
 

 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 060/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021. 

 

1. OBJETO- A presente licitação tem por objeto a contratação de 

profissional para prestação de serviços de fisioterapia, em suporte às 

atividades da Clínica Municipal de Fisioterapia, para atender pacientes 

encaminhados mediante recomendação médica.   

 

2-JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL. 

 

2.1- Como se sabe ao promover pregão presencial à Administração 

proporciona aos interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, sanar 

dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à licitação e 

impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica. A 

possibilidade do exame e análise da documentação exigida e que credencia 

os participantes é outra questão fundamental e que dá segurança a 

Pregoeira, Equipe de Apoio e ao certame. Assim, realizando esta sessão na 

forma presencial, terá a Pregoeira a oportunidade de permitir e proporcionar 

os esclarecimentos e questionamentos antes referidos entre a área 

Administrativa do demandante (Município de Natalândia) e os proponentes, 

momento em que poderão ser saneadas dúvidas, discutidas divergências, 

firmados pontos fundamentais, além de outras questões necessárias à 

contratação em pauta. 

 

3-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1- Os serviços em referência são necessários em virtude da forte demanda 

local e com vistas a possibilitar o atendimento universalizado dos pacientes 



 

 

do Sistema Único de Saúde que necessitam de tratamento fisioterapêutico, 

em sintonia com o preceito constitucional do Art.196, da CF/88. 

 

3.2- A contratação de Profissional Habilitado para prestar serviço de 

Fisioterapia junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Natalândia/MG que é de excepcional interesse público, devido a sua 

relevância para a saúde do cidadão, melhorando assim a qualidade de vida 

de muitos cidadãos do Município. 

 

3.3- Acrescente-se o fato de que o envelhecimento da população e os 

transtornos causados aos infectados pelo COVID-19 demanda cada vez mais 

os serviços de fisioterapia, o que tem gerado enorme demanda. Assim, a 

contratação de serviço técnico especializado, irá propiciar à Secretaria 

Municipal de Saúde o atendimento adequado e resolutivo dos pacientes do 

Sistema Único de Saúde.  

ITEM 
 

UNID 
DESCRIÇÃO 

 

QUAN  

VALOR POR 

SESSÃO 

VALOR 

TOTAL 

01 

SV Prestação de serviços de 

fisioterapia, por um profissional 

habilitado, com objetivo de 

propiciar atendimento às 

atividades da Clínica Municipal 

de Fisioterapia, de forma a 

atender os pacientes do Sistema 

Único de Saúde, encaminhados 

por prescrição médica. 

2.400 

sessões 

 

Sessão 

de 50 

min.  

R$ 17,60 R$ 42.240,00 

 4-AVALIAÇÃO DE CUSTO.  

4.1-conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de julho 

de 2002, a administração realizou pesquisa de preços para elaboração do 



 

 

plano de trabalho para fins de subsidiar a Administração quanto ao 

orçamento do objeto e também para fins licitatórios, foi apurado o preço 

médio estimado para a despesa, no valor de R$ 44.592,00 (quarenta e 

quatro mil quinhentos e noventa e dois reais). 

 

5- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO. 

 

5.1- A especificação acima fornecida refere-se às características básicas, 

sendo normal que existam acréscimos e diferenças. Os códigos, 

características, especificações e descrições fornecidas podem, 

eventualmente, divergir das especificações equivalentes no mercado, Neste 

caso, ou seja, havendo divergências consideráveis quanto às especificações, 

devem prevalecer as detalhadas neste termo de referência. 

 

5.2- O critério de mensuração será a unidade SERVIÇO (SV), que deverá 

envolver todos os custos e encargos inclusos na prestação do serviço 

(inclusive deslocamento). 

 

5.3- O profissional contratado deverá possuir registro no CREFITO, e 

Preencher formulários inerentes à atividade junto ao paciente. 

 

5.4- A prestação deste serviço se dará por agendamento com pacientes 

encaminhados tão somente pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Natalândia com prescrição médica devidamente assinada e carimbada. 

 

5.5- O profissional contratado deverá cumprir jornada de Trabalho, 

conforme cronograma apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos 

domicílios de pacientes quando estes não possuírem condições de 

deslocamento, complementando a prestação de serviço nas dependências da 



 

 

Clínica de Fisioterapia Municipal de Fisioterapia quando não houver chamada 

domiciliar. 

