Prefeitura da Estância de Atibaia
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento Técnico de Saúde
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUOTERAPIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada em equoterapia para atendimento ao Mandado Judicial
referente a paciente G.F.M.S, por um período de 180 dias.
2.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Prestação de serviço de equoterapia, com o objetivo de
reabilitação de paciente neurológico, com sessões de 40

01

(quarenta) minutos, em local adequado, para as sessões de
equoterapia e material de apoio necessário ao adequado
desenvolvimento das atividades.

QTDE
27 sessões, sendo
realizada 01
sessão por
semana.

2.1 Só serão pagas as sessões realizadas;
2.2 O transporte do paciente será de responsabilidade do seu responsável.
3.JUSTIFICATIVA
Fornecer tratamento de qualidade para atendimento ao Mandado Judicial referente a paciente
G.F.M.S, visando proporcionar uma melhor recuperação e efetividade dos tratamentos médicos
realizados, bem como promover ganhos físicos, psíquicos, cognitivos, sensoriais e sociais a
paciente.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Executar o objeto de acordo com este Termo de Referência;
b) Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no Edital;
c) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do objeto;
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d) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto;
e) Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de
qualidade, continuidade e regularidade;
f) Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a Autorização de Fornecimento para a efetiva
prestação dos serviços;
g) A Contratada deverá atender em local próprio, devidamente adequado à realização do item
deste termo de referência;
h) A Contratada deverá possuir profissionais habilitados em número suficiente com a demanda
requisitada.
i) A Contratada deverá ter sua sede localizada no Município de Atibaia, conforme disposto no
Mandado Judicial,
j) Deverá ainda oferecer gratuitamente os animais e equipamentos necessários para a realização
do atendimento durante a Sessão, ficando por sua inteira responsabilidade quaisquer acidentes
ou danos que possam ocorrer;
k) A Contratada deverá manter arquivo de prontuários dos pacientes, onde constem todas as
anotações pertinentes, como por exemplo: avaliação inicial, avaliações de seguimento,
intercorrências, resultados atingidos, relatório de alta, entre outras anotações relacionadas ao
paciente;
l) Manter controle de presença mensal, que deverá ser assinada pelo responsável do paciente
na data de seu atendimento;
m) Encaminhar mensalmente a Secretaria Municipal de Saúde relatório com a discriminação
dos serviços prestados para que esta possa acompanhar, supervisionar e avaliar os serviços
prestados;
n) Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes dos serviços.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Tomar todas as providências necessárias à execução do objeto;
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b) Fiscalizar a execução do objeto;
c) Efetuar o pagamento a empresa vencedora de acordo com o estipulado neste Edital;
d) Emitir a Autorização de Fornecimento para que a proponente vencedora proceda a efetiva
prestação dos serviços.
6. DOCUMENTAÇÃO
a) Certificado de conclusão de curso dos profissionais que atuaram junto aos serviços de
equoterapia junto a ANDE (Associação Nacional de equoterapia);
c) Prova da inscrição junto aos órgãos de classe que regulamentam a prestação dos serviços
objetos da presente licitação;
d) Alvará de Funcionamento junto à Vigilância sanitária.
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Um atestado de prestação de serviços por pessoas jurídicas de natureza pública ou privada,
de bens idênticos ou similares aos constantes desta licitação.
8 – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
O objeto fornecido será fiscalizado na sua execução por representantes da Secretaria Municipal
de Saúde, que será a responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, que registrará
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à
contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As exigências e a
atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Atibaia-SP em nada anula a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne à execução do
objeto do Registro de Preço.

9. FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento será mensal e efetuado 20 dias após aceite da respectiva Nota Fiscal, que deverá
___________________________________________________________________________
Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia/SP – 12940-412 Tel: 4414-3347

Prefeitura da Estância de Atibaia
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento Técnico de Saúde
ser emitida em moeda corrente nacional, disponibilizada exclusivamente no e-mail
fiscalsaudealmox@atibaia.sp.gov.br
A respectiva Nota Fiscal acompanha, indispensavelmente, relatório médico atualizado para cada
paciente.
A emissão da Nota Fiscal será realizada após o encerramento de cada período referente à
prestação de serviço.
Quitação financeira exclusiva através de dados bancários disponibilizados em respectiva Nota
Fiscal.

Kelly Janaína Munhoz
Diretora do Departamento de Atenção Especializada

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde
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