
                                                TRAMANDAI,26 DE ABRIL DE 2019.
                        

TERMO DE REFERÊNCIA

1 . DO OBJETO:

O  objeto  deste  processo  licitatório  é  a  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MENSURADOS POR HORA EFETIVAMENTE 
TRABALHADA,  RESPEITANDO O LIMITE ESTABELECIDO NO  PROJETO BÁSICO 
(ANEXO  I),  na  rede  assistencial do  Sistema  Municipal  de  Saúde  do  Município  de 
Tramandaí,  composto  por  CINCO  UNIDADES  DE  ESTRATÉGIA  DE  SAÚDE  DA 
FAMÍLIA,  USF;  TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,  UBS;  UMA UNIDADE DE 
PRONTO  ATENDIMENTO,  UPA  24  HORAS,  UM  CENTRO  DE  ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL,  CAPS,  UM  CENTRO  DE  ESPECIALIDADES,  UMA  FARMÁCIA 
MUNICIPAL,  UM  SERVIÇO  DE  ATENÇÃO  ESPECIALIZADO,  SAE,  EQUIPE  DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, UMA BASE DO SAMU/SALVAR, COM UMA VIATURA DE 
SUPORTE  BÁSICO  E  UMA  VIATURA  DE  SUPORTE  AVANÇADO,  UM  CANIL 
MUNICIPAL.  As  cargas  horárias  máximas  para  cada  especialidades,  com  as 
características e especificações constam do Anexo I deste Edital.

2 . DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

Somente  poderão  participar  do  presente  certame  pessoas  jurídicas  de  direito 
privado regularmente estabelecidas no País  e que satisfaçam integralmente as 
condições deste Edital e seus Anexos.

3 . DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
    
3.1 – As empresas que cotarem o lote 01 deverão apresentar atestado ou certidão 
de capacidade técnica, registrado no CRM, expedido por órgãos públicos Federais, 
Estaduais ou Municipais, ou por empresas públicas ou privadas, comprovando a 
execução, pela licitante, de serviços compatíveis em características e quantidades 
com  o  objeto  licitado,  sendo  que,  no  que  tange  à  quantidade,  exige-se,  no 
mínimo, 50% das horas médicas totais previstas no Anexo I, lote I, deste Termo de 
Referência.

a)  O subitem nº  3.1 será  analisado  por  técnico  designado pela  Secretaria  de 
Saúde durante a  sessão licitatória.

b) Parcelas de maior relevância para avaliação da capacidade técnica:
• Prestação de serviços médicos em unidades do SAMU/SALVAR;
• Prestação de serviços médicos em UPAS;
• Prestação de serviços médicos em UBS.



3.2 – As empresas que cotarem o lote   I   deverão apresentar atestado ou certidão 
de  capacidade  técnica,  registrado  no  CRM, expedido  por  órgãos  públicos 
Federais,  Estaduais  ou  Municipais,  ou  por  empresas  públicas  ou  privadas, 
comprovando  a  execução,  pelos responsáveis  técnicos da  licitante,  em pelo 
menos  04  (quatro)  das  seguintes  especialidades: cardiologia, 
ginecologia/obstetrícia,  psiquiatria,  pediatria,  gastroenterologia,  hematologia, 
infectologia  e  cirurgia  geral.  Os serviços  deverão  ser compatíveis  em 
características e quantidades com o objeto licitado.

a)  O subitem nº  3.2 será  analisado  por  técnico  designado pela  Secretaria  de 
Saúde durante a sessão licitatória.

3.3 – As empresas que cotarem o lote   II   deverão apresentar atestado ou certidão 
de  capacidade  técnica,  registrado  no  CRMV, expedido  por  órgãos  públicos 
Federais,  Estaduais  ou  Municipais,  ou  por  empresas  públicas  ou  privadas, 
comprovando  a  execução,  pela  licitante,  de  serviços  compatíveis  em 
características e quantidades com o objeto licitado,  sendo que, no que tange à 
quantidade,  exige-se,  no  mínimo,  50%  das  horas  médicas  veterinárias totais 
previstas no Anexo I, lote II, deste Termo de Referência.

a)  O subitem nº  3.3 será  analisado  por  técnico  designado pela  Secretaria  de 
Saúde durante a sessão licitatória.

b) Parcela de maior relevância para avaliação da capacidade técnica:

• Prestação de serviços médicos veterinários.

