, pelos
atendimentos nas Unidades, Postos de Saúde, na Zona Urbana e Rural do município de São Caetano de
Odivelas. Por este motivo faz-se necessário contratar especializadas na prestação de serviços médicos
em variadas especialidades, visando à regularidade e continuidade dos serviços de saúde no âmbito
de Postos, Unidades Básicas de Saúde e Unidade do SAMU.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis
Federais nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento
e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.
4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. As características dos serviços médicos a serem contratados bem como informações sobre
valores padronizados de remuneração encontram-se registradas em tabela abaixo.
4.2. Deverá ser mantido durante o período do contrato um supervisor para supervisionar os serviços
e gerenciar seus funcionários, como selecionar, contratar, demitir, substituir, sendo que toda a
responsabilidade dos funcionários ficará a cargo da empresa contratada.
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4.3. As horas para prestação de serviços no Pronto Atendimento Médico não poderão haver
interrupção no serviço.
4.4. O serviço no plantão é prestado todos os dias da semana, incluindo, sábados, domingos e feriados,
de forma ininterrupta, através do sistema de demanda livre, devendo o prestador se adequar a estas e
demais normas do Postos, Unidades Básicas de Saúde e Unidade do SAMU.
4.5. A empresa deverá se responsabilizar pela fiscalização do cumprimento da quantidade de horas
trabalhadas, mediante formulário próprio.
4.6. Além da fiscalização da prestação do serviço pela contratada, a Secretaria Municipal da Saúde
reserva-se o direito de igualmente fiscalizar a prestação dos serviços.
4.7. Os equipamentos de segurança e proteção individual (EPIs, caso sejam necessários) e crachás de
identificação de seus funcionários serão de uso obrigatório e responsabilidade da contratada.
4.8. A Contratada deverá ter controle total sobre os funcionários que exerçam atividades em
condições especiais.
4.9. No preço deverão estar incluídos os salários e todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias
fiscais contribuições sociais quaisquer vantagens, abatimentos, impostos e taxas comerciais,
necessários para a execução dos serviços e outras despesas que eventualmente incidam sobre a
operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante
vencedor. De nenhuma forma tais encargos poderão ser transferidos ao Município.
4.10. A Secretaria Municipal de Saúde deverá contratar empresa para atender às demandas por
serviços nas Unidades de Saúde, desde que observadas as regras dispostas neste Termo. O
quantitativo e a descrição técnica do objeto estão dispostos em Planilha abaixo, nos termos e
especificações:
MÉDICOS CLÍNICOS
ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

PROF.

UND

QTD

01

MÉDICO CLÍNICO

ESF

09

8HS/DIA

12

VALOR UNT.
R$
R$13.533,33

TOTAL

VALOR TOTAL BRUTO
MÊS R$
R$ 121.799,97

VALOR TOTAL BRUTO ANO
R$
R$ 1.461.599,64

R$ 121.799,97

R$ 1.461.599,64

ODONTÓLOGOS

ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

PROF.

UND

01

ODONTÓLOGO

ESF

12

8HS/DIA

QTD
DIA/ANO
12

VALOR UNT.
R$
R$ 4.450,00

TOTAL

VALOR TOTAL BRUTO
MÊS R$
R$ 53.400,00

VALOR TOTAL BRUTO ANO
R$
R$ 640.800,00

R$ 53.400,00

R$ 640.800,00

ENFERMEIROS
ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

PROF.

UND

QTD

01

ENFERMEIROS(as)

ESF

08

8HS/DIA

12

TOTAL

VALOR UNT.
R$
R$ 3.800,00

VALOR TOTAL BRUTO
MÊS R$
R$ 30.400,00

VALOR TOTAL BRUTO ANO
R$
R$ 364.800,00

R$ 30.400,00

R$ 364.800,00
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MÉDICO VETERINÁRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

PROF.

UND

QTD

01

MÉDICO VETERINÁRIO

ENDE

01

8HS/DIA

12

VALOR TOTAL
BRUTO MÊS R$

VALOR UNT.
R$
R$ 4.666,67

TOTAL

R$ 4.666,67

VALOR TOTAL BRUTO ANO
R$
R$ 56.000,04

R$ 4.666,67

R$ 56.000,04

ASSISTENTE SOCIAL

ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

01

ASSISTENTE SOCIAL

PROF.

UND

QTD

S.Municipal
01
Saúde
TOTAL

8HS/DIA

12

SETOR

UND

QTD

8HS/DIA

12

VALOR UNT.
R$
R$ 3.266,67

VALOR TOTAL
BRUTO MÊS R$
R$ 3.266,67

VALOR TOTAL BRUTO ANO
R$
R$ 39.200,04

R$ 3.266,67

R$ 39.200,04

EDUCADOR FÍSICO

ITEM

DESCRIÇÃO

01

EDUCADOR FÍSICO

PROF.

S.Municipal
01
Saúde
TOTAL

VALOR TOTAL
BRUTO MÊS R$

VALOR UNT.
R$
R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

VALOR TOTAL BRUTO ANO
R$
R$ 43.200,00

R$ 3.600,00

R$ 43.200,00

FISIOTERAPEUTA

ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

PROF.

