
  

    

 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13 

 

1 OBJETO 

 

1.1 O presente termo de referência limita-se a contratação de médico psiquiatra, visando 

atender mandado judicial, conforme cópia da sentença anexa. 

 

2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 A contratação do médico psiquiatra é para atender o paciente Everton David Frank, 

mandado de segurança nº 0000707-16.2018.8.22.0012. 

 

2.2 A presente aquisição se faz necessária em virtude do objeto em questão ser o cumprimento 

de obrigação judicial no tocante a saúde do qual o paciente necessita fazer a consulta 

psiquiátrica para a realização de laudo de insanidade mental. 

 

3 DO OBJETO 

 

 Ítem Quant Unid Descrição Valor 

1 1 Serv 
Consulta psiquiátrica para a realização de 

laudo de insanidade mental do paciente.  
1.000,00 

 

4 VALOR ESTIMADO 

 

4.1 O valor da referida consulta foi baseado através das cotações adquiridas no mercado, com 

média de R$ 1.250,00 

 

5 DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

 

Unidade Orçamentária: 500 - Secretaria Municipal de Saúde  

 

Projeto/Atividade: 2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - PRÓPRIO 

 

Elemento de Despesa: 33.90.91 - Sentenças Judiciais 

                                    33.90.91.03 - Decisões Judiciais  

 

Total de reserva orçamentária: R$ 1.25       

 

6 DAS RAZÕES DA ESCOLHA DA CONTRATADA 

 

6.1 A presente Dispensa de Licitação tem fundamento no Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93: 

 

“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 
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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.” 

 

6.2 - Nas palavras de Hely Lopes Meirelles A emergência caracteriza-se pela urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 

exigindo rápidas providências da Administração para debelar ou minorar suas consequências 

lesivas à coletividade. (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, 

p. 253). 

 

6.3 O processo de Dispensa de Licitação, como o próprio nome já denota, é instaurado para se 

justificar a desnecessidade de um processo licitatório, mediante a aplicação de uma das 

situações previstas no Artigo 24 da Lei 8.666/93.  

 

7 PRAZO PARA ENTREGA/REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

7.1 A partir da data de emissão de Empenho, a empresa poderá prestar o serviço acima 

relacionado, mediante solicitação por parte desta Secretaria Municipal de Saúde.   

 

8 LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

8.1 Os serviços de consulta deverá ser nas dependências da empresa Pitol & Silva LTDA, 

instalada na Rua Carlos Sthal nº 4901 na cidade de Vilhena - RO. 

 
9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 A contratada deverá estar em plenas condições de atendimento, após o recebimento do 

Empenho. 

 

9.2 Manter-se durante o processo, com as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

9.4 Substituir, no todo ou em parte, o que estiver em desacordo com o solicitado. 

 

10 OBRIGAÇÕES DA SEMUSA 

 

10.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa prestar os serviços 

dentro das especificações recomendadas. 

 

10.2 Efetuar o pagamento, da nota fiscal correspondente, devidamente atestada por 

Funcionários da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, devidamente indicado; 

 

10.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o que estiver em desacordo com a especificação; 

 

10.4 Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento do objeto da contratação; 
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10.5 Realizar o pagamento nos prazos e na forma estipulada neste Termo de referência; 

 

11 DO PAGAMENTO 

 

11.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota Fiscal 

devidamente atestada pela Comissão de recebimento. 

  

11.2 O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 

Nota fiscal/fatura eletrônica discriminatória, em via única, devidamente atestada.   

Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

Certidão de Regularidade do FGTS; 

Certidão Negativa de Débito Trabalhistas; 

 

Cabixi - RO, 12 de março de 2021. 
 

 

 

 

       Elaborado por: ________________________ 

                     Alessandro de Souza Oliveira 
                                       Diretor de Divisão II de Apoio a Compras 

                                                                Dec. nº 143/2019 
                         

                                   

 

                                                             Autorizado por: _____________________ 

                                                     Jair Godinho da Silva 
                                                                                                                      Secretário Municipal de Saúde 

                                                                                                                                  Dec. nº 001/2021 

 


