
ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
0;1 	CNPJ: 12.352.501/0001-16 	E-Mail: semsarur@hotmail.com  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 	Contratação de empresa especializada em atendimentos médicos para plantão hospitalar 

em urgência e emergência, atendendo todas as demandas do Hospital Municipal, Emergência e 

Maternidade do município de Rurópolis-Pará, para melhor atendimento a toda a população. 

2. DO TERMO 
2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, As dúvidas 
poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1 	A presente solicitação de licitação se faz necessária pois Rurópolis é um 

município rural remoto, de extrema pobreza, extenso, com população estimada em 2020 de mais 
de 51 mil habitantes, com baixa densidade populacional (5,71 hab/km2), com a maioria 

residente na zona rural (61,90%) e onde menos de um terço da população possuía domicilio com 

banheiro e água encanada. Este um cenário é propicio para o surgimento de diversos agravos. 

O Município conta com uma rede com 08 (oito) Unidades Básicas de Saúde, sendo 04 

(três) na zona urbana e 04 (quatro) na zona rural. Conta com um Hospital Geral e Maternidade 
com 46 leitos fisicos, com serviços ambulatoriais, de urgência e emergência, diagnóstico por 

imagem e diagnóstico laboratorial. E ainda conta com um Centro de Atenção Psicossocial, a 
Unidade Integrada de Atenção Primária e Vigilância em Saúde e serviço de Tratamento Fora do 

Domicilio. Toda população de Rurópolis depende totalmente desta rede de saúde pública por 
não haver rede privada de atendimento. 

Ressalta-se que a prestação dos serviços médicos será contratada para atender a 

necessidade de saúde dentro do contexto real do Hospital Municipal de Ruropolis de acordo 

com a capacidade instalada e financeira do município. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1 	Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

5. MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGAMENTO 

5.1 	O fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do 

contratante, com prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da 
requisição assinada pelo responsável nomeado pela Secretária Municipal de Saúde, e enviada 
por  e-mail  ou outro meio fisico ou eletrônico 

5.2 o pagamento será efetuado em no máximo 30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal do 
contrato através de transferência a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e deverá 
constar no contrato e na observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta 
corrente o fornecedor indicará uma nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados 
bancários deveram constar BANCO, AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE e 
obrigatoriamente ser em nome do contratado. 
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6. AVALIAÇÃO DO CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS 

6.1 	0 custo estimado total do presente contratação é de R$ 1.302.000,00. 

6.2 	0 custo estimado foi apurado a partir do mapa de pregos constante no processo 

administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 

pesquisa de mercado 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. 	Além da exigidas em Lei 8.666/93, deverá: 

7.1.1 prestar os serviços, nas especificações contidas neste termo de referência; 

7.1.2 prestar todos os serviços licitados no preço, forma e prazo estipulados na proposta de 
preços vencedora no certame; 

7.1.2.3 prestar os serviços do objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em 
cada nota de requisição/e ou empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, 

quantitativo, prazo, local de entrega e  preps  unitário e total. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da 
execução do fornecimento; 
7.1.3 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 
tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro; 
7.1.4 Arcar com todas as despesas relativas a prestação dos serviços e todos os tributos 
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em 
Lei 
7.1.5 Nos pregos propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo única 
e exclusivamente da Contratada. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado; 

8.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de pregos e prazos 
estabelecidos. 

9.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO POR 12h (PLANTÕES) 

9.1 Os serviços de plantonista serão executados por 01(Um) medico clinico geral por turno de 

12 horas, de acordo com escala de serviço definida pela contratante. Os plantões de 7h0Omin as 

19h0Omin e 19h0Omin as 7h0Omin, podendo ser requisitado horas complementares se houver a 
necessidade de remoção de pacientes para os municípios de referência. 

9.2 Os plantões e consultas deverão ser realizados pessoalmente pelos profissionais apontados 

pela licitante através de escala de forma interruptor, não sendo admitido prestação de serviços 
de sobreaviso em sai substituição. Qualquer alteração no quadro funcional da empresa 
vencedora dependerá de autorização expressa da Contratante, resguardando-se o preenchimento 
das habilitações técnicas presentes no edital. 

9.3 A contratada deverá dispor de profissionais para cobertura de 60 a 62 plantões médicos, a 
depender da quantidade de dias por mês. Os médicos deveram atender a toda demanda do 
Hospital Municipal de Rurópolis e ter experiência nas diversas clinicas; urgência e emergência, 
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obstétrica, ginecológica, cirúrgica, pediátrica, psiquiatra, trauma ortopédico, Devem realizar 

ainda atendimentos (inclusive pacientes de COVID-19) em infectologia e neonatologia„ bem 

como exames pericias requerido por autoridades policiais e/ou judiciais 

9.4 Os profissionais da empresa prestadora de serviços deverão respeitar os procedimentos e 

protocolos administrativos, respeitando-se, todavia, suas dependências funcionais e técnicas. 

9.5 A prestação dos serviços médicos será efetuada nas dependências da Contratante, salvo no 

que se refere aos pacientes transportados. 

9.6 É de total responsabilidade da empresa licitante o preenchimento de uma escala fixa de 
plantões, bem como prover meios que garantam o cumprimento da mesma sem faltas 

injustificadas. Cabendo A contratada fornecer profissional para cobrir o plantão. 

