
  
 

       
    

 

 
Av.  Jo sé  Pere ira  Barbo sa,  22 31,  Aero por t o ,  F lo re ta  do A ra g ua ia ,  CEP:  6 .8543 -000   

CNPJ:  12.652.705/0001-72 
E -m ai l :  sm sf lo r e sta@bo l.com .br ,  f one :  (9 4)  9  98170 2333 .  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Floresta do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente escrito no CNPJ 12.652.705/0001-72, com sede na Av. José Pereira 
Barbosa, 2231, Aeroporto , Floresta do Araguaia – PA, representado neste ato por 
Natanael Ribeiro da Silva, Secretário Municipal de Saúde, resolve formalizar a seguinte 
solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo descriminado, amparado 
Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, Decreto 
Nº 10.024, de 20 de Setembro De 2019 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de 
Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

1. OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA LICITAÇÃO 

1.1 O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS 
COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA 
COM O INTUITO DE PROMOVER UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS 
MORADORES RESIDENTES NOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS E A SUA INFLUÊNCIA NO MEIO E QUALIDADE DE VIDA, cujas 

especificações e quantitativos encontram-se detalhadas neste Termo de Referência. 

1.2 A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é decorrente do convenio Nº. 
823527/2015 e proposta N°. 034534/2015 com a Fundação Nacional de Saúde / FUNASA, 
parte integrante deste Termo de Referência.  

1.3 A contratação do referido objeto seja realizada através de licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério MENOR PREÇO nos termos da e Lei Federal 
n°8.666/93 e 10.520 alterações posteriores, e demais legislações correlatas.  

2 DA JUSTIFICATIVA. 

2.1 A sociedade vive em um mundo consumista possuindo um consumo desenfreado dos 
recursos e dos bens duráveis e não duráveis, contribuindo para liberação dos resíduos 
sólidos desenfreada, sendo que os municípios não possuem uma forma adequada de se 
destinar. No caso da zona rural possui uma dificuldade ainda maior possibilitando a 
propagação de vetores endêmicos. Destes resíduos, grande quantidade que é disposta 
poderia ser reaproveitada, possibilitando uma minimização dos impactos socioambientais 
existentes nas cidades por falta de uma gestão dos resíduos sólidos correta, sendo este um 
trabalho em conjunto com todos os setores e que envolve também a participação da 
sociedade através de diversas ações de educação sanitária e ambiental. Assim o projeto 
possui o objetivo de promover ações de educação ambiental para a gestão dos resíduos 
sólidos nas comunidades, para a promoção da coleta seletiva e a conscientização do princípio 
dos 5 R’s (Recusar, Repensar, Reduzir, Reciclar e Reutilizar) 

3 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 

3.1 As ações visam o alcance das seguintes Metas e etapas: 

b) O Convênio com a Funasa possui 1 Meta e 8 etapas, que deverão ser executadas em 12 
(doze meses). 

Meta 1  

31 ações realizadas para o desenvolvimento da educação em saúde ambiental com foco nas 
temáticas voltadas para o Saneamento Básico, especificamente na Coleta seletiva de 
Resíduos sólidos na comunidade rural: Bela Vista e nos bairros: Vila Nova, Centro e bananal. 

Etapa 1 

Dois Procedimentos (infraestrutura, assessoria técnica) para garantir o funcionamento do 
Grupo de Trabalho do Controle Social do Projeto.  
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Deverá ser realizado pelos profissionais capacitados engenheiro ambiental e assistente 
social. 

Etapa 2 

Dez Reuniões do Grupo de Trabalho de Controle Social realizadas com a participação dos 
membros.  

Deverá ser realizado pelos profissionais capacitados engenheiro ambiental, e 
Pedagogo. 

Etapa 3 

500 formulários aplicados para levantamento de dados para elaborar um diagnóstico 
socioambiental focado no saneamento básico na área dos resíduos sólidos. 

 Deverá ser realizado pelos profissionais capacitados, assistente social e técnico de 
enfermagem. 

