
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ nº 10.467.921/0001-12, Travessa Paula Marques,  nº 192, Bairro: Catedral, CEP: 68.371-055 , Altamira/PA. 

E-mail: sesma@altamira.pa.gov.br 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 – O presente Termo tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL PARA REALIZAR 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PLANTÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA - ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-

PA, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/FMS. 

 

2. SETOR DEMANDANTE 

 

2.1 Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA. 

      Unidade/Setor/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2.2 Responsável pela demanda: Tatiana de Souza Nascimento Galvão. 

      Função: Secretária Municipal de Saúde de Altamira/PA. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

  

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL DO PROCESSO - A presente solicitação se faz necessária pois o 

Distrito de Cachoeira da Serra, pertencente ao município de Altamira/Pará, localizado às margens 

da BR-163, entre o Distrito de Castelo dos Sonhos e a cidade de Guarantã do Norte (Mato 

Grosso), está localizado a uma distância geográfica significativa de centros urbanos desenvolvidos 

e com distância de 1.100 km da sede do município de Altamira-PA. É um Distrito com baixo 

índice de desenvolvimento, com uma precária estrutura urbana e difícil organização do setor de 

serviços.  

Estes fatores certamente são determinantes para com população estimada de mais de 6 mil 

habitantes, com baixa densidade populacional, com estradas de difícil acesso, com a maioria da 

população residente na zona rural que se desloca para o Distrito de Cachoeira da Serra em buscar 

de atendimento médico e onde menos de um terço da população possuí domicilio com rede de 

esgoto e água encanada. Gerando um cenário propicio para o surgimento de diversos agravos de 

saúde.  

 Justifica-se a referida solicitação, tendo em vista que o Distrito de Cachoeira da Serra 

conta apenas com uma única Unidade Básica de Saúde, onde toda população do referido Distrito 

depende totalmente desta unidade de saúde pública por não haver Hospitais ou rede privada de 

atendimento, a qual realiza todos os procedimentos abaixo descrito:   

 

1. Atendimento a livre demanda do Distrito de Cachoeira da Serra; 

2. Triagem (verificação dos sinais vitais, medidas antropométricas); 

3. Consultas, acompanhamentos e encaminhamentos/TFD Médicos; 

4. Consulta e acompanhamentos de Enfermagem;  

5. Consulta, acompanhamento e tratamento Odontológico;  

6. Acompanhamento da Gestante/Pré Natal/Puericultura;  

7. Exame Preventivo (Câncer do colo do útero); 

 8. Teste Rápido: (HIV, Sífilis, Hepatites B e C);  

9. Pesagem do Auxilio Brasil;  

10. Emissão do Cartão SUS;  
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11.Vacina;  

12.Procedimentos: Adm. Medicamentos/Curativos/Inalações/Retirada de Ponto; 

13.Regulação (Agendamentos de Exames e Consultas especializadas);  

14.Planejamento Familiar;  

15.Visitas Domiciliares ACS/ACE; 

16.Visitas Domiciliares Programadas/Equipe (médico, enfermeiro e ACS); 

17.Viagens de Urgência/Emergência com Ambulância para atendimentos hospitalar; 

18. Entre outros, conforme consta nos relatórios de atendimentos do Ministério da Saúde em 

Anexo; 

19. Plantões quando necessário. 

 

A prestação de serviços médico clinico geral era realizada através do Programa Mais 

Médicos para o Brasil, mas devido a rescisão contratual, unilateral, do profissional médico 

vinculado ao Programa Mais Médicos para o Brasil que atuava na UBS de Cachoeira da Serra, no 

Distrito de Cachoeira da Serra, Altamira/PA, e a não disponibilidade de substituição pelo 

programa, conforme suas normativas, resultando na indisponibilidade do atendimento na UBS; 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Altamira/PA com o intuito de manter em 

funcionamento os serviços de saúde, e considerando que a Administração não dispõe de contratos 

vigentes dos serviços acima mencionados para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde de 

Atenção Primaria, e considerando ainda a garantia do atendimento aos programas, garantia aos 

primeiros atendimentos nos caos de urgência e emergência hospitalar e ações desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, principalmente no que tange ao combate e a disseminação de 

doenças, justifica-se a necessidade da contratação dos serviços em comento.  

 

Soma-se ainda que os serviços em questão atendem as ações e obedecem aos princípios 

doutrinários do SUS:  

• Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado 

assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 

pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou 

pessoais. 

• Eqüidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas 

possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades 

distintas. Em outras palavras, eqüidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo 

mais onde a carência é maior. 

• Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas 

necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a 

prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade 

pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação 

intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida 

dos indivíduos. 

