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ANEXO X 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1. Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços médicos, a serem realizados nas 
Unidades de Pronto atendimento Upa São Benedito e Parque do Mirante na cidade de Uberaba/MG. 

1.2. As empresas deverão fornecer o serviço por meio de profissionais, inscritos no Conselho Regional de Medicina e dentro do prazo de validade 
do Edital, conforme descrito na tabela abaixo: 

LOTE 1 

Plantão Médico Urgência/Emergência 

Item 1 Carga Horária Modo de Execução Valor por Plan-
tão Especialização Período de 

Contratação 
Plantão Médico em Ala 
Verde-Porta 

6 Horas (não podendo extrapolar vinte 
e quatro horas subsequentes) 

De Domingo a Sábado (horá-
rios indefinidos) R$500,00  Não Exigida 03 Meses 

Item 2 Carga Horária Modo de Execução Valor por Plan-
tão Especialização Período de 

Contratação 
Plantão Médico em Ala 
Amarela - Enfermaria/Rea-
valiação 

6 Horas (não podendo extrapolar doze 
horas diárias) 

De Domingo a Sábado (horá-
rios indefinidos)  R$550,00  Não Exigida 03 Meses 

Item 3 Carga Horária Modo de Execução Valor por Plan-
tão Especialização Período de 

Contratação 
Plantão Médico em Ala 
Vermelha - Emergência 

6 Horas (não podendo extrapolar doze 
horas diárias) 

De Domingo a Sábado (horá-
rios indefinidos)  R$600,00  Não Exigida 03 Meses 
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Anexo X 

2. CLÁUSULA SEGUNDA –  DA JUSTIFICATIVA 

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

médicos plantonistas que atuem nas aéreas de urgência e emergência médica, para atendi-

mento da demanda das unidades de pronto atendimento Upa São Benedito e Parque do 

Mirante. 

2.2.A prestação de serviços é alicerçada á demanda constatada diariamente nas unidades, de-

vendo sempre priorizar o atendimento qualificado e humanizado aos pacientes que procu-

ram estas unidades supracitadas. 

2.3.Existe hoje muita dificuldade em se fechar a escala causando grande demanda reprimida 

no fluxo das unidades, nesta monta observa-se na cidade um quantitativo grandioso de 

profissionais para atendimento do serviço, porém sem a possibilidade de contratação. 

2.4.Espera-se que com este processo seja menos moroso e cansativo a rotatividade de profis-

sionais qualificados e humanizados, que estejam dispostos a realizar um atendimento de 

qualidade a população, haja vista o fluxo das Unidades ser demasiado diferente de Unida-

des Básicas de saúde e demais Hospitais. 

2.5.A intenção de se realizar o processo pauta-se na possibilidade que o credenciamento traria 

benefício de se ter um grande número de prestadores para atendimento a uma grande de-

manda reprimida, que hoje pelo perfil de atendimento dos médicos plantonistas tendem a 

ser cada vez mais casuísticos, ou seja, profissionais com grande rotatividade.  

2.6.Assim, espera-se que com esse processo haja mais segurança para obter profissionais de 

qualidade e humanizados, bem como que haja um grande número de prestadores que aten-

dam a demanda continua, reprimida e incerta da população, que hoje é marcada pela su-

perlotação, cuja categorização é expressa por profissionais de curto prazo dentro das Uni-

dades de Pronto Atendimento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 

3.1.A presente solicitação objetiva unicamente a contratação de pessoas jurídicas para a pres-

tação de serviços de plantões médicos direcionados em urgência e emergência médica, no 

exercício das funções previstas na tabela deste termo.  
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3.2.As empresas devem cumprir todos os requisitos perante a legislações e portarias do SUS, 

dos respectivos conselhos de classe e normativas de conduta de segurança e saúde do tra-

balho, para funcionamento das unidades. 

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

e os mesmos deverão estar dispostos a realização de atendimentos de crianças, adultos e 

idosos, ou seja, toda demanda que se encontrar nas unidades de Pronto atendimento, triadas 

de acordo com o protocolo de Manchester associado ao SUS.  

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1.É necessário como condição de participação no certame que a empresa possua no máximo 

cinco sócios, esta tratativa faz com que o atendimento seja mais humanizado erradicando 

empresas que não possuem comprometimento com o resultado final da prestação de servi-

ços. 

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

demanda. 

4.3. A prestação de serviço deverá ser conforme escala mensal elaborada pelo responsável 

técnico das unidades e validada pela empresa prestadora; 

4.3.1. Apesar de escala previamente montada para atender as unidades, os prestadores não 

estarão fixados em dias e locais específicos, podendo, preferencialmente, com antecedência 

mínima de 48 horas solicitar a troca de plantão pelo aplicativo entre outras prestadoras, tendo 

o responsável técnico apenas o supervisionamento para as unidades não ficarem descobertas. 

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

serviços, a relação de profissionais que realizarão os trabalhos durante o decorrer do cor-

rente mês. 

4.5.As escalas serão redistribuídas a cada nova empresa, iniciando no mês subsequente a soli-

citação, e os contratos ajustados por instrumento próprio;  

4.6.As empresas para a prestação dos serviços médicos plantonistas deverão estar disponíveis 

e dispostos para participarem das comissões da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

- FUNEPU, conforme indicação da Diretoria e interesse e disponibilidade dos mesmos; 

4.7.As empresas serão avaliadas em relação ao serviço prestado, podendo serem rescindidos 

seus contratos caso não cumpram as determinações impostas pela FUNEPU, quanto aos 

quesitos necessários para atender de forma adequada a população e a legislação; 
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4.8.Não será necessário a exigência de atestado de capacidade técnica, haja visto o perfil pro-

fissional de atendimento das Unidades de Pronto Atendimento, bem como tal exigência 

para as empresas da área poderia trazer um cerceamento da competitividade não alcan-

çando assim o objeto desejado. 

5. CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA 

5.1.O prazo de vigência do edital será de 03 (três) meses podendo a Fundação prorrogá-lo por 

até 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

5.2.O prazo para os interessados apresentarem seus documentos para credenciamento será de 

03 (três) meses, a contar da abertura do certame, podendo ser prorrogado até 60 meses por 

interesse da Fundação. 

5.3.O prazo do contrato poderá ser diferente do prazo do edital através do interesse da fundação 

na contratação dos prestadores. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1.O Edital completo, contendo todas as normas, orientações, procedimentos, relação de do-

cumentos a serem apresentados e demais informações indispensáveis à adesão ao presente 

procedimento, poderá ser retirado pelo interessado no local e horário abaixo relacionado:  

a) Fundação De Ensino E Pesquisa De Uberaba - FUNEPU 

C.N.P.J. 20.054.326/0001-09 Rua Conde De Prados, 211 – Bairro Abadia. 

Cep: 38.025-260 – Uberaba – MG Tel. (34) 3319 – 7610, De Segunda A Sexta Feira Das 

8:00 as 11:30 Das 13:00 as 16:30, exceto Feriados. 

 Uberaba/MG, 31 de julho de 2019 

 

Dr. Thiago Ferreira Borges 
Diretor Técnico 

Unidade de Pronto atendimento 
UPA SÃO BENEDITO E UPA PARQUE DO MIRANTE 