Etapa 4 

Cinco Mutirões de limpeza extra e intra domiciliar realizados nas 2 comunidades e 3 bairros 
beneficiadas pelo projeto nas comunidades rurais: Bela Vista e ametista e nos bairros: Vila 
Nova, Centro e Bananal.  

Deverá ser realizado pelo profissional capacitado gestor ambiental. 

Etapa 5 

Cinco Ações Lúdico- pedagógicas, tais como: apresentações Teatral e boneco fantoches, nas 
escolas, abordando temas sobre resíduos sólidos junto aos alunos das escolas de ensino 
fundamental. 

Deverá ser realizada pelo profissional capacitado Pedagogo. 

Etapa 6 

Cinco Oficinas de Capacitação para formação de multiplicadores em Educação em Saúde 
Ambiental, realizadas junto às lideranças comunitárias.  

Deverá ser realizado pelo profissional capacitado gestor ambiental. 

Etapa 7 

Dois cursos de formação dos catadores de materiais recicláveis em associativismo e 
cooperativismo realizadas para a implantação da coleta seletiva nas comunidades 
beneficiadas pelo projeto.  

Deverá ser realizado pelo profissional capacitado engenheiro ambiental. 

Etapa 8 

Um workshop para avaliar e apresentar os resultados alcançados pelas atividades 
executadas. (CP).  

Deverá ser realizado por um profissional capacitado com nível superior que não faça 
parte dos quadros acima mencionados. 

3.2 - Infraestrutura Física:  

a) Para a realização deste Projeto, o Município dispõe de uma sala equipada com notebooks, 
impressoras, um retroprojetor, mesas e cadeiras para reunião da equipe. Para o trabalho de 
campo, possui duas motocicletas e um veículo de passeio para 05 lugares. 

3.3 – Do Objeto 

ITEM DESCRIÇÃO 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES DE 
PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL COM AÇÕES 
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1 

SOCIOEDUCATIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO 
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM O INTUITO DE PROMOVER 
UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES RESIDENTES 
NOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A 
SUA INFLUÊNCIA NO MEIO E QUALIDADE DE VIDA. 

4 DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 

4.1 A vigência contratual será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do instrumento 
Contratual, com eficácia legal após a publicação do seu estrato, tendo início e vencimento em 
dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, podendo ser prorrogado 
de acordo com a Lei. 

4.2 PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto será de 06 (seis meses) de 
acordo com a expedição da Ordem de Serviço pela Unidade Requisitante da Licitação, 
através da fiscalização do contrato. 

4.3 CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO PROJETO:  

a) Imediatamente, mediante expedição de Ordem de Serviço assinada pela Autoridade 
Requisitante e pela Fiscalização do Contrato. 

b) O projeto possui 1 meta e 8 etapas. 

c) A cada etapa o objeto executado será medido pelo fiscal do contrato e se atestado de 
forma regular, a medição aprovada deverá ser apresentada acompanhada da respectiva Nota 
Fiscal de Serviços e recibo em três (03) vias, para conferência, bem como de todos os guias, 
manuais e documentos técnicos que acompanham objeto. 

d) O Servidor responsável pela Unidade(s) Requisitante(s) anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

e) Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo 
estabelecido no item acima fixará prazo para a licitante contratada promover as correções 
necessárias, sob pena de devolução e rejeição do objeto a Contratada, no estado em que se 
encontre; 

f) Na hipótese da ocorrência de irregularidades na entrega do objeto licitado, a Administração 
Contratante, somente os receberá em caráter definitivo mediante termo circunstanciado, após 
as correções promovidas pelo Contratado e após verificação realizada pela Administração, 
por intermédio do Servidor responsável. 

g) Ainda que o objeto licitado seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 
responsabilidade da contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo. 

5 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

5.1 Para fiscalização do contrato administrativo, a Unidade(s) Requisitante(s) designará o 
Servidor Daniel Santana dos Santos, para exercer as atribuições de Fiscal de Contrato, na 
forma da Lei. 

6 DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 A forma de pagamento: Projeto finaliza em três etapas, os pagamentos serão pagos por 
cada etapa finalizada. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e 
pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da 
obrigação. 

