
 

 

OFÍCIO Nº 889/2020/SMS/JAC. 

Jaciara/MT, 24 de Junho de 2020. 

AO  
Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 
 

   Excelentíssimo Senhor, 

  Em conformidade com a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, art. 4º e na MP 
nº 926, de 20/03/2020, este ofício tem a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a 
abertura de processo Licitatório, tendo como objeto a “Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Transporte de UTIs Móvel, para atender as 
demandas do Hospital Municipal de Jaciara, conforme especificações e condições 
descritas no Termo de Referência, Edital e seus anexos”. 
 

Considerando, o “caput” da Lei Federal e MP acima mencionado, que 
dispõe sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 

 
Considerando, que em face às medidas para enfrentamento da 

Emergência de saúde pública decorrente do Corona vírus (COVID-19), o município 
de Jaciara-MT tem envidado todos os esforços para promover melhorias na 
assistência médica dos pacientes diagnosticados e confirmados com COVID-19.  

Considerando, a extrema necessidade na locação da ambulância para 
transportar os pacientes do Hospital Municipal de Jaciara. 

 
Considerando, que esta Secretaria tem buscado, incessantemente, 

atender as necessidades da população Jaciarense. 
 
Considerando, que o momento de enfrentamento em nosso País, requer 

medidas imediatas de segurança aos servidores da área da saúde e da população. 
 
A Secretaria, no entanto, busca encontrar a melhor solução para 

atendimento da demanda dos serviços públicos.  
 
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, obtida 

através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as 
despesas relacionadas à referida locação, correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm


 

 

01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e 

Encargos com o Hospital Municipal. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons 
ofícios no sentido de solicitar ao setor competente que de seguimento ao processo de 
dispensa de licitação para a“Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Transporte de UTIs Móvel, para atender as demandas do Hospital 
Municipal de Jaciara, conforme especificações e condições descritas no Termo de 
Referência, Edital e seus anexos”. 
 
Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-
lhe as expressões de estima e consideração. 
 
 
 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Do Objeto 

1.1.O presente Termo de Referência tem como objeto a “Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Transporte de UTI`s Móvel, para atender as 

demandas do Hospital Municipal de Jaciara, conforme especificações e condições 

descritas no Termo de Referência, Edital e seus anexos”. 

2. Da Justificativa 
 
Justifica-se a presente contratação por força da pandemia do COVID-19 e a 

consequente necessidade de efetuar transporte de pacientes com agravamento no 

estado de saúde.  

Conforme relatos em nível mundial pacientes acometidos de COVID-19, 

principalmente do grupo de risco, podem evoluir e desenvolver quadro grave da 

doença e necessitar com urgência de tratamento intensivo (UTI) criando a necessidade 

de deslocamento desses pacientes do municipio de Jaciara – MT até hospitais de 

referência no tratamento da COVID-19 ou até mesmo à unidades de tratamento 

intensivo à disposição do SUS. 

Conforme essa gravidade o transporte deve ser realizado com aparato e os cuidados 

médicos necessários. 

Considerando que o Sistema Único de Saúde é responsável por executar ações e 

serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde a todos;  

Considerando que em face às medidas para enfrentamento da Emergência de saúde 

pública decorrente do Corona vírus (COVID-19), o município de Jaciara-MT tem 

envidado todos os esforços para promover melhorias na assistência médica dos 

pacientes diagnosticados e confirmados com COVID-19.  

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo suprir de 

forma adequada à missão proposta pelo SUS, no que se refere ao atendimento nos 

serviços de Atenção Hospitalar, principalmente do seu Hospital Municipal que 

funciona 24 horas à disposição de sua população, facilitando o acesso, além de 



 

 

propiciar um fluxo adequado de agilidade e resolutividade no atendimento, com 

vistas na melhoria do conforto no atendimento e transporte de pacientes com 

necessidades de maior complexidade, assim como, buscar a promoção da dignidade 

e respeito ao usuário do SUS. Além disso, essa é a Unidade de Saúde referência para 

o COVID-19 no município. 

No entanto, para os atendimentos de maior complexidade, o município encaminha 

os pacientes para as referências regional e estadual. Nesse sentido, é imprescindível 

que o município tenha um serviço adequado de transporte sanitário avançado para 

os casos em que o paciente necessite de UTI e que seja transportado com 

segurança. 

