
 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este Termo de Referência tem por objeto a

serem realizados no Hospital Regional José Alencar na cidade de Uberaba/MG.

1.2. A empresa especializada deverá fornecer

de validade do Edital, com carga horária de 

horas diárias, podendo participar dos seguintes lotes

 

LOTE 1 TURNO MATUTINO MODO DE EXECUÇÃO

Fisioterapia (Clínica 
Médica/Cirúrgica) 

06h30min as 12h45min 
De Segunda a Sexta Feira no mín
mo 02 (dois) profissionais

LOTE 2 TURNO VESPERTINO MODO DE EXECUÇÃO
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoas jurídicas especializadas em serviços de Fisioterapia e 

serem realizados no Hospital Regional José Alencar na cidade de Uberaba/MG. 

fornecero serviço por meio de profissionais, inscritos no Conselho Regional de Fisioterapia e dentro do prazo 

com carga horária de até 30 (trinta) horas semanais por profissional, de segunda a sexta

os seguintes lotes cumulativamente ou não: 

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

De Segunda a Sexta Feira no míni-
mo 02 (dois) profissionais por turno 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
Por Profissional 

 

Fisioterapia Cardiorresp
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

contratação de pessoas jurídicas especializadas em serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,a 

Conselho Regional de Fisioterapia e dentro do prazo 

, de segunda a sexta-feira, e com jornada de 06 (seis) 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 



 

 
 
 
Fisioterapia (Clínica 
Médica/Cirúrgica) 
 
 

12h30min as 18h45min 
De Segunda a Sexta Feira no mín
mo 02 (dois) profissionais por turno

LOTE 3 TURNO NOTURNO MODO DE EXECUÇÃO

Fisioterapia (Clínica 
Médica/Cirúrgica) 

18h30min as 00h45min 
De Se
mo 01

LOTE 4 TURNO MATUTINO MODO DE EXECUÇÃO

Fisioterapia (Clínica 
Médica/Cirúrgica) 

06h30min as 12h45min 
Sábados 
(um) profissional 

LOTE 5 TURNO VESPERTINO MODO DE 

Fisioterapia (Clínica 
Médica/Cirúrgica) 

12h30min as 18h45min 
Sábados Domingos no mínimo 01 
(um) profissional 

LOTE 7 TURNO MATUTINO MODO DE EXECUÇÃO
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De Segunda a Sexta Feira no míni-
mo 02 (dois) profissionais por turno 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
Por Profissional 

Fisioterapia 
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

De Segunda a Sexta Feira no míni-
mo 01 (um) profissional por turno 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
Por Profissional 

 

 Fisioterapia 
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

Sábados e Domingos no mínimo 01 
(um) profissional por turno 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
Por Profissional 

Fisioterapia 
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

Sábados Domingos no mínimo 01 
(um) profissional por turno 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
Por Profissional 

Fisioterapia 
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 



 

 
 
 
Fisioterapia (UTI) 
 
 
 

06h30min as 12h45min 
De Domingo a Sábado no mínimo 
01(um) profissional por turno

LOTE 8 TURNO VESPERTINO MODO DE EXECUÇÃO

Fisioterapia (UTI) 12h30min as 18h45min 
De Domingo a Sábado no mínimo 
01(um) 

LOTE 9 TURNO NOTURNO MODO DE EXECUÇÃO

Fisioterapia (UTI) 18h30min as 00h45min 
De Domingo a Sábado no mínimo 
01(um) profissional por turno

LOTE 10 
TURNO MATUTINO E/OU 

VESPERTINO 
MODO DE EXECUÇÃO

Terapia Ocupacional 6 Horas Diárias 
De Segunda a Sexta Feira no mín
mo 01(um) profissional por turno
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De Domingo a Sábado no mínimo 
01(um) profissional por turno 

35,00 (trinta e cinco reais) 
Por Profissional 

 Fisioterapia 
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

De Domingo a Sábado no mínimo 
01(um) profissional por turno 

35,00 (trinta e cinco reais) 
Por Profissional 

Fisioterapia 
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

Domingo a Sábado no mínimo 
01(um) profissional por turno 

35,00 (trinta e cinco reais) 
Por Profissional 

 Fisioterapia 
ratória

MODO DE EXECUÇÃO VALOR POR HORA ESPECIALIZAÇÃO

De Segunda a Sexta Feira no míni-
mo 01(um) profissional por turno 

15,00 (quinze reais) 
Por Profissional 

Não Exigida

 

 

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

Fisioterapia Cardiorrespi-
ratória e motora 

12 Meses 

ESPECIALIZAÇÃO 
PERÍODO DE 

CONTRATAÇÃO 

Não Exigida 12 Meses 



 