6.2 Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das 
certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.  

6.3 A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, o objeto licitado não estiver em perfeitas condições de consumo ou em desacordo 
com as especificações apresentadas e aceitas.  
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6.4 A Administração Municipal poderá deduzir no montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei e do 
Edital de Licitação. 

6.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou 
de compensação financeiro por atraso de pagamento. 

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1 As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão a Conta dos recursos 
orçamentários indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor Contábil, mediante 
prévia consulta oportunamente durante a tramitação do processo em fase interna. 

7.2 Dotação orçamentária:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.063 – PROGRAMA DE EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE 
DOENÇAS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 
JURÍDICA 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Impedir que terceiros forneçam o objeto licitado; 

8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da licitante vencedora; 

8.3 Devolver/recusar serviços que não apresentarem condições de serem consumidos; 

8.4 Solicitar a troca do objeto que venha a ser devolvido mediante comunicação a ser feita 
pela Unidade Requisitante; 

8.5 Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço, por servidor designado para este fim, a 
execução do objeto licitado; 

8.6 Comunicar a licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento/entrega do 
objeto licitado e interromper imediatamente sua execução, se for o caso. 

8.7 Assegurar aos técnicos da contratada o acesso para qualquer informação complementar 
à execução do objeto, respeitadas as normas de segurança e confidencialidade das 
informações fornecidas pela Contratante à Contratada. 

8.8 Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da contratada. 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o 
aqui previsto; 

9.2 Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

9.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Administração Municipal; 

9.4 Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura, Secretarias e Departamentos 
vinculados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto 
licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Administração Municipal; 

9.5 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedades da 
Prefeitura de Floresta do Araguaia, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a prestação do serviço do objeto; 
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9.6 Efetuar a entrega do objeto da Autorização de prestação de serviço, de acordo com a 
necessidade e o interesse da Administração Municipal, após o recebimento de requisições 
expedidas pelo Setor competente;  

9.7 Na entrega, prevalecerão exclusivamente as especificações do objeto deste Termo de 
Referência e anexos;  

9.8 Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  

9.9 Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Na ocorrência das situações previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93, aplica-se à 
contratada as penalidades correspondentes ficando, desde logo, fixada a respectiva multa, 
em até 10% (dez por cento) do valor deste contrato. 

10.2 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a empresa 
contratada às sanções previstas, podendo a Administração, garantida prévia defesa, aplicar 
as seguintes sanções:  

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra 
recibo de representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das 
obrigações assumidas; 

b) Multa de: 

I. 0,2 % (aero vírgula dois por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das 
demais penalidades; 

II. 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitado ao 
percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;  

III. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de 
inexecução total; e de até 105 (dez por cento), em casos de descumprimento parcial do 
contrato, calculado de forma proporcional ao inadimplemento e aos prejuízos dele advindos; 

10.3 No caso de atraso de entrega ou inexecução do contrato superior a noventa dias, 
poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de 
Licitações; 

10.4 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do 
pagamento eventual devido pela contratante, ou ainda quando for o caso, cobrado 
judicialmente; 

10.5  As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o 
atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, 
por escrito, no prazo máximo de dez dias e aceito pela contratante;  

10.6  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:  

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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10.7 As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do 
direito de licitar, a contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no edital, com contrato e das demais cominações legais.  

10.8 A Multa aplicada após regular processo administrativo deverá ser recolhida no prazo 
máximo de dez dias a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
contratante.  

10.9 O termo inicial para a incidência de qualquer das penalidades estipuladas será a data 
fixada para o adimplemento, e o termo final será a data do efetivo pagamento desta.  

11 DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO   

11.1 A proposta deverá ser elaborada a partir da referência do Projeto Técnico aprovado 
pela convenente, apresentando todas as etapas do Plano de Ação, Preços Unitários e 
Cronograma de Execução, na forma do ANEXO I deste Termo de Referência.  

12 DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1 A Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e 
prazos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, 
objetos compatíveis com o constante desta licitação.  