Considerando que a nossa Carta Magna preceitua que a saúde é direito de todos e 

dever do estado (art. 196, da CF/88), e que, nesse diapasão, a Lei 8.080/90 (LOS- Lei 

Orgânica da Saúde) delineia os princípios do Sistema Único de Saúde, reconhecendo 

em seu artigo 2º que o direito à saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 

Considerando que entre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), de 

acordo com a lei supramencionada, está a universidade de acesso, a integralidade da 

assistência, a preservação da autonomia das pessoas, a igualdade, o direito à 

informação, a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 

a sua utilização pelo usuário e a resolubilidade. 

Considerando que para um pleno funcionamento dos atendimentos da Unidade 

Hospitalar é imprescindível que na Unidade tenha o Serviço de transporte de 

pacientes – UTI móvel para proceder de acordo com os diagnósticos médicos e 

indicações das patologias.  

Considerando que a falta deste serviço na Unidade Hospitalar, pode acarretar em 

risco ao atendimento à população do município de Jaciara-MT.  



 

 

Sendo assim, é indispensável à aquisição imediata do serviço de transporte de 

pacientes para o Município, haja vista que o fluxo de pacientes deve aumentar 

severamente em curto prazo conforme projeções de especialistas.  

Fundamentação Legal: 

Lei 8.666/93 

 Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 

somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 

ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

Lei Nº 13.979, de 6 De fevereiro De 2020 

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do corona 

vírus de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do corona 

vírus. 

3.Descrição dos Serviços 

 

 

 

 

 

 



 

 

Item Descrição/serviço Und Qde 
Código 

TCE/MT 
Valor Unit. Valor Total 

01 

SERVIÇO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE DE 
PESSOAS – DO TIPO 
REMOÇÃO DE 
PACIENTES – 
AVANÇADO (TIPO D) – 
TRECHO 
INTERMUNICIPAL DE 
JACIARA MT / 
RONDONÓPOLIS MT 

UND 
(Cód.: 1) 

35 00036360 R$ 1.950,00 R$ 68.250,00 

02 

SERVIÇO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE DE 
PESSOAS – DO TIPO 
REMOÇÃO DE 
PACIENTES – 
AVANÇADO (TIPO D) – 
TRECHO 
INTERMUNICIPAL DE 
JACIARA MT / CUIABÁ 
MT 

UND 
(Cód.: 1) 

10 00036293 R$ 2.800,00 R$ 28.000,00 

03 

SERVIÇO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE DE 
PESSOAS – DO TIPO 
REMOÇÃO DE 
PACIENTES – 
AVANÇADO (TIPO D) – 
TRECHO 
INTERMUNICIPAL DE 
JACIARA MT / 
PRIMAVERA DO LESTE 
MT 

UND 
(Cód.: 1) 

15 00023558 R$ 2.800,00 R$ 42.000,00 

TOTAL GERAL R$ 138.250,00 

 

4. Da Especificação 

4.1. Valor estimado R$ 138.250,00 (Cento e Trinta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta 

Reais) 

5. Especificação dos Serviços: 

5.1. Os serviços serão executados mediante a disponibilização de ambulância de 

suporteavançado, Tipo D, (UTI MÓVEL) equipada de acordo com o previsto na 

Resolução CFM nº1.671/2003, e, também, com Eletrocardiograma; Desfibrilador; 

Aspirador; Nebulizador; eReanimador Cárdio-Pulmonar;  



 

 

5.2. Os serviços serão executados mediante chamados, previamente agendados pelo 

Hospital ou Central de Regulação através de servidor designado; 

5.3. Os chamados de ambulância para atendimentos de procedimentos de urgência 

ouemergência deverão ser atendidos imediatamente ao agendamento. 

5.4. O transporte de pacientes deverá ser feito seguindo as normas e legislação 

vigente; 

5.5. A ambulância UTI MÓVEL deverá estar em perfeito estado de conservação, 

inclusive quanto à mecânica, carroceria e acomodações dos pacientes e profissionais, 

equipamentos de segurança e tráfego previstos na legislação; possuir documentação 

totalmente regularizada e estar licenciada em nome da empresa contratada. 