 

Rua Doutor
Avenida Alexandre Barbosa, n.º 106, Bairro Mercês, CEP 38.060

Uberaba 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. Justifica-se essa contratação na necessidade da continuidade da prestação dos 

serviços de Fisioterapeutas Clínica Médica, Fisioterapeutas Terapia Intensiva 

UTI e Fisioterapeutas Terapia Ocupacional,

Hospital Regional José Ale

2.2. A mudança na forma de prestação de serviços é alicerçada demanda reprimida 

constatada diariamente no fluxo do hospital, tal demanda além de causar on

rosidade ao serviço está prejudicando o bom andamento ao atendimento da p

pulação, com transtornos d

cos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. A presente solicitação 

para a prestação de serviços 

Terapia Intensiva -

Interconsultas por especialidades que tenham habilitação para o exercíc

funções previstas neste t

3.2. A empresa deve cumprir todos os requisitos perante a legislações e portarias do SUS, 

para funcionamento  das unidade

pia intensiva - UTI. 

3.3. Devido a demanda reprimida que se encontra no Hospital, será nec

cluir plantões de fisioterapia na clínica médica de pelo menos um profissional 

por turno matutino e vespertino aos finais de semana. 

3.4. O cumprimento de carga horária dos plantonistas será para cobertura de escala 

de plantão de 06 horas trabalhadas

lização de atendimento

que se encontrar no Hospital seja ela incerta ou indeterminada tais quais

gentes as características associadas ao SUS.

CLÁUSULA QUARTA –

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. É necessário como condição de participação no certame que o profissional que 

a empresa coloque em disponibilidade possua especialização em Fisioterapia 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 

se essa contratação na necessidade da continuidade da prestação dos 

Fisioterapeutas Clínica Médica, Fisioterapeutas Terapia Intensiva 

UTI e Fisioterapeutas Terapia Ocupacional,para atendimento a demanda 

Hospital Regional José Alencar. 

A mudança na forma de prestação de serviços é alicerçada demanda reprimida 

constatada diariamente no fluxo do hospital, tal demanda além de causar on

rosidade ao serviço está prejudicando o bom andamento ao atendimento da p

pulação, com transtornos diários mesmo em períodos não considerados crít

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

A presente solicitação objetiva unicamente a contratação de pessoas jurídicas 

para a prestação de serviços Fisioterapeutas Clínica Médica, Fisioterapeutas

- UTI e Fisioterapeutas Terapia Ocupacional,

Interconsultas por especialidades que tenham habilitação para o exercíc

funções previstas neste termo.  

A empresa deve cumprir todos os requisitos perante a legislações e portarias do SUS, 

para funcionamento  das unidades referentes a clínica médica, clínica cirúrgica e ter

 

Devido a demanda reprimida que se encontra no Hospital, será nec

cluir plantões de fisioterapia na clínica médica de pelo menos um profissional 

por turno matutino e vespertino aos finais de semana.  

O cumprimento de carga horária dos plantonistas será para cobertura de escala 

de plantão de 06 horas trabalhadas e os mesmos deverão estar 

atendimentos de crianças, adultos e idosos, ou seja, toda demanda 

que se encontrar no Hospital seja ela incerta ou indeterminada tais quais

características associadas ao SUS. 

– DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

É necessário como condição de participação no certame que o profissional que 

a empresa coloque em disponibilidade possua especialização em Fisioterapia 

 

se essa contratação na necessidade da continuidade da prestação dos 

Fisioterapeutas Clínica Médica, Fisioterapeutas Terapia Intensiva - 

para atendimento a demanda do 

A mudança na forma de prestação de serviços é alicerçada demanda reprimida 

constatada diariamente no fluxo do hospital, tal demanda além de causar one-

rosidade ao serviço está prejudicando o bom andamento ao atendimento da po-

iários mesmo em períodos não considerados críti-

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

de pessoas jurídicas 

Fisioterapeutas Clínica Médica, Fisioterapeutas 

UTI e Fisioterapeutas Terapia Ocupacional, plantonistas e 

Interconsultas por especialidades que tenham habilitação para o exercício das 

A empresa deve cumprir todos os requisitos perante a legislações e portarias do SUS, 

referentes a clínica médica, clínica cirúrgica e tera-

Devido a demanda reprimida que se encontra no Hospital, será necessário in-

cluir plantões de fisioterapia na clínica médica de pelo menos um profissional 

O cumprimento de carga horária dos plantonistas será para cobertura de escala 

deverão estar dispostos a rea-

e idosos, ou seja, toda demanda 

que se encontrar no Hospital seja ela incerta ou indeterminada tais quais abran-

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

É necessário como condição de participação no certame que o profissional que 

a empresa coloque em disponibilidade possua especialização em Fisioterapia 
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Cardiorrespiratória.

