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                                                         TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I- DECLARAÇÃO DO OBJETO 

 

 

Constitui objeto da presente dispensa Contratação de Profissional Especializado em Serviços Médicos 

Plantonista para atender as necessidades do Hospital Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia 

COVID-19. 

. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VENCEDOR 

01 
Serviços Médicos 

plantonista 
plantões 90 2.877,10 258.939,00 

HOMERO 

REYNALDO 

ORDONEZ RAMOS 

 

II-FUNDAMENTAÇÃO LEGAL SIMPLIFICADA 

 

 

Assim, fundamenta na Lei nº 13.979/2020 que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, no art. 4º, 

Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e da Lei 8.666/93.  

 

 

III- DESCRIÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO APRESENTADA 

 

 

Justifica-se a contratação de empresa especializa nesta área, devido ao aumento consideravel na demanda 

das unidades de saúde, necessitando, portanto de serviços médicos para o enfretamento da emergência de 

Saúde COVID-19, devido situação de pandemia que estamos enfrentando em nosso municipio. 

 

 

 

IV- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

 

 Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual; 

 

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE 

ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

 

Encaminhar para o Setor Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e 

respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
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Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo 

tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA; 

 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato. 

 

Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante; 

 

Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

V- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

 

 

a) Local de Serviços: HOSPITAL MUNICIPAL, Rua Sete de Setembro, S/Nº, Centro, Senador José 

Porfírio/PA, CEP: 68.360-000. 

a.1) Durante a realização, os serviços ficam sob responsabilidade do fornecedor; 

a.2) Caso o objeto seja realizado em desconformidade, o mesmo será rejeitado no ato da 

entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

cancelamento dos serviços; 

a.3) Realizar o objeto da presente Dispensa de licitação, no prazo máximo de 03 (três) dias 

corridos estabelecido para a garantia técnica, de acordo com o as especificações técnicas 

estabelecidas no Termo de Referência, através da requisição (Ordem de Fornecimento) expedida 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

b) Forma de pagamento: O pagamento será até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas, após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com suas 

obrigações para com sistema de seguridade social. 

c) Notas Fiscais: as notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do 

relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável, dados 

bancários para depósito e não conter nenhuma rasura. 

d) Validade das propostas: 60 dias. 

e) Tributos/Encargos/Frete: Os custos com tributos, encargos financeiros, fretes, entre outros, deverão estar 

inclusos no preço proposto. 

f) Garantia: O período de garantia do produto deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da 

data da Nota Fiscal. 
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VI- ESTIMATIVA DE PREÇOS  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VENCEDOR 

01 
Serviços Médicos 

plantonista 
plantões 90 2.877,10 258.939,00 

HOMERO 

REYNALDO 

ORDONEZ RAMOS 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com o intuito de garantir os princípios constitucionais da isonomia e 

da celeridade realizou a contratação pela dificuldade de fixação de profissionais médicos em nosso 

município, o que acarreta imensos transtornos para a população como também na continuidade de recursos 

financeiros por parte do ministério da saúde. 

 

O valor é justificado pela secretaria demandante a partir de parâmetros utilizados pela política de 

remuneração do Município e em virtude da necessidade de contratação de profissionais de nível superior. 

 

 

VII- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na dotação 

orçamentária Exercício 2020 Atividade 1202.101220208.2.134 Enfretamento Emergência Saúde COVID-19, 

Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99. 

 

 

 

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA, 27  de Julho de 2020 

 

 

 

 

 

 RAVEL FERNANDO GOMES DA COSTA  

Comissão de Licitação 

Presidente 


		2020-07-27T18:01:40-0300
	ANETE NEUCYANE VIANA COSTA SOUZA:39539520215


		2020-07-27T09:28:21-0300
	RAVEL FERNANDO GOMES DA COSTA:02640928210