 3.4 – Apresentação de atestado ou certidão de capacidade técnica, registrado no 
CRMV, expedido por órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, ou por 
empresas  públicas  ou  privadas,  comprovando  a  execução,  pelo responsáve  l   
técnico da licitante, de serviços médicos veterinários,  de  no mínimo 50% das 
horas médicas previstas no Anexo I deste Termo de Referência para o lote II.

a)  O subitem nº  3.4 será  analisado  por  técnico  designado pela  Secretaria  de 
Saúde durante a sessão licitatória.

3.5 – Prova  de  registro,  através  de  Certidão, da  empresa  licitante  junto  ao 
Conselho Regional de Medicina – CRM, com prazo de validade vigente (para as 
licitantes que cotarem o lote I).

3.6– Prova de registro, através de Certidão, dos responsáveis técnicos  indicados 
no subitem  3.5, junto ao Conselho Regional de  Medicina  –  CRM, com prazo de 
validade vigente (para as licitantes que cotarem o lote I).

3.7– Prova de registro, através de Certidão, da empresa licitante junto ao Conselho 
Regional de Medicina Veterinária – CRMV, com prazo de validade vigente (para as 
licitantes que cotarem o lote II).

3.8 – Prova de registro, através de Certidão, dos responsáveis técnicos indicados 
no subitem 3.7, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, com 
prazo de validade vigente (para as licitantes que cotarem o lote II).



3.9 – Apresentação do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
no respectivo endereço da licitante,  atualizado em 2019  (para as licitantes que 
cotarem o lote I).

3.10 -  Alvará Sanitário expedido pelo órgão responsável pela Vigilância Sanitária 
do Município, da sede da empresa licitante, em vigor, comprovando que a licitante 
está autorizada a operar no ramo médico/veterinário.

a) Caso a licitante não possua o Alvará Sanitário, tendo em vista a implantação da 
Lei  Estadual  14376/2013,  deverá  apresentar  declaração  expedida  pelo  órgão 
responsável pela Vigilância Sanitária do Município, da sede da licitante, em vigor, 
atestando que o local foi inspecionado e atende as normas sanitárias para operar 
no ramo médico/veterinário.

3.11 –  Declaração formal,  firmada pelo  representante  legal  da  licitante,  de que 
possui condições de prestar,  durante toda a vigência da contratação, os serviços 
objeto deste certame na quantidade informada no Anexo I e respectivos lotes deste 
Termo de Referência.
   

4 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

4.1.DO  LOCAL  DA  EXECUÇÃO:  nos  Estabelecimentos  Assistenciais  de 
Saúde, do Sistema Municipal de Saúde, conforme endereços fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.
4.2. DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após 
execução e aprovação do respectivo processo pelo setor competente.

5 – RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS.
5.1. A  colocação  dos  profissionais  médicos,  será  a  partir  de  demanda  e 
necessidade  da  Rede  Assistencial  de  Saúde,  conforme  a  necessidade 
existente, não necessariamente de forma imediata ao início do contrato;
5.2.  As escalas de prestação de serviços médicos (plantões com o nome de 
cada profissional médico escala/dia de trabalho) deverão ser entregues sempre 
no último dia útil antes do término do mês, relativa ao mês subsequente, para a 
Secretaria Municipal de Saúde;
5.3. Quando houver mudança de escala de plantões médicos, a comunicação a 
Secretaria  de  Saúde  e  ao  serviço  de  referência  deverá  ser  imediata  pela 
Empresa de Prestação de Serviços Médicos;
5.4. Caso  ocorra  faltas  do  profissional  médico  nos  serviços  de  urgência,  a 
reposição  de  outro  profissional  deverá  ser  imediata,  não  ultrapassando  02 
horas, do horário de início do plantão em questão;
5.5.Caso ocorra falta de profissional  médico nos serviços de especialidades 
médicas,  estratégia  de  saúde  da  família  e  ambulatórios,  e  que  venha  a 
comprometer a qualidade e o andamento dos serviços de acompanhamento 
clínico, a reposição de outro profissional deverá ser realizada em até 24 horas;
5.6.O contratado profissional médico deverá ser apresentado a Secretaria de 
Saúde no primeiro dia de trabalho e deverá estar munido de documentos de 
exigência do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, para 
a realização de seu cadastro junto a este Sistema de Informações em Saúde. 
Para  que  não  ocorram  transtornos  administrativos  e  técnicos  perante  as 
esferas administrativas do SUS, nem para o profissional médico, e nem para a 



