
 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE 

“Um novo Tempo, uma nova história” 

1 
Rua São Benedito, nº. 952 – Aeroporto – CEP:68.230-000 – Almeirim/PA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

O presente Termo de Referência estabelece os parâmetros para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

PROPAGANDA / PUBLICIDADE VOLANTE EM CARROS E MOTOS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE NO 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM ALMEIRIM-PA. 

1.1. Detalhamento do Objeto 

ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO V. UNIT. V TOTAL 

1 HORA 360 Propaganda/ Publicidade Volante 
em Carros e Motocicletas 

- - 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando que a Lei nº 13.979/2020 traz disposição específica para 

permitir a contratação por intermédio de licitação dispensada no caso de bens, 

serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência causada 

pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19):  

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 coronavírus 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 coronavírus. 

Considerando a Portaria nº 188, de 03/02/2020, do Ministério da Saúde, 

que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).;  

Considerando que, a Organização Mundial de Saúde declarou, em 

11/03/2020, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-

Cov-2).  

Considerando o Decreto Municipal nº 079/PMA/GAB, de 1 de abril de 

2010, que dispõe sobre a continuidade das medidas de enfrentamento, no âmbito do 

Município de Almeirim-PA, à pandemia do Coronavírus (COVID-19), assim como o 
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Plano de Contingência ao Enfrentamento do Coronavírus da Secretaria Executiva de 

Saúde de Almeirim-PA.  

Considerando que, as principais características dessa epidemia são: o 

período de incubação estimado entre 2 a 14 dias. A transmissibilidade, medida pelo 

número básico de transmissão (1,4 a 2,5), é maior do que a registrada em epidemia 

anterior pelo Coronavírus (2002/2003); a taxa de letalidade é estimada em 2%.  

Em razão da necessidade de adotar medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus - COVID-19, assim como a 

necessidade diária de divulgação de dados, formas de prevenção, controle e 

enfrentamento à população de Almeirim-PA, necessária se mostra a contratação em 

tela. 

 

3. DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA CONTRATAÇÃO 

Trata-se de Procedimento de Dispensa de Licitação para enfrentamento 

da Emergência de Saúde Pública e declaração de Calamidade Pública em 

decorrência da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), nos termos do art. 24, IV da 

Lei Federal nº. 8.666/1993 e art. 4º da Lei Federal nº. 13.979/2020. 

 

4. DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO 

São requisitos mínimos de habilitação: 

a) Ato Constitutivo e alterações subsequentes, ou Estatuto ou Contrato 

Social e última alteração, devidamente registrados; 

b) Documentos pessoais do Representante Legal; 

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 

Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União); 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de 

Débitos Estaduais – Tributária e Não-Tributária); 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 

Débitos Municipais); 

g) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

h) Prova de regularidade Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT); 
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5. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E DO 

FORNECIMENTO 

A execução dos serviços a serem contratados deverá ser realizada na 

Sede do Município de Almeirim e no Distrito de Monte Dourado, abrangendo todo 

perímetro urbano, incluindo os bairros mais afastados. 

A data prevista para a execução dos serviços, estimada inicialmente, 

deve ser confirmada pela Contratada diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, 

sendo que qualquer alteração na data prevista deve ser comunicada previamente à 

unidade pela Contratada, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência, 

respeitado o prazo máximo de entrega previsto neste Termo de Referência. 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser corrigidos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

São de responsabilidade da Contratada as despesas decorrentes da 

execução do objeto, não cabendo à contratante o pagamento de tais custos. 

A Contratada deverá responder integralmente qualquer dano causado a 

terceiro no decorrer da execução contratual 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão suportadas 

pela seguinte dotação orçamentária: 

EXERCÍCIO: 2020 

04 Fundo Municipal de Saúde 

0401 Fundo Municipal de Saúde 

10 305 0010 2.144 – Combate ao COVID-19 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

12140000 – Transferência SUS Bloco de Custeio 

 

7. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA 

O contrato decorrente do presente procedimento terá vigência de 90 

(noventa) dias, contados da data de sua assinatura, podendo ser aditado nos limites 

do art. 57 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Os direitos e responsabilidades dos contratantes estão definidos nos 

artigos 60 a 79, da Lei Federal n° 8.666/93, e em especial: 

I. DA CONTRATANTE: 

a. Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel cumprimento 

do objeto; 

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas 

pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

contratuais durante a vigência do respectivo contrato; 

c. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer 

anormalidade no objeto deste instrumento, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

d. Honrar com o compromisso financeiro previsto no contrato, 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 

ali consignadas; 

e. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio 

de servidor especialmente designado, nos termos do art. 

67, da Lei nº 8.666/1993: 

II. DA CONTRATADA 

a. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições 

de habilitação exigidas; 

b. Executar os serviços na forma prevista no presente 

instrumento; 

c. Responder perante terceiros por eventuais danos 

causados. 

 

9. DO PAGAMENTO 

A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em 
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conta corrente ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos 

documentos junto ao Fundo Municipal de Saúde de Almeirim.    

Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar 

acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a 

Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato da atestação, os serviços fornecidos estiverem em desacordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 

deste Contrato. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos 

preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

Nos termos do art. 1º, II, “a” da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio 

de 2020, admite-se o pagamento antecipado na presente licitação, desde que tal ato 

represente condição indispensável para a obtenção do bem. 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Competirá à CONTRATANTE proceder o acompanhamento, controle e 

fiscalização dos serviços constantes do objeto, pelo que designará representante 

responsável, na forma da Lei nº. 8.666/93. 

Almeirim-PA, 1 de abril de 2020 

 

  

NÍVEA ARAÚJO MASUYAMA 
Secretária Executiva de Saúde 
Decreto 111/2019-GAB/PMA 
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