Observa-se então, a necessidade que estabeleça uma linha de cuidados integral/integrados 

no manejo de pessoas que necessitem de cuidados em saúde, com vista a minimizar danos e 

sofrimentos, melhoria do acesso de pacientes ao atendimento básico, de acordo com as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais da cidadania asseguradas na Constituição 
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Federal/1988. Dessa forma, cabe à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-PA prestar apoio técnico e 

financeiro e executar ações e serviços de saúde, inclusive de forma supletiva a estrutura existente, 

a fim de garantir acesso universal e equânime às ações e aos serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde de sua área de abrangência.  

Nos termos do que dispõe o art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.080/1990, é responsabilidade do 

município em assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde de sua área de abrangência. Visando atender às diretrizes do SUS, 

a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-PA, buscou diagnosticar a funcionalidade da 

Unidade Básica de Saúde, situada no Distrito de Cachoeira da Serra, para identificar as 

necessidades de recursos físicos, humanos e estruturais e assim possibilitar a tomada de decisão 

com vista a dar resolutividade, bem como, garantir o direito a saúde aos usuários do SUS 

municipal. 

 

CONSIDERANDO a falta de interesse de profissionais médicos com CRM para atuar em 

zona rural; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manter os munícipes daquele Distrito, a oferta de 

serviços assistenciais à saúde e ainda visando à ampliação do acesso universal aos serviços 

assistenciais que devem ser disponibilizados pelo SUS; 

 

CONSIDERANDO que o município não pode ser omisso principalmente quando se trata 

de saúde; 

 

CONSIDERANDO a grande demanda de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde 

para serem atendidos na respectiva Unidade de Saúde; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade e manutenção dos atendimentos aos 

usuários na APS como gestantes, puérperas, hipertensos, diabéticos, crianças e outros; 

 

CONSIDERANDO que a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n° 2.436, de 

setembro de 2017), menciona ainda que as Equipes de Saúde da Família sejam compostos 

minimamente por: Um médico; um enfermeiro; um técnico em enfermagem e Agente Comunitário 

de Saúde. Para atender a este requisito destaco a necessidade do profissional médico para compor 

a equipe mínima e; 

 

CONSIDERANDO que será realizado um processo licitatório na modalidade de 

Chamamento Público para contratação de profissionais na área de saúde para que atuem junto as 

unidades municipais de saúde desta secretaria na Zona Urbana e nos Distritos de Castelos de 

Sonhos e Cachoeira da Serra e visto que ainda está em processo de elaboração e,  para evitar que 

os serviços de saúde fiquem ainda mais precários, o que é inquestionável os prejuízos que já sofre 

a população desse Distrito, e que poderia se agravar com a ausência de mais um profissional da 

saúde, é que sugerimos que se faça a contratação deste profissional em tese. 

 

Possibilitar-se a tomada desta decisão com vista a dar resolutividade, bem como, garantir o 

direito a saúde aos usuários do SUS municipal. Para disponibilizar o acesso aos cidadãos que 

necessitem de atendimentos especializado em atenção básica, uma vez que município não dispõe 

de profissionais concursados em número suficiente e contratos administrativos licitatórios para 

suprir as necessidades das unidades de atenção primaria, faz-se necessária a solicitação para 

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos em clínica geral para realizar 

atendimento ambulatorial e plantão na unidade básica de saúde do Distrito de Cachoeira da Serra - 
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zona rural, no município de Altamira-PA, em caráter de URGÊNCIA, com vista a garantir 

atendimento e facilitar o acesso da população aos serviços.  

Ressalta-se ainda, que de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, instituída na 

Portaria 2.488/2011, os municípios devem desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades, meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, sob forma, de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade de 

atendimento à saúde, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações, bem como, perfil epidemiológico.  

Entretanto, há insuficiência de recursos humanos para suprir todas as necessidades de 

profissionais médicos, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde em localidades rurais, onde 

há dificuldade de acesso.  

Desse modo, é indispensável à contratação desse profissional para poder assegurar o 

atendimento integral dessa população do Distrito de Cachoeira da Serra. 

Também se destaca que o objeto a ser contratado visa assegurar, na unidade de saúde, a 

prestação de serviços essenciais de saúde, além do aumento da capacidade de realização de 

atendimentos promovendo, assim, maior qualidade, eficácia e efetividade no atendimento aos 

pacientes. O contrato focaliza, ainda, a integralidade do funcionamento do serviço, isto é, não 

deverão ocorrer interrupções motivadas pela ausência de pessoal qualificado para realizar os 

atendimentos. Constata-se ainda, que a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 

médicos em clínica geral para realizar atendimento ambulatorial e plantão na unidade básica de 

saúde do Distrito de Cachoeira da Serra - zona rural, no município de Altamira-PA, objeto deste 

TERMO DE REFERENCIA atenderá aos preceitos constitucionais da prestação dos serviços de 

assistência à saúde, sobretudo consoante ao que prescreve o art. 197 da Constituição da República 

que, "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". 