UND

QTD

01

FISIOTERAPEUTA

R$ 43.200,00

01

8HS/DIA

12

VALOR UNT.
R$
R$ 3.600,00

TOTAL

VALOR TOTAL
BRUTO MÊS R$
R$ 3.600,00

VALOR TOTAL BRUTO
ANO R$
R$ 43.200,00

R$ 3.600,00

R$ 43.200,00

BIOQUÍMICO

ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

PROF.

UND

QTD

01

R$ 3.600,00

S.Municipal
Saúde

01

8HS/DIA

12

TOTAL

VALOR UNT.
R$
R$ 3.600,00

VALOR TOTAL BRUTO
MÊS R$
R$ 3.600,00

VALOR TOTAL BRUTO ANO
R$
R$ 43.200,00

R$ 3.600,00

R$ 43.200,00
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NUTRICIONISTA
ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

PROF.

UND

QTD

VALOR UNT.
R$

01

NUTRICIONISTA

S.Municipal
Saúde

01

8HS/DIA

12

R$ 3.733,33

TOTAL

VALOR TOTAL
BRUTO MÊS R$

VALOR TOTAL BRUTO ANO R$

R$ 3.733,33

R$ 44.799,96

R$ 3.733,33

R$ 44.799,96

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SOCORRISTA
ITEM

DESCRIÇÃO

SETOR

01

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA

S.Municipal
Saúde
TOTAL





PROF.

UND

QTD

VALOR
UNT. R$

05

8HS/DIA

12

R$
2.230,00

VALOR
TOTAL
BRUTO MÊS
R$
R$11.150,00
R$11.150,00

VALOR TOTAL BRUTO
ANO R$
R$133.800,00
R$133.800,00

Descrição Sumária das Atividades: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e
diagnóstico das doenças do corpo humano em pacientes do município São Caetano de
Odivelas. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em
que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de
medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem-estar da
população. Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias.
Rol de Atribuições: Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes,
solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando
tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios.
Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área,
analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde
da população, para o estabelecimento de prioridades nas atividades. Coordenar as atividades
médicos, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de
casos, estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração e/ou adequação de
programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de
saúde prestadas. Prestar atendimento a pacientes, periodicamente, coletando dados sobre
epidemiologia e programa vacinal. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem
designadas pelo superior imediato.
5. LOCAL E REGIME DE EXECUÇÃO
5.1. Os serviços serão executados nas USF, obedecendo as condições, horários e regras
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
5.2. O início da execução dos serviços dar-se-á conforme ajuste entre empresa e a Secretaria
Municipal de Saúde.
5.3. A Secretaria Municipal de Saúde poderá vir a dimensionar o quantitativo de serviços a
serem executados, para além daqueles assinalados, conforme a efetiva necessidade das
Unidades de Saúde, mediante tratativas com empresa credenciada.
5.4. É prerrogativa da Secretaria Municipal de Saúde acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços contratados, na forma pactuada em contrato e mediante o Relatório de Medição
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mensal a ser solicitado das empresas credenciadas ao término de cada mês, ressalvada a
autonomia técnica dos profissionais.
5. PRAZO E FISCALIZAÇÃO
5.1. A prestação dos serviços será iniciada de acordo com as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, a partir da assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso,
pelo(s) contratado(s).
5.2 A Secretaria Municipal de Saúde firmará contratos com a empresa credenciada, o qual
terá vigência no prazo de 12 (Doze) meses, prorrogáveis mediante Termo Aditivo.
5.3. O objeto deverá obedecer às exigências legais, normas do conselho de classe, padrões de
qualidade e especificações técnicas exigidas no termo de referência.
5.4. A Fiscalização e aceitação deste objeto será de responsabilidade da Unidade Requisitante
responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente da respectiva
licitação, através de servidor devidamente designado mediante Portaria.
5.5. A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contrato da
Secretaria Municipal de Saúde.
5.6 A presença da fiscalização do setor responsável não elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.
6. DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a efetiva prestação dos serviços, mediante
boletim de medição.
6.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal
discriminada de acordo com a Ordem de Compra/Fornecimento, acompanhada de medição
comprobatória, assinada pelo responsável pela fiscalização do contrato, observadas as
condições da proposta adjudicada.
6.3. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e
quantidade discriminada.
6.4. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação
deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquela descrita na proposta de
preço, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquela.
7.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
7.3. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para
garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de
imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
7.4. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código
de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA
intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
7.5. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de
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pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
7.6. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de
qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
7.7. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados,
no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
7.8. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos.
7.9. Apresentar, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação
para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
7.10. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato;
7.11. Realizar os serviços com pessoal devidamente capacitado e registrados segundo as
normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
7.12. Manter equipe técnica habilitada e capacitada, durante o prazo de execução do
contrato;
7.13. Cumprir os prazos conforme disposições deste Termo de Referência e futuro contrato;
7.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por
ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
7.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela
CONTRATANTE.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo Contrato se for o caso, com base
nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
8.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
8.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta
atribuição.
8.4. O contrato terá validade de 12 meses, a partir da data de assinatura, podendo ser
prorrogado mediante acordo entre as artes, respeitando a limitação prevista no Artigo 57,
inciso II da Lei 8.666/1993.
8.5. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na prestação.
8.6. Serão considerados para efeito de pagamento, os serviços efetivamente realizados pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável.
9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Edital e nas Leis Federais nº 8.666/93.
São Caetano de Odivelas-PA, 22 de Março de 2019.
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