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CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

(Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020) PARA OS SERVIÇOS DE 
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- IMPLANTAÇÃO DE 60 LEITOS NA CIDADE DE ALTAMIRA 

- CONVÊNIO NO 03/2020 - SESPA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 
I – FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 Trata-se de TERMO DE REFERÊNCIA (Art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979 de 

05 de fevereiro de 2020) para contratação, dispensada a licitação com fundamento no 

artigo 4º, caput da Lei Federal Lei Federal nº 13.979 de 05 de fevereiro de 2020, para 

aquisição de bens e serviços, inclusive de engenharia, destinada ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

reconhecida como CALAMIDADE PÚBLICA pelo DECRETO LEGISLATIVO 

FEDERAL Nº 06/2020, o DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL Nº 03 de 20 de 

março de 2020 e no DECRETO ESTADUAL Nº 609/2020. 

 

 Possui ainda fundamento adicional no artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993 para contratação com dispensa de licitação nos casos 

de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 

de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

para aquisição de bens e serviços necessários ao atendimento da situação 

emergencial, restando pois atendidas (Artigo 4º-B da Lei Federal nº 13.979 de 05 de 

fevereiro de 2020) as condições de: I - ocorrência de situação de emergência; II - 

necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; III - existência de 

risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares; e IV  - limitação da contração à parcela necessária ao 

atendimento da situação de emergência.   

 

II – OBJETO: 

 

 Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura 

para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de 

leitos adicionais temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, que oferecerão 

atendimento temporário com internação em leitos clínicos os quais serão destinados 

prioritariamente aos pacientes diagnosticados com o COVID-19, no município de 

Altamira, que atenderá a população dos seguintes municípios: Altamira, Anapu, 

Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, 

Uruará e Vitória do Xingu, no Estado do Pará, conforme CONVÊNIO NO 03/2020. 

 

 Para enfrentamento da emergência de saúde pública, deverá a Contratada 

realizar o planejamento (com a elaboração de projeto preliminar), construção e 

gerenciamento da implantação dos leitos temporários e a execução de toda a 
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infraestrutura necessária à montagem e operação dos leitos temporários da seguinte 

forma: 

 

 - Utilização do Centro de Convenções e Cursos – CCC localizado na Rua 

Acesso 2 no Bairro Premem, na cidade de Altamira, para a criação de 60 (sessenta) 

leitos hospitalares, através da implantação de Estrutura Hospitalar Temporária por 

120 (cento e vinte) dias. 

 

Parágrafo Primeiro: os serviços mencionados no caput deste Item II compreendem 

exclusivamente: 

 

a) – A elaboração de projetos de projetos simplificados 

a.1) - Elaboração do projeto básico arquitetônico; 

a.2) - Elaboração do Projeto básico Elétrico 

a.3) - Elaboração do Projeto básico TI / Telecom; 

a.4) - Elaboração do Projeto básico de Infraestrutura (Água, Esgoto, Gás 

Natural, Ar comprimido, Oxigênio, Vácuo nos 10 (dez) leitos de UTI); 

 

b) – A montagem e desmontagem das divisórias, estruturas, instalações e 

leitos; 

b.1) - Elaboração do Projeto e Cronograma de Montagem; 

b.2) - Montagem e Desmontagem das Leitos; 

 

c) – O Fornecimento de mobiliário:  

c.1) - Fornecimento do mobiliário dos leitos cama simples em estrutura 

metálica, sem colchão;  

c.2) - Fornecimento do mobiliário das salas de apoio cadeiras e mesas de 

apoio; 

c.3) - Fornecimento de expositoras, frigobar para Farmácias e Salas de 

Apoio; 

c.4) - Fornecimento de mobiliário para Estar Médico, como Sofás, Mesas 

de Apoio; e 

c.5) - Fornecimento de Cestos para Lixo (Padrão Hospitalar);  

 

d) – O fornecimento de instalações de “dispensers”, para papel higiênico, 

papel toalha, sabonete líquido, álcool gel nos leitos. 

 

e) – A instalação de sistemas de iluminação/ ar condicionado; renovação de ar; 

sistema de bags para armazenamento do resíduo hospitalar. Apenas nos locais 

onde a infraestrutura pré-existente não contenha itens descritos no presente 

tópico; 
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f) – A interligação do sistema de água; 

 

g) – Instalação/Adequação do Sistema de Iluminação e Elétrico, inclusive 

interligação do Sistema Elétrico ao Gerador Principal; 

 

h) - Instalação do Sistema de Ar Comprimido e vácuo (Leitos UTI) Apenas 

tubulação sem equipamento; 

 

i) – A sinalização dos espaços – comunicação visual; e 

 

j) - Instalação de Banheiros adicionais (ducha); 

 

k) - Instalação do Sistema de distribuição de WI-FI; 

 

l) - Segurança Patrimonial e Limpeza do Espaço durante montagem e 

desmontagem; 

 

m) – A manutenção da infraestrutura e suporte (instalações elétricas e 

hidrossanitárias, divisórias, etc...) dos itens presente do Contrato sob 

responsabilidade da Contratada. 