 

5.6- As normas de segurança do trabalho devem ser rigorosamente 

observadas pelo prestador, sob pena de responsabilização do(a) 

contratado(a). 

 

5.7- De acordo com a legislação vigente o prestador de serviços contratado 

é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções  resultantes da execução de serviço ou de 

materiais empregados. 

 

5.8- O prestador de serviço, NÃO TERÃO QUALQUER VINCULAÇÃO com a 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Natalândia.  

 

5.9- Todas as instruções e reclamações da Secretaria Municipal de Saúde 

serão transmitidas por escrito diretamente à contratada através de Oficio, 

salvo em casos de urgência, quando poderá fazê-lo por telefone ou próprio 

profissional em serviço, tornando-a formal tão logo seja possível.  

5.10- Este profissional habilitado também deverá prestar contas 

mensalmente da produtividade, através de relatórios mensais a serem 

apresentados na Secretaria Municipal da Saúde.  

6-SERVIÇOS EM VIAGEM 

6.1-Sempre que houver necessidade, a critério do Contratante, poderá 

haver deslocamento do profissional, em que seja necessário realizar 

atividades relacionadas ao objeto do presente objeto. 

 

 

 



 

 

7-FORMA DE PAGAMENTO. 

 

7.1-O pagamento será efetuado de forma mensal, em até 30 (trinta) dias 

após emissão de respectivas notas fiscais, acompanhada de relatório de 

atendimentos, aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e será 

realizada mediante deposito no Banco a ser informado no ato da assinatura 

do contrato. 

 

7.1.1- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 

prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 

devidamente regularizados. 

 

7.1.2-Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente 

de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

8-DO REAJUSTE 

 

8.1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o 

desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 

65, alínea “d” da Lei 8.666/93.  

 

8.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 

formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido. 

 

9 - DA VIGÊNCIA 
 

9.1 - O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação será 

de 12 meses iniciando na assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a 



 

 

critério da Administração Municipal e em conformidade com a legislação 

aplicável. 

 

10- DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES. 

 

10.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 

obrigações da CONTRATADA: 

10.1.1. Executar fielmente o objeto do Contrato e cumprir todas as 

orientações do Contratante para o fiel desempenho da execução do serviço 

contratado; 

10.1.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Licitação; 

10.1.3. Fornecer todos os esclarecimentos necessários sobre o serviço 

contratado pela Administração. 

10.1.4. Responder pelos danos causados aos prédios e logradouros públicos 

ou de terceiros, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, 

imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos. 

10.1.5. Conceder a Administração Municipal especial prioridade para a 

execução dos serviços contratados, salvo por motivo de força maior, 

devidamente comprovado. 

10.1.6. Comunicar à Contratante qualquer irregularidade ocorrida o mais 

breve possível; 

10.1.7. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, 

demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua 

ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, 

por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 

cumprimento dos serviços prestados. 



 

 

10.1.8. Apresentar junto a esta Secretaria Municipal de Saúde relatório 

detalhado das atividades desenvolvidas. 

10.2- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são 

obrigações da CONTRATANTE: 

10.2.1. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive 

quanto a não interrupção dos serviços prestados, por servidor designado, o 

qual registrará todas as ocorrências em relatório, cuja cópia será 

encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 

10.2.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências quando necessário à execução de serviços referentes ao 

objeto do Contrato. 

10.2.3. Efetuar o pagamento dos serviços executados à CONTRATADA, de 

acordo com as condições estabelecidas no edital; 

10.2.4. Rejeitar os serviços executados, se em desacordo com os termos do 

Edital e do contrato. 

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do 

Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 

 

12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

12.1-A despesa para aquisição dos equipamentos de que trata o objeto 

deste Termo, mediante emissão de Nota de Empenho Ordinário, está a cargo 

da seguinte da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº:  

02.05.01.10.302.1002.2101.3.3.90.36.00 Ficha 285 

 



 

 

12.2- A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será 

alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, 

a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 

 

 

Natalandia/MG, 11 de Junho de 2021. 

 

 

 

NILMA DA SILVA ROSA 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


