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OFÍCIO Nº 009/2022 – SAÚDE/GAB 
 
 
 

 
Santarém Novo, 11 de Janeiro de 2022. 

 
 

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica 
especializada. 
 

 
Exmo. Prefeito, 
 
Encaminhamos a solicitação para que seja providenciado o devido processo, com vista à 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE 
SAÚDE, destinados a atender as necessidades básicas da Secretária de Saúde. Com o intuito de 
aprimorar e incrementar nos repasses dos programas estaduais e federais, necessitamos ter esse 
olhar mais técnico dando suporte a esta Secretaria.  Segue em anexo o termo elaborado. 
 
Desde já agradeço pelo atendimento, e aproveito para externar votos de estima e apreço. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
KATIÚSCIA MACHADO CORRÊA 

Secretária de Saúde 
Decreto nº 021/2021 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO 
 
Contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão de Saúde, 
visando o aprimoramento e o incremento de repasses dos programas do governo estadual e 
federal, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A contratação de empresa para a prestação de serviços Técnicos Especializados em Gestão de 
Saúde, visando o aprimoramento e o incremento de repasses dos programas do governo estadual 
e federal, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, tais como elaboração e encaminhamento 
de projetos, implantação de programas, treinamentos e outros ligados a área de Assessoria. 
Fazendo-se assim de fundamental importância para auxiliar na gestão municipal de saúde. 
  
3 – DO QUANTITATIVO E DA DESCRIÇÃO 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

001 

 
Serviços Técnicos Especializados em Gestão de Saúde, visando o 
aprimoramento e o incremento de repasses dos programas do 
governo estadual e federal, para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde, neste Município 

 

12 mês 

 

 
4 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
Art. 25., Inciso II c/c o Art. 13, Inciso III da Lei de Licitaçãoes Nº 8.666 de 1993 e alterações 
posteriores. 
 
5 - DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
5.1 O contrato de prestação de serviços de assessoria, objeto deste processo, é de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, atendendo necessidades das partes 
envolvidas. No caso de prorrogação, o reajustamento da remuneração será objeto de negociação. 
 
6- DAS RESPONDABILIDADES DA CONTRATADA (O) 
 
6.1. Elaborar e encaminhar projetos, implantação de programas, treinamentos e outros ligados 
a área de Assessoria; 
6.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem a prévia e expressa anuência 
da Contratante; 
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6.3. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.4. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 
6.5. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste 
termo contratual; 
6.6. 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, correndo tal operação única e exclusivamente por 
conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA; 
6.7. 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. 
6.8. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 
6.9. 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. 
6.10. A Contratada deverá encaminhar ao Setor Financeiro da SECRETARIA DE SAÚDE, 
obedecendo ao prazo e critérios de entrega, 
6.11. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 
6.12. Responsabilizar-se pelo objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE; 
6.13. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão ou 
incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; 
6.14. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE; 
6.15. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE; 
6.16. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 
do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a 
CONTRATADA tiver conhecimento; 
6.17. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 
do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a 
CONTRATADA tiver conhecimento; 
6.18. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os serviços 
contratados, bem como fornece qualquer documentação julgada necessária a CONTRATANTE 
entendimento do objeto deste Termo de Referência; 
6.19. Em caso de não atendimento ao item solicitado acima pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA deve providenciar a substituição imediata dos profissionais alocados ao serviço 
contratado; 
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6.20. Implementar rigorosa gerência de contrato com observância a todas as disposições 
constantes deste Termo de Referência; 
6.21. É facultada a supressão além dos limites acima estabelecidos mediante acordo entre as 
partes; 
6.22. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) SECRETARIA DE SAÚDE  as notas de empenhos 
e respectivas notas fiscais/faturas e/ou recibos concernentes ao objeto contratual; 
6.23. 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 dos serviços; 
6.24. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 
6.25. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 
 
7- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA 
possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Termo de 
Referência; 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

d) Pagará à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

f) Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as 
preestabelecidas no contrato. 
 
7.2. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

7.2.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designando pela Administração 

Municipal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços 

e de tudo dará ciência à Administração. 

7.2.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 
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7.2.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de 

sanção. 

7.2.4. O fiscal do Contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para 

evitar a sua degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés 

contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

7.2.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e 

da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

c) A qualidade dos recursos utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

f) A satisfação do público usuário. 

7.2.6. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar 

em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº.8.666, de 1993. 

7.2.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes. 

7.3. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar 
todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 
7.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 
 
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 A responsabilidade pela condução do certame será da Secretária Municipal de Saúde. 
8.2 Eventuais despesas administrativas geradas externamente em atendimento ao objeto 
contratado serão suportadas pela Secretária Municipal de Saúde. 

 
Santarém Novo – PA, 11 de Janeiro de 2022. 

 
______________________________________________ 

KATIÚSCIA MACHADO CORRÊA 
Secretária de Saúde 

Decreto nº 021/2021 
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