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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto o Chamamento Público 
para Contratação por meio de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS  E  
JURÍDICAS  PARA  PRESTAÇÃO  SERVIÇOS  MÉDICOS  AOS  USUARIOS  DO   
SUS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL; 
UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; MATERNIDADE MUNICIPAL; 
UNIDADE DA CIPCOVID E UBS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 
RUROPOLIS, PELO PERÍODO DE  DOZE  (12)  MESES, CONFORME ABAIXO 
ESPECIFICADO  E  MEDIANTE  ESCALAS,  AGENDAMENTOS  E  ORDENS DE 
SERVIÇO.ABAIXO ESPECIFICADO E MEDIANTE  ESCALAS,  AGENDAMENTOS  
E  ORDENS DE SERVIÇO 
 

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 Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis através do Fundo Municipal 

de Saúde de Rurópolis, CNPJ nº: 12.352.501/0001-16, é responsável pela gestão 

do Sistema Único de Saúde do âmbito do Município de Rurópolis e, como tal, detém 

a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisar e controlar as 

Ações e Serviços de Saúde na esfera municipal inclusive em relação aos Serviços 

Complementares, contratados ou conveniados. 

3.2  Diante disso, ao realizar o planejamento das atividades da Secretaria Municipal 

de Saúde detectou-se a necessidade de realizar a Contratação de Profissionais 

Médicos para atender os serviços médicos junto à rede municipal de saúde de 

Rurópolis, que atende toda a população do Município, seja por demanda 

espontânea ou referenciada, a dificuldade de contratação de profissionais médicos 

através da realização de novos concursos públicos, nesse momento, ante a  

necessidade de estudos para realização dos mesmos se tornaria moroso, e 

corroboraria em um período considerável de tempo sem a oferta de serviços 

essenciais para a população de Rurópolis. 

3.3  A contratação do referido serviço, se faz necessária para dar continuidade, 

garantia e a ampliação na Prestação dos Serviços Públicos essenciais no  

atendimento das  demandas,  junto  aos Estabelecimentos de Saúde Ambulatoriais 

e Hospitalares, Unidades Básicas de Saúde do município de Rurópolis-Pa, uma vez 

que os profissionais médicos concursados são insuficientes para garantir 

atendimento integral na Rede Municipal, e ainda pela grande demanda da população 

em busca de atendimentos de saúde. 

3.4 A falta desses serviços, objeto dessa Chamada Pública, comprometerá o 

atendimento e pode colocar em risco a saúde e a vida das pessoas que venham a 

procurar atendimento público de saúde, e sendo assim, é evidente a necessidade 

de contratar serviços objeto deste, para garantirmos assim os atendimentos de 

saúde para a população de Rurópolis -Pa. 

3.5 Importa destacar que esta Secretaria Municipal tem a finalidade de atender a 

demanda oriunda desse município, para que se permaneça prestando um serviço 
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de qualidade, pois essa é a função do Poder Público, garantir o acesso universal e 

igualitário a todos que necessitem dos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único 

de Saúde. 

3.6 Portanto, por prever a necessidade e a demanda do serviço em questão, nos 

leva a tal iniciativa, prevendo garantir a oferta dos Serviços Médicos para a 

população. 

3.7 Considerando a necessidade premente de manter os munícipes de Rurópolis, a 

oferta de serviços assistenciais à saúde e ainda visando à ampliação do acesso 

universal aos serviços assistenciais que devem ser disponibilizados pelo SUS; 

Em razão do dever de garantir os serviços de saúde não pode o Município correr o risco 

de adiar a contratação em questão, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores 

da Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro do interesse 

público; 

3.8 Os serviços de saúde compõem o rol garantias constitucionais e estão 

intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever 

o que dispõe os Arts. 196 e 197 da Constituição Federal de 1988. 

 

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. 

“Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços 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 física ou jurídica de direito privado”. 

 

3.9 A assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem 

como toda a linha de cuidado, desde a atenção primária até os procedimentos mais 

complexos, de forma organizada e hierarquizada, sendo o município o grande 

articulador entre os pacientes usuários do SUS, e o atendimento de saúde; 

3.10 O Serviço a ser contratado, ainda que por prazo determinado, visa assegurar a 

assistência médica em caráter contínuo e resolutivo, objetivando o aumento da 

eficiência e maior oferta no número de procedimentos; 

 

3.11 Considerando que a prestação por serviços pessoa jurídica, a municipalidade 

pagará apenas pelos serviços efetivamente realizados, consumidos pela população 

e medidos sob rigorosos critérios de avaliação. Ora, já se observa ai que 

diferentemente do regime de contratação por jornada de trabalho, o município só 

desembolsará algum valor mediante a realização de serviços. 