Ressalta-se que a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos em 

clínica geral para realizar atendimento ambulatorial e plantão na unidade básica de saúde do 

Distrito de Cachoeira da Serra - zona rural, no município de Altamira-PA, será para atender as 

necessidades de saúde dentro do contexto real da UBS de Cachoeira da Serra em regime de 40 HS 

semanais e plantões de 12 HS nos finais de semana, conforme a necessidade. Sendo assim, é 

evidente a necessidade dessa contratação para garantirmos um melhor atendimento para a 

população, que em situações que demandam uma ação rápida e eficaz por parte da administração 

pública, a Lei nº 8.666/1993 traz dispositivo que permite ao gestor a contratação direta de bens e 

serviços em consonância ao Art. 24, inciso IV, Art. 13, § 3° e Art. 26  II e III. 

Deste modo, sujeitamos nossa justificativa a Vossa Senhoria para que, entendo ser ela 

sustentável, ratifique nossas razões e determine a contratação de pessoa jurídica para prestação de 

serviços médicos em clínica geral para realizar atendimento ambulatorial e plantão na unidade 

básica de saúde do Distrito de Cachoeira da Serra - zona rural, no município de Altamira-PA 

solicitado, tendo em vista que isto, além de respaldado por lei, respeita todos os princípios 

norteadores da Administração Pública. 

 

4. DAS ATIVIDADES DO PROFISSIONAL      

                    

4.1 A EMPRESA CONTRATADA, através do profissional médico, deverá prestar os serviços 

médico de clínica geral no âmbito da Atenção Primaria e Estratégia de saúde da família e Plantões 

nos finais de semana, onde terá como atividades: 

                                   

• Realizar consultas; 
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• Efetuar exames médico quando necessário; 

• Emitir diagnósticos; 

• Prescrever medicamentos, com prescrições de tratamento específicos de rotina e 

emergência e fazer anotações pertinentes e realizar outras formas de tratamento, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a necessidade do paciente, 

bem como aplicar as diretrizes da Política Nacional de ABS; 

• Solicitar exame físico e seguimento dos pacientes; 

• Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; 

• Prescrever cuidados especiais; 

• Preencher e assinar formulários; 

• Participar na execução dos programas de atendimento, ensino e pesquisa médica e da 

equipe multiprofissional; 

• Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo clínico; 

• Participar da avaliação da qualidade de assistência médica prestada ao paciente, com os 

demais profissionais de saúde no programa de melhoria da assistência global. Cumprir 

normas e regulamentos do SUS; 

• Participar de especialização de acordo com a necessidade da Instituição e Executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade que compete a profissão. 

5. DA CARGA HORARIA  

 

5.1 A empresa terá que disponibilizar profissional médico na Unidade de Saúde do Distrito de 

Cachoeira da Serra, para cumprir uma carga horaria de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 

(Quarenta) horas semanais, além de 05 (cinco) Plantões de 12h durante os finais de semana, de 

acordo com a necessidade da UBS. 

 

6. DO CONTRATO  

                                                                                            

6.1 A vigência do Contrato será de 180 dias a contar da data da sua assinatura. 

 

7. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS        

                                           

7.1 A EMPRESA CONTRATADA deverá realizar atendimento na Unidade Básica de Saúde no 

Distrito de Cachoeira da Serra – Zona Rural, pertencente ao município de Altamira/PA, localizado 

às margens da BR-163, entre o Distrito de Castelo dos Sonhos e a cidade de Guarantã do Norte 

(Mato Grosso), a uma distância geográfica de 1.100 km da sede do município de Altamira-PA. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 

            

• O(A) CONTRATADO(A) se obriga a fornecer, quando solicitado, os dados e elementos 

referentes à prestação dos serviços; 

• Deverá o(a) CONTRATADO(A) prestar os serviços médico de clínica geral no âmbito da 

Atenção Primaria, bem como executar os serviços conforme especificações deste Termo de 

Referência, necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

• O(A) CONTRATADO(A) será responsável pelo descumprimento de suas obrigações 

contratuais nos casos de negligência de pessoal ou intervenção por parte de elementos não 

autorizados pela Contratante, exceto por motivos resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, 

da Lei Nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 
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• O(A) CONTRATADO(A) deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, facultada a supressão além deste limite, mediante acordo a ser 

celebrado entre as partes; 

