Proc. Administrativo 21.661/2022

De:

Andreia D. - SMS-ADM-CS

Para: SMS-ADM-CS - Compras Saúde - A/C Andreia D.
Data: 26/07/2022 às 09:13:12
Setores (CC):

Setores envolvidos:
GP, SMA, SMS, SMS-ADM-CS, TERMOS

TERMO

DE

REFERÊNCIA

PARA

DISPENSA

DE

LICITAÇÃO/CURSO/CAPACITAÇÃO

SERVIDORES DA SAÚDE - R$ 10.500,00
Bom dia!
Segue em anexo termo de referência para dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para
ministrar curso de capacitação de Gestão Pública e Liderança aos servidores da Sec. Municipal de Saúde para
assinatura;
Att:

Anexos:
TERMO_DE_DISPENSA_CAPACITACAO_SAUDE.doc
TERMO_DE_DISPENSA_CAPACITACAO_SAUDE.pdf

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO CARLOS BONETTI, MANOEL BREZOLIN e CLEBER FONTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/D656-CC9E-61F3-D519 e informe o código D656-CC9E-61F3-D519

SMS-ADM-CS, TERMOS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

2 – JUSTIFICATIVA:
A saúde, conforme o art. 198 da Constituição Federal, é um direito de todos e um dever do
estado. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1990 através da Lei 8.080, tem como objetivo
garantir o direito à saúde, além de direcionar as ações e serviços de saúde, buscando garantir os
princípios do sistema: equidade, integralidade e universalidade. A partir daí existem diversas
legislações, documentos e manuais que buscam qualificar e organizar o sistema de saúde.
A descentralização das políticas públicas de saúde é uma importante estratégia para
assegurar o acesso integral da população aos serviços de saúde, além de permitir que as ações
considerem as particularidades e necessidades da população local. Assim, os municípios têm,
cada vez mais, autonomia sobre as ações de saúde no seu território. No entanto, a gestão do
sistema de saúde é um grande desafio. Observa-se que, no geral, os responsáveis pela gestão dos
serviços de saúde são, na maioria, profissionais técnicos, como enfermeiros e médicos. É notório
que durante a formação desses profissionais a grade curricular tem como principal preocupação
a formação técnica e são poucas as oportunidades de formar gestores, sobretudo ter
experiências que permitam exercer ações de gerenciamento.
Ressalto que serviços de saúde coordenados por profissionais técnicos, na maioria sem
perfil para gestão ou, principalmente, sem habilidades desenvolvidas para exercer as funções de
gestão. Os impactos disso são vários, como fragilidades no relacionamento interpessoal,
dificuldade de gerenciar conflitos, dificuldade na definição de ações prioritárias e falta de
planejamento nas ações considerando as necessidades da população atendida. Investir na
formação dos profissionais que já atuam na coordenação dos pontos de atenção da rede
municipal de saúde é uma importante estratégia para qualificar as ações de gerenciamento além
de minimizar o impacto das fragilidades observadas. Além de resultados a curto prazo,
promover capacitação para os coordenadores, também vai despertar reflexões que podem, a
médio e longo prazo, modificar as relações de trabalho nos serviços de saúde.
Sendo assim faz-se necessária a dispensa de licitação com o objetivo de qualificar gestores e
coordenadores da área de saúde, bem como, de desenvolver habilidades e competências que
melhorem o relacionamento e engajamento da equipe e assim qualificar o atendimento a seus
usuários. Ressalto que os demais servidores da saúde participarão da capacitação conforme
vagas disponíveis. A datas ainda serão definidas pela secretaria de saúde.
O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para
tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de
orçamentos físicos sendo que os mesmos constam, em anexo.

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
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O objeto do presente termo é a dispensa de licitação para contratação de empresa
especializada para ministrar curso de capacitação de Gestão pública e Liderança para os
servidores da Secretaria Municipal da Saúde, Município de Francisco Beltrão - PR conforme
quantidades e exigências estabelecidas.

Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM.

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇAO TECNICA E SOLICITAÇAO DE AMOSTRA
OU PROSPECTO
a) Apresentar diploma de graduação e pós graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)
b) O diploma deverá ser registrado;

O serviço deverá ser prestado de acordo com o cronograma e local definido pela contratante.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
A capacitação será realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, com total de 16 horas divido
em 2 turmas sendo 8 horas cada turma (local a definir pela secretaria municipal de saúde.) A
vigência do contrato será de 3(três) meses.

8 – OBRIGAÇÕES:
DA CONTRATADA:
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do serviço e,
ainda:
As inscrições deverão ser realizadas de acordo com os dados repassados pela Secretaria
de Saúde;
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
DA CONTRATANTE:
Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço
dentro das normas deste Termo de Referência;
Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e documentar as
ocorrências havidas;
Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço
contratado;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessária;

9 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:
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5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA:

ITEM DESCRIÇÃO/ITEM

UNID QTD

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

EMPRESA
VENCEDORA

CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E DEMAIS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE
FRANCISCO BELTRÃO/PR
1

Tema: Competências para o Trabalho Individual e UNID
Coletivo na atualidade: Gestão Pública e liderança;

1

SIMONE
R$ 10.500,00 R$ 10,500,00 APARECIDA DE
SOUZA

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 10.500,00 – Dez mil e quinhentos reais

10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas oriundas da fonte 494 – Ações de Gestão.

11 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela servidora
pública, JACQUELINE VERGUTZ MENTRIER da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº
049.284.949-89, e-mail: jacquevergutz.mentrier@hotmail.com, Telefone (46) 3520-2130, a fim
de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

12 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
– Data de envio do termo 26/07/2022
– Secretaria Municipal de Saúde.
– Elaborador deste Termo de Referência: Andreia Vargas dos Reis Dillenburg
– Telefone para Contato: (46) 3520-2136
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.
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Capacitação com 16 horas aulas divididos em 2 dias
com carga horaria de 8 horas/dia

13 – AUTORIZAÇÃO

________________________
Manoel Brezolin
Secretário Mun. de Saúde

_______________________
Antonio Carlos Bonetti
Secretário Mun. de Administração

__________________
Cleber Fontana
Prefeito Municipal

14 – ANEXOS:
ANEXO I: Obtenção da média/mediana
ANEXO II: Orçamentos e documentação
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Francisco Beltrão, 26/07/2022

Descrição

EMPRESA 1
ANDRÉ RIBEIRO
TREINAMENTOS

EMPRESA 2
WECARE
SOLUÇÕES EM
GESTÃO & SAÚDE

EMPRESA 3
CONTE COMIGO
GESTÃO E EDUCAÇÃO
EM SAÚDE
SIMONE AP.DE SOUZA

1

CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E
DEMAIS
SERVIDORES
DA
SECRETARIA DE SAUDE DE
FRANCISCO BELTRÃO/PR

R$ 17.997,00

R$ 11.500,00

R$ 10.500,00

Tema: Competências para o
Trabalho Individual e Coletivo na
atualidade: Gestão Pública e
liderança;
Capacitação com 16 horas aulas
divididos em 2 dias com carga
horaria de 8 horas/dia
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Item
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