 

3.12  Assim sendo, nos respalda a efetivação do proposto perante a Constituição 

Federal, conforme se verifica acima, vez que o que se pretende é tão somente uma 
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contratação a fim de COMPLEMENTAR os serviços já prestados pelo Sistema Único 

de Saúde, nos termos das diretrizes já estabelecidas em âmbito municipal, de 

acordo com o que determina o parágrafo 1º, do Art. 199, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 24 e 25 da Lei Federal 8.080/90 e fundamentado no que 

dispõe o art. 25 “caput” da Lei nº. 8.666/93. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1 Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 

termos da Lei nº 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 físico 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. 

 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS  

6.1 O custo estimado total do presente contratação é de R$ 1.420.640,04. 

Sobre os valores descritos no item anterior incidirão todos os encargos tributários e 

previdenciários aplicáveis à prestação de serviços. 

 

6.2 O custo estimado foi apurado a partir do mapa de preços 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 preços 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; 
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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 preços 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 preços e prazos 

estabelecidos.  

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1 Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração pública 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 difícil ou impossível reparação. 

9.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou recorrente, 

na entrega dos serviço que cause danos ao contratante ou às munícipes.  

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1  Nos termos do art. 67 Lei nº 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. 

10.2   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 nº 8.666, 

de 1993. 

10.3  O 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. 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1  As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com a lei 8666/93 Artigos 

77 a 87 e seus parágrafos e incisos; 

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

11.3 retenção dos créditos junto a prefeitura até o limite do dano causado a administração. 

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

 

12. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2022 
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DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

ELEMENTO DE 

DESPESAS 

NOMENCLATURA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

10 301 0004 2.066 

33.90.36.00 

33.90.39.00 

 

 

MANUTENÇÃO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10 301 0004 2.068 

MANUTENÇÃO DAS 

UBS/SAUDE DA FAMILIA, 

MANTER OS PROGRAMAS DE 

ATENÇÃO BÁSICA. 

10 302 0004 2.074 

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 

MUNICIPAL/PROGRAMA MAC, 

MANTER O FUNCIONAMENTO 

DO HOSPITAL MUNICIPAL. 

 

13. DO CONTRATO  

13.1 constarão o valor do credito orçamentário, podendo ser aditivado no ate 25%, em 

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

 13.2 O contrato terá vigência determinada em clausula própria e constará início e termino da 

vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e 

incisos nele previsto. 

  

14. DA REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DOS PLANTÕES E DEMAIS SERVIÇOS MÉDICOS E 

VALORES. 

Serão realizados de acordo com a necessidade da Secretaria, de domingo a domingo, 

por médicos em plantão presencial de 12 horas, em dias úteis por médicos para a 

Atenção Básica e em datas Previamente Agendadas para Consultas, Exames e 

Procedimentos Eletivos de Especialidades, conforme estimativa de Quantitativo de 

Plantões Médicos e demais Serviços Médicos a seguir: 

 

14.1 QUADRO DE NECESSIDADES 

 

PROFISSIONAIS ATENDIMENTOS DE ROTINA 
HOSPITAL 24HRS TODOS OS DIAS POR 12 

MESES 
 
ITE
M 

 
PROFISSIONAL COM DESCRIÇÃO DAS 
ATRIBUIÇÕES 

 
QUAN
T. 