5.6. A Ambulância UTI deverá estar à disposição 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, para a transferência dos pacientes para outros locais 

informados neste Termo de Referência seguindo as normas e legislação vigentes. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se a:  

6.1. Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de 

Jaciara, de acordo com as especificações do Termo de Referência, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

6.2.Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de 

Jaciara, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência 

mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução 

dos atos de sua responsabilidade; 

6.3.Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos 

serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

6.4.A falta de quaisquer dos serviços cujo fornecimento incumbe ao contratado, não 

poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 

inexecução da prestação dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades 

a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui 

estabelecidas; 

6.5.Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 

nas normas regulamentadoras pertinentes; 



 

 

6.6.Fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 

será exercida por esta Prefeitura; 

6.7. Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, 

devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 

exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

6.8. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões 

acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 

6.9. A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência da ata de registro de 

preço, as mesmas condições de habilitação, especialmente quanto à regularidade com 

FGTS e INSS. 

6.10.A empresa contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes da 

manutenção dos veículos, como combustíveis, lubrificantes, peças, impostos, pedágios, 

etc;  

6.11. O motorista deverá ser profissional habilitado legalmente, capacitado para o 

trabalho, atuar de forma prestativa, atenciosa, com pontualidade, demonstrando bom 

desempenho, obedecendo às determinações do responsável pela viagem.  

6.12. A contratada se obriga a executar o objeto do contrato a que se refere este Termo 

de Referência, de acordo com as especificações descritas no Edital, sendo de sua inteira 

responsabilidade a reparação dos serviços em desacordo com as referidas 

especificações.  

6.13. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas por solicitação da FISCALIZAÇÃO, qualquer profissional integrante do 

contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 

público; 

6.14. Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, 

com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual -EPI’S; 



 

 

6.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

Municipal, as normas de segurança da Administração, inclusive instruir os seus 

empregados à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho nas 

áreas da Administração; 

6.16. Apresentar o Plano de Contingência que será utilizado em situações de 

emergência e de acidentes, informando as medidas previstas, visando minimizar ou 

eliminar as consequências dessas situações. 

6.17. A CONTRATADA será a única responsável pelos acidentes que possam decorrer 

da prestação de serviços objeto deste contrato, bem como pela reparação integral de 

todos e quaisquer danos que seus funcionários vierem a causar à CONTRATANTE, seus 

prepostos ou terceiros na execução dos serviços do presente contrato; 

6.18. Informar a Secretaria de saúde, sistematicamente, sobre o andamento dos 

serviços; 

6.19. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 

previdenciária, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e 

respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas; 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

7.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e 

devidamente identificados, às dependências daunidade. 

7.2. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da 

execuçãocontratual; 

7.3. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de 

serviçosaprovadas; 

7.4. Disponibilizar instalações sanitárias; 

7.5. Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades 

que encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para suacorreção; 

7.6. Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários para a 

elaboração dos laudos técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária 

emvigor; 

7.7. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da lei, de que 



 

 

as atividades exercidas pelos segurados empregados no presente TERMO 

CONTRATUAL não estão sujeitas à concessão de aposentadoriaespecial. 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1. Para a contratação do serviço será utilizado do recurso da seguinte dotação 

orçamentária: 

01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Hospital 

Municipal. 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1.Durante o período de Vigência do Contrato a prestação do serviço 

seráacompanhado e fiscalizado pela servidoraa Sra. LUCIANA PEREIRA DA SILVA 

MARTINS, designada como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Saúde 

(Hospital Municipal), conforme Portaria nº 142/2020, de 02/06/2020aos quais 

competirá dirimir quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de 

tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas 

ulteriores alterações. 

10. VIGÊNCIA 

10.1. O presente contrato terá vigência de seis meses, passando a vigorar a partir da 

data de sua assinatura, prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em 

Lei. 

Em conformidade com a MP 926 – Art. 4º-H  Os contratos regidos por esta Lei terão prazo 

de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública. 

11. FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. Os valores serão postos à disposição do CONTRATANTE, através de deposito em 

conta bancária previamente aberta pelo CONTRATADO, mensalmente, até o 10º 

(décimo) dia útil do mês subsequente àquele em que os serviços forem prestados. 

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório 

que rege a presente licitação e demais anexos que o integram. 



 

 

12.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais 

como Encargos Sociais e Impostos etc. 

 

Jaciara/MT, 24 de junho de 2020. 

 
 
 
 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 

 