• Manter durante toda a vigência do contrato, a prestação dos serviços em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, e a qualificação exigidas contratualmente, sob pena das sanções 

cabíveis;                                                  

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

• Deverá a CONTRATANTE efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO(A) do valor 

resultante da prestação dos serviços, no prazo e condições pactuados neste Termo de 

Referência; 

• A CONTRATANTE deverá proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos 

serviços que o(a) CONTRATADO(A) irá prestar; 

• A CONTRATANTE deverá prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitadas pela CONTRATADA; 

• A CONTRATANTE deverá notificar o(a) CONTRATADO(A) sempre que constatar falha na 

prestação de serviços, inclusive, sobre constatação de ausência do profissional médico; 

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

• Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 A fiscalização exercerá controle em relação ao profissional contratado e notará quantidade e 

particularmente a qualidade dos serviços executados. 

10.2 O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ALTAMIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) - Contratante, mediante 

nomeação do(a) servidor(a) Sr(a) ...................., inscrito no CPF nº ...................., nomeado através 

da portaria nº ............................, designado(a) para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

10.2.1 O(a) servidor(a) designado(a) anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

a) - Fiscalizar e atestar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 

b) - Comunicar eventuais falhas na execução, cabendo à CONTRATADA adotar as 

providências necessárias; 

c)  - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 

relevantes relacionados com a execução; 

d) -   Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, 

em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

10.2.2 Caso a contratante precise substituir o fiscal de contrato será comunicado ao contratado 

através de comunicado formal, o nome do substituto já constante na portaria nº ................; 

10.2.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do(a) 

CONTRATADO(A), 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. 
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11. DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO            

           

11.1 Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Contrato 

ao final de cada mês, a fatura dos serviços executados. 

11.2 O fiscal de contrato, enviará a nota fiscal à Divisão de Administração e Finanças da 

Secretaria Municipal de Saúde, já carimbadas pelo FISCAL DO CONTRATO certificando que os 

serviços foram realizados, certidões de regularidades fiscal, e declaração de certifico assinado pelo 

fiscal do contrato, comprovando que os serviços foram executados conforme o contrato. 

11.3 O pagamento será feito mensalmente, através de NOTA FISCAL única. 

11.4 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE somente para o(a) CONTRATADO(A), 

em conta corrente bancária de sua titularidade, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após 

o atesto das referidas NOTAS FISCAIS pela CONTRATANTE, uma vez que tenham sido 

cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato. 

 

12. ORÇAMENTO ESTIMADO: 

 

12.1 De acordo com o levantamento realizado pelo Setor de cotação, a contratação do objeto deste 

termo, será de R$ 151.377,60 (cento e cinquenta e um mil trezentos e setenta e sete reais e 

sessenta centavos); 

 

12.4 Os valores foram obtidos através de pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 065 de 07 

de julho de 2021 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 

Ministério da Economia. 

 

13. ANEXOS: 

 

13.1 Anexo I do Termo de Referência – Mapa da localidade; 

 

13.2 Anexo II do Termo de Referência  
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – MAPA DA LOCALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Altamira, município brasileiro, localizado no Estado do Pará, na região Norte do País, sua 

população está estimada 117.320 habitantes conforme IBGE 2021, possui uma extensão territorial 

de 159.533,306km² [segundo IBGE 2021], sendo o maior município brasileiro em extensão 

territorial do Brasil. Fica a uma altitude de 109 metros, latitude 03º12'12" sul e longitude 

52º12'23" oeste. 

 

A Rodovia Transamazônica atravessa o município no sentido Leste-Oeste numa extensão de 60 

km, ligando Altamira a Belém (à 800 km), Marabá (à 510 km), Itaituba (à 500 km) e Santarém (à 

570 km). Característica notória do município é sua hidrografia: Altamira está cravada às margens 

do rio Xingu, com sua série de afluentes e cachoeiras que se distribuem por toda a região. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA  

 
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR 

MENSAL 

VLR 

TOTAL 

01 CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 

CLÍNICA GERAL PARA 

REALIZAR ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL E PLANTÃO 

NA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DO DISTRITO DE 

CACHOEIRA DA SERRA - 

ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO 

DE ALTAMIRA-PA 

MÊS 06 25.229,60 151.377,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciente e aprovo o Termo de Referência em  05 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

TATIANA DE SOUZA NASCIMENTO GALVÃO 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto n° 593/2021 

 

mailto:sesma@altamira.pa.gov.br

		2022-08-05T16:59:12-0300
	TATIANA DE SOUZA NASCIMENTO GALVAO:67069908253