UNIDA
DE 

 
VALOR 
UNIT.  R$ 

 
VALOR 
TOTAL   
ANUAL 
R$ 



ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
PESSOA JURIDICA: SERVIÇOS MEDICO 
OBSTETRICIA E GINECOLOGIA NO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE RUROPOLIS - 
CONSULTA MEDICAS EM CLINICA GERAL, 
CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS 
EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, 
CONTROLE OBSTETRICO PRE-NATAL, 
CONTROLE OBSTRETICO EM GRAVIDEZ 
DE RISCO, PARTO NORMAL, PARTO 
CIRUGICO, ATIVIDADES HOSPITALAR EM 
CLINICA GERAL, CLINICA CIRURGICA, 
CLINICA EM GINECOLOGIA E 
OBSTRETRICIA, CLINICA ORTOPEDICA E 
TRAUMATOLOGICA, ANESTESIOLOGIA, 
CLINICA PEDIATRICA, 
VIDEOCOLPOSCOPIA, CIRURGIA ALTA 
FREQUENCIA, ATIVIDADE EM SERVIÇOS 
DE URGENCIA E EMERGENCIA, CIRURGIAS 
AMBULATORIAIS, CIRURGIA ELETIVAS DE 
UGENCIAS EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA. E ATENDIMENTO DE 
CONSULTAS NO CIPCOVID (22 DIAS DE 
SERVIÇOS MENSAIS COM SENDO 15 
SOBREAVISOS INTERCALADOS NESTE 
PERIODO)  com no mínimo 15 anos de 
experiência. 

1 MESES R$  70.500,00 R$  846.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL; 
SERVIÇOS MEDICO - CONTRATAÇÃO 
DE MEDICO PESSOA FÍSICA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
MÉDICOS PARA ATENDER 200 
CONSULTAS NAS UBS, 250 CIRURGIAS 
DE BAIXA COMPLEXIDADE OU 
PEQUENAS CIRURGIAS (PELE E 
ANEXAS), 15 SOBREAVISOS DE 
CIRURGIAS E CLÍNICA GERAL MÊS, 
ATENDIMENTOS DE CONSULTAS EM 
MUTIRÕES DA SAÚDE NAS ÁREA 
RURAL. ATENDIMENTO DE 
CONSULTAS NA ÁREA RIBEIRINHAS, 
NO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS PARÁ, 
PARA MELHOR ATENDIMENTO A 
TODA A POPULAÇÃO., 

1 MESES R$ 47.886,67 
R$ 574.640,00 

 

Valor Total Estimado Mensal: R$ 118.386,67. 

Valor Total 12 Meses: 1.420.640,04. 

14.2 Sobre os valores descritos no item anterior incidirão todos os encargos tributários e 

previdenciários aplicáveis à prestação de serviços. 

14.3 Os contratados somente farão jus aos valores correspondentes aos serviços 

efetivamente prestados, atestado pelo fiscal do contrato, autorizados e aprovados pelo 

Fundo Municipal de Saúde, nos termos do contrato de prestação de serviços. 

14.4 Realizar todos os procedimentos constantes nas formas de organização 

estabelecidas nos serviços médicos; 

14.5 Atender os pacientes preenchendo as requisições (com nome do paciente, sexo, 

idade, indicação clínica, carimbadas, assinadas e datadas com letra legível, com 

identificação do estabelecimento de saúde); 

14.6 O endereço para a prestação dos serviços será informado pela Secretaria 

Municipal CONTRATANTE; 

14.7 Serão realizados no horário/dia de acordo com a necessidade e de domingo a 

domingo, por médicos escalados e em dias úteis para Atenção Básica, e em datas 

agendadas para Consultas, Exames e Procedimentos Eletivos de Especialidades de 

acordo com cada serviço; 
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14.8 A CONTRATANTE será responsável também pela manutenção da sala, 

equipamentos básicos e climatização do ambiente; 

A execução dos serviços será de forma parcelada e contínua, de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis e conforme demanda e 

agendamento prévio; 

14.9 A CONTRATANTE pagará apenas pelos serviços efetivamente realizados, 

devidamente atestados pelos representes da CONTRATANTE em cada frente de 

trabalho; 

14.10 Mensalmente, a CONTRATADA deverá fornecer Relatório de Serviços Prestados 

com o número de Plantões Médicos, Médicos para a Atenção Básica, Consultas e 

Exames de Especialidade, e Procedimentos Eletivos realizados para efetivar o 

pagamento; 

14.11 A quantidade de plantões e demais serviços mensais poderá variar conforme 

demanda, sendo que a estimativa apresentada é uma média norteadora para reserva 

de Empenho e Licitação. 

14.12 A CONTRATANTE pagará aos prestadores credenciados os valores mensais de 

acordo com os plantões e demais serviços apresentados e efetivamente prestados, 

devidamente atestados pelo Diretor e/ou Coordenador do estabelecimento de saúde do 

serviço prestado, juntamente com o Fiscal do contrato e/ou comissão designada para 

fiscalizar a execução do contrato. 

 

 

Rurópolis, 02 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

FRANCISCA SOARES SCHOMMER  

Secr. Mun. de Saúde/RUR 

Decreto 063/2021 
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