9.7 A contratada deverá apresentar escala de plantão mensal assinada e carimbada, sendo que 

esta deverá ser apresentada até o último dia  fail  de cada mês antecedente A direção do Hospital 

Municipal de Rurópolis. 

9.8 Prestar serviços conforme a necessidade em atendimento geral de livre demanda em 

consultas urgência e emergência, sem qualquer distinção quanto A idade ou quaisquer outros 

atributos fisicos ou psíquicos do paciente. 

9.9 Quaisquer danos a terceiros que venham a ocorrer em virtude de eventual troca de plantão 

não autorizada, seja o dano originário de culpa concorrente ou não, será de responsabilidade 
objetiva do membro do corpo clinico que estava originalmente designado na escala. 

9.10 Tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem 
e motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo. 

9.11 Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos 
colocados A sua disposição para o exercício da profissão, ajudando na preservação do 

patrimônio e servindo como exemplo aos demais servidores. 

10. DAS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES 

10.1 ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL FORMAÇÃO: Possuir Diploma devidamente 
registrado em Curso Superior de Medicina e Especialidades, fornecido por instituição de ensino 

superior credenciado pelo órgão competente. Possuir registro profissional no respectivo órgão 
de Classe. 

10.2 ATIVIDADE A SER EXERCIDA: Realizar atendimentos médicos; tratar pacientes; 
elaborar documentos médicos inclusive laudos; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; realizar as demais atividades inerentes a atividade médica. 
10.3 CARGA HORARIA: Plantões de 12 horas no período durmo e noturno, podendo ser 60 
ou 62 plantões, conforme a quantidade de dias por mês. 
Observação: Os médicos plantonistas, quando solicitado, deverão acompanhar transferências 
quando necessário, sem ônus adicional pelo transporte. 
11. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
1 1.1 A administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviço em desacordo com 
os termos do Edital e seus anexos. 
11.2 Os Serviços que trata esta licitação deverão obedecer As especificações constantes no Edital 
e seus anexos 
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12. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

12.1 	Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderá, sem a 

prévia manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 

providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano dificil ou impossível reparação. 

12.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou 

recorrente, na entrega dos serviço que cause danos ao contratante ou As munícipes. 

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

13.1 	Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

13.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 

13.3 	0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

14. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com a lei 8666/93 Artigos 
77 a 87 e seus parágrafos e incisos; 

14.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e será aplicado sobre o saldo contratual; 

14.3 retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração. 

14.4 impedimentos de contratar com a administração pelo período de 2(anos) anos. 

15. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 
10.301.0004.2.065 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

10.301.0004.2.073 — Manutenção do Hospital Municipal. Programa  MAC.  

33.90.39.00 — Outros Serv. De Terc. Pessoas Jurídica 

16. DO CONTRATO 

16.1 constarão o valor do credito orçamentário, podendo ser aditivado no ate 20%, em 

conformidade com a lei 8666/93 Artigo 65 e seus parágrafos e incisos nela previstos. 

16.2 0 contrato terá vigência determinada em clausula própria e constará inicio e termino da 
vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e 
incisos nele previsto. 
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17. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

17.1 QUADRO DE NECESSIDADES 

Lote 01 

ITEM DISCRIMINA CÃO UNID QUANT 

I 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS  MEDICOS  PARA REALIZAR 60 a 62 PLANTÕES 
MENSAL COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS CADA, NA 

ESPECIALIDADE 	CLINICO 	GERAL 	REALIZANDO 

DURANTE 	SEU 	PLANTÃO 	OS 	SEGUINTES 

ATENDIMENTOS; URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CLINICA 
GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, 

E CIRURGIAS, ATENDIMENTO EM NEONATOLOGIA, 

INFECTOLOGIA, (INCLUSIVE PACIENTES DO COVID-19) , 

TRAUMATO ORTOPÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 

PERICIA REQUERIDO POR AUTORIDADE POLICIAL E/OU 
JURÍDICO. 

MESES 12 
 

Fern an 	 Cardoso 

SaUde 
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JUSTIFICATIVA 

A Secretaria solicitação de licitação se faz necessário devido a necessária pois Rurópolis 

é um município rural remoto, de extrema pobreza, extenso, com população estimada em 2020 

de mais de 51 mil habitantes, com baixa densidade populacional (5,71 hab/km2), com a maioria 
residente na zona rural (61,90%) e onde menos de um terço da população possuía domicilio com 

banheiro e água encanada. Este um cenário é propicio para o surgimento de diversos agravos. 

O Município conta com uma rede com 08 (oito) Unidades Básicas de Saúde, sendo 04 
(três) na zona urbana e 04 (quatro) na zona rural. Conta com um Hospital Geral e Maternidade 

com 46 leitos fisicos, com serviços ambulatoriais, de urgência e emergência, diagnóstico por 

imagem e diagnóstico laboratorial. E ainda conta com um Centro de Atenção Psicossocial, a 

Unidade Integrada de Atenção Primária e Vigilância em Saúde e serviço de Tratamento Fora do 

Domicilio. Toda população de Rurópolis depende totalmente desta rede de saúde pública por 
não haver rede privada de atendimento. 

Ressalta-se que a prestação dos serviços médicos será contratada para atender a 

necessidade de saúde dentro do contexto real e de acordo com a capacidade instalada e 
financeira do município. 

Fernan 	 Cardoso 

Saúde 
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