Secretaria de Saúde que pode sofrer  redução ou bloqueio de recursos, em 
virtude da não atualização dos profissionais no CNES;
5.7. Os profissionais médicos que estiverem prestando serviços ao Município, 
por  força  deste  instrumento,  deverão,  reguardando  o  pleno  exercício 
profissional, fazê-lo observando os preceitos legais, ordenamento hierárquico, 
diretrizes e fundamentos do Sistema Único de Saúde, SUS, seus programas, 
suas politicas e protocolos técnicos, buscando oferecer aos usuários do SUS, 
um atendimento  eficiente,  eficaz,  resolutivo,  acolhedor  e  humanizado,  entre 
outros aspectos, igualmente importantes.
5.8. Os  documentos  a  serem  apresentados,  em  cópia,  pelos  profissionais 
médicos  para  cadastramento  no  CNES  –  Cadastro  Nacional  de 
Estabelecimentos de Saúde são: RG, CPF, Carteira de Registro no Conselho 
Regional de Medicina, Diploma de Graduação e titulação de especialidades e 
comprovante de residência;

ANEXO I
PROJETO BÁSICO.

1- DO OBJETO:

1.1O objeto deste procedimento de licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MENSURADOS POR HORA 
EFETIVAMENTE TRABALHADA, RESPEITANDO O LIMITE ESTABELECIDO 
NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I).

               LOTE I:

DESCRIÇÃO PROJEÇÃO 
MÁXIMA DE HORAS 
(MENSAL)

PROJEÇÃO 
MÁXIMA HORAS 
(12 MESES)

MÉDICO PLANTONISTA  - UPA 3.372 40.464
MÉDICO PEDIATRA - UPA 1.488 17.856
MÉDICO EMERGENCISTA  - SAMU 936 11.232
MÉDICO CLÍNICO GERAL ATENÇÃO 
BÁSICA – UBS/ ESF/EMAD

1.672 20.064

MÉDICO PEDIATRA  ATENÇÃO BÁSICA - 
UBS/ESF

352 4.224

MÉDICO GINECO/OBSTETRA  - 
ATENÇÃO BÁSICA UBS/ESF/ CENTRO 
DE ESPECIALIDADES

352 4.224

MÉDICO PSIQUIATRA  CAPS 264 3.168
MÉDICO PSIQUIATRA  AMBULATÓRIO 264 3.168
MÉDICO ESPECIALISTA CIRURGIÃO 
GERAL

192 2.304

MÉDICO ESPECIALISTA 
INFECTOLOGISTA ADULTO

120 1.440

MÉDICO ESPECIALISTA 100 1.200



GASTROENTEROLOGISTA/HEMATOLOGI
STA
MÉDICO ESPECIALISTA 
CARDIOLOGISTA

192 2.304

MÉDICO CLÍNICO GERAL SUBSTITUTO 
ESTATUTÁRIO

240 2.880

1.  O  Quantitativo  médio  de  horas  mensais  é  uma  estimativa,  não  havendo 
necessariamente a obrigação da contratante de executar este teto;

2. O pagamento será feito com base nas horas efetivamente cumpridas por profissional, 
conforme registro biométrico e certificação, pela coordenação da unidade onde estiver 
prestando serviço;

3.  A  projeção  máxima  está  dimensionada,  considerando  a  necessidade  atual;  a 
necessidade de expansão da rede assistencial; a carência de capacidade contratada em 
algumas áreas e a necessidade de projeção da alta temporada de verão, contudo, não 
havendo obrigação da contratante em executar o teto projetado;

LOTE II

DESCRIÇÃO PROJEÇÃO 
MÁXIMA DE HORAS 
(MENSAL)

PROJEÇÃO 
MÁXIMA HORAS 
(12 MESES)

MÉDICO VETERINÁRIO 400 4800

Luciano von Saltiél

 Secretário Municipal de Saúde 