12.2 Relação nominal da equipe mínima de trabalho do licitante, com compromisso de 
participação de técnicos qualificados conforme atribuições profissionais que atendam às 
necessidades das metas previstas no Projeto Básico do Termo de Referência, admitindo-se 
no decorrer dos serviços a substituição desses profissionais por outros de experiência 
equivalente ou superior. 

12.3 Comprovação Técnica Profissional: 

12.3.1 A licitante deve comprovar possuir em seu quadro funcional os profissionais que 
serão responsáveis pela execução do projeto de acordo com cada ação dentro do 
projeto: 

a.1) Um Pedagogo: com formação em Nível Superior que possua experiência comprovada 
através de certificado na área para o gerenciamento de oficinas de capacitação, instrução em 
oficinas pedagógicas e cursos de formação e capacitação que envolve educação em saúde 
ambiental. Grupo de Trabalho e Controle Social, apresentações Teatrais e boneco fantoches, 
e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao 
serviço. 

a.2) Gestor Ambiental: que possua formação em Nível Superior para a realização de oficinas 

de capacitação e mutirão de limpeza, e acompanhado de contrato vinculado a empresa 
juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados 
do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. A metodologia descrita deve 
favorecer a interação entre professores, alunos e comunidade em geral.  

a.3) Assistente Social: formado com diploma na área de Serviço Social, que atuará em 
atividades voltadas para a conscientização e a participação da população, promovendo à 
prevenção, a recuperação e o controle de doenças, controle social do grupo de trabalho, 
diagnóstico socioambiental, acompanhados de contratos vinculados a empresa participante 
junto com atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica juntamente com 
currículo emitido pela lattes e seu registro de classe. 

a.4) Técnico em Enfermagem: Com formação comprovada através de Diploma de nível 

técnico com comprovação respectivo órgão regulamentador COREN-PA com experiência 
comprovadas em levantamentos de dados saneamento básico na área dos resíduos sólidos. 
Contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao 
serviço prestados anteriormente acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e 
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Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido 
pela Lattes.  

a.5) Engenheiro Ambiental: Que possua formação em nível superior, com experiência em 
coordenação geral de projetos de educação ambiental que comprove através de atestado de 
capacidade técnica, e que possua experiência em grupos de trabalhos, controle social de 
projetos, associativismo e cooperativismo para  implantação de coleta seletiva nas escolas, 
que possa ter contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica 
referente ao serviço prestados anteriormente, acompanhados do comprovante de Inscrição no 
CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
currículo emitido pela lattes. 

a.6) Um profissional de nível superior (responsável pelos relatórios técnicos, apresentação 
para avaliar e apresentar os resultados alcançados pelas atividades executadas) que que 
possa comprovar sua experiência através de diploma de nível superior e contrato vinculado a 
empresa, com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado anteriormente. 

a.7) Todos os profissionais deverão ter suas profissões comprovadas por diplomas, 
apresentar atestado de capacidades técnica de cada profissional que o mesmo já tenha 
desenvolvido ações compatíveis com o objeto desta licitação de acordo com cada item desse 
projeto. 

c).  Não será aceito protocolo de inscrição e nem boleto de pagamento para regularidade, 
apresentar capacidade técnica para a execução da atividade.  

d).  A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante será realizada mediante a 
apresentação de: Cópia Autenticada do contrato de prestação de serviços, especificando nele 
cada área que cada profissional irá atuar dentro do projeto e suas responsabilidades, Carteira 
de Trabalho ou caso os profissionais sejam sócios/proprietários da empresa licitante, cópia 
autenticada do Contrato Social. 

12.4 Para comprovação da capacidade técnica dos profissionais relacionados, a licitante 
deve apresentar: 

a) Diploma de Ensino Superior e/ou Certificado Técnico (para nível técnico) reconhecido em 
cartório, acompanhado de atestado de capacidade técnica. 

b) Inscrição e Comprovante de Regularidade da empresa no Cadastro Técnico Federal 
emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA. 

   

  Floresta do Araguaia - PA, 28 de novembro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 
Natanael Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Saúde 
 

 

 

 

 

 

 