4.2. A efetiva execução da atividade contratada será realizada, apenas, quando pr

vocada a demanda.

4.3. A prestação de serviço deverá ser

presajuntamente com o Fiscal do Contrato. 

4.4. A empresa deverá fornecer, com antecedência de 03 

xecução dos serviços, a relação de profissionais que realizarão os trabalhos d

rante o decorrer do corrente mês.

4.5. As escalas serão redistribuídas a cada 

quente a solicitação, e os contratos ajust

4.6. As empresas para a prestação dos serviços 

Fisioterapeutas Terapia Intensiva 

deverão estar disponíveis e dispostos para participarem das comissões

dação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

retoria.  

CLÁUSULAQUINTA: DA VIGÊNCIA 

4.7. O prazo de vigência do edital será de 12 (doze) meses podendo a Fundação 

prorrogá-lo por até 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inc

8.666/93. 

4.8. O prazo para os interessados apresentarem seus documentos para credenci

mento será de 12 (doze) meses, a contar da abertura deste certame, podendo ser 

prorrogado até 60 meses por interesse da Fundação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS 

5.1. O Edital completo, contendo todas as normas, orientações, procedimentos, r
lação de documentos a serem apresentados e demais informações indispens
veis à adesão ao presente 
local e horário abaixo relacionado:  

a) Fundação De Ensino E Pesquisa De Uberaba
C.N.P.J. 20.054.326/0001-09 
Cep: 38.025-260 – Uberaba –
as 11:30 Das 13:00 as 16:30, e
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Cardiorrespiratória. 

xecução da atividade contratada será realizada, apenas, quando pr

. 

A prestação de serviço deverá ser conforme escala mensal elaborada pela 

com o Fiscal do Contrato.  

A empresa deverá fornecer, com antecedência de 03 (três) dias do início da 

xecução dos serviços, a relação de profissionais que realizarão os trabalhos d

rante o decorrer do corrente mês. 

As escalas serão redistribuídas a cada nova empresa, iniciando no mês subs

quente a solicitação, e os contratos ajustados por instrumento próprio; 

para a prestação dos serviços os Fisioterapeutas Clínica Médica, 

Fisioterapeutas Terapia Intensiva - UTI e Fisioterapeutas Terapia Ocupacional,

deverão estar disponíveis e dispostos para participarem das comissões

dação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, conforme indicação da D

: DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência do edital será de 12 (doze) meses podendo a Fundação 

lo por até 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inc

O prazo para os interessados apresentarem seus documentos para credenci

mento será de 12 (doze) meses, a contar da abertura deste certame, podendo ser 

prorrogado até 60 meses por interesse da Fundação. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Edital completo, contendo todas as normas, orientações, procedimentos, r
lação de documentos a serem apresentados e demais informações indispens
veis à adesão ao presente procedimento, poderá ser retirado pelo interessado no 

orário abaixo relacionado:   
Fundação De Ensino E Pesquisa De Uberaba

09 Rua Conde De Prados, 211 – 
– MG Tel. (34) 3319 – 7610, De Segunda A Sexta Feira 
exceto Feriados.  

 Uberaba/MG, 21 de fevereiro

Dr. Diego Amad Reck.   

 

xecução da atividade contratada será realizada, apenas, quando pro-

conforme escala mensal elaborada pela em-

(três) dias do início da e-

xecução dos serviços, a relação de profissionais que realizarão os trabalhos du-

, iniciando no mês subse-

ados por instrumento próprio;  

os Fisioterapeutas Clínica Médica, 

UTI e Fisioterapeutas Terapia Ocupacional, 

deverão estar disponíveis e dispostos para participarem das comissões da Fun-

FUNEPU, conforme indicação da Di-

O prazo de vigência do edital será de 12 (doze) meses podendo a Fundação 

lo por até 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II da Lei 

O prazo para os interessados apresentarem seus documentos para credencia-

mento será de 12 (doze) meses, a contar da abertura deste certame, podendo ser 

O Edital completo, contendo todas as normas, orientações, procedimentos, re-
lação de documentos a serem apresentados e demais informações indispensá-

, poderá ser retirado pelo interessado no 

Fundação De Ensino E Pesquisa De Uberaba- FUNEPU 
 Bairro Abadia. 

Sexta Feira Das 8:00 

fevereiro de 2019 
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Diretor Técnico 
Hospital Regional José Alencar 

 