 

Parágrafo Segundo: As estruturas hospitalares temporárias, implantadas e mantidas 

conforme descrito no caput e no Parágrafo Primeiro do presente Item, serão referidas 

a seguir com “Estruturas Hospitalares Temporárias”. O objeto da presente 

Contratação não inclui a aquisição pelo MUNICÍPIO dos equipamentos e estruturas 

utilizados pela Contratada para implantação da Infraestrutura Hospitalar Temporária, 

que permanecerão durante toda a vigência contratual sob propriedades da Contratada. 

 

Parágrafo Terceiro: É Anexo ao Presente Termo de Referência, integrando-o para 

todos os fins de direito a minuta de contrato. 

 

III – PROGRAMA BÁSICO DE NECESSIDADES: 

 

 Em razão ao Decreto Federal nº 06/2020 e o Decreto Estadual nº 619/2020, 

ocasionado pela crise internacional devido à pandemia causada pelo COVID-19, o 

Estado do Pará – Município de Altamira precisa necessariamente passar por algumas 

adequações em sua estrutura física, para o atendimento emergencial de implantação 

de leitos hospitalares, para atendimentos a população dos municípios de: Municípios: 

Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador 

José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, assim, os projetos, reestruturação e 



 

 

 
 

 
 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Secretaria Municipal de Administração 

PODER EXECUTIVO 

 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Rua Otaviano Santos, 2288 – Bairro Sudam I – Fone (093) 3515-3929 – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 
 

construção a serem elaborados e executados deverão estar de acordo com as 

solicitações do Município de Altamira (Prefeitura Municipal de Altamira), que prevê: 

 

- Utilização do Centro de Convenções e Cursos – CCC localizado na Rua 

Acesso 2 no Bairro Premem, na cidade de Altamira, para a criação de 60 (sessenta) 

leitos hospitalares, através da implantação de Estrutura Hospitalar Temporária por 

120 (cento e vinte) dias.  

 

Todas as etapas do desenvolvimento serão acompanhadas por técnicos 

designados pela Prefeitura Municipal de Altamira, os quais poderão esclarecer as 

dúvidas e/ou questionamento que surgirem no decorrer dos trabalhos.  

 

IV – DOS SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIMENTOS E ETAPAS: 

 

1 - PROJETO PRELIMINAR  

 

 Este projeto compreenderá o conjunto de documentos mínimos para o início da 

execução da obra. 

 

2 - AS BUILT  

 

 Apresentação de todas as medidas existentes nas edificações, transformando as 

informações aferidas, em um desenho técnico que irá representar a atual situação Da 

Estruturas Hospitalares Temporárias, seus trajetos de instalações elétricas, 

hidráulicas, memorial descritivo, materiais utilizados, demonstração de atendimento 

às normas pertinentes ao uso, segurança, manutenção, com dimensões adequadas, 

peças gráficas, plantas, projetos de prevenção de incêndio, climatização, 

comunicação visual, instalação de gases medicinais e o que mais se fizer necessários 

para adequada comprovação da execução da obra. 

 

3 – ETAPAS  

 

1a. ETAPA: apresentação pela Contratada de PROJETO PRELIMAR para as 

Estruturas Hospitalares Temporárias em até 06 (seis) horas a partir da formalização 

da contratação, pelo envio por meio eletrônico para o email:  

setordelicitacao@prefeituradealtamira.com.br ou protocolo físico na Divisão de 

Suprimentos e Serviços – Setor de Licitações, localizada Av. Brigadeiro Eduardo 

Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará . 

 

2a. ETAPA: aprovação PELO Contratante no prazo de 06 (seis) horas, dos 

PORJETOS PRELIMARES. 
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3a. ETAPA: implantação das Estruturas Hospitalares Temporárias em até 10 (dez) 

dias. 

 

4a. ETAPA: paralelamente à implantação das Estruturas Hospitalares Temporárias, o 

Contratante deverá providenciar as autorizações e licenças necessárias nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

 

5a. ETAPA: apresentação pela Contratada do as built, uma vez concluída a 

construção das estruturas Hospitalares Temporárias. 

 

6a. ETAPA: manutenção das infraestruturas físicas hospitalares temporárias à 

exemplo das instalações elétricas e hidrossanitárias, divisórias, etc...) pelo prazo de 

120 (cento e vinte) dias. 

 

 O aceite dos projetos preliminares será concedido pela Contratante, que os 

avaliará, podendo solicitar a complementação de informações ou correções, se assim 

julgar necessários, sem prejuízo ao início das atividades de implantação das 

Estruturas Hospitalares Temporárias. 

 

V – DO PREÇO E PAGAMENTO: 

 

Em referência e atendimento ao disposto no artigo 4o-E, §1o, IV, “d” da Lei Federal 

no 13.979/2020, o valor da contratação em questão é estimado em R$: 1.191.866,40 

(Um Milhão Cento e Noventa e Um Mil Oitocentos e Sessenta e seis Reais e 

Quarenta Centavos), referentes à implantação das estruturas hospitalares temporárias. 

 

 A medição e forma de pagamento serão as seguintes: 

   

a) – 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato no aceite da 

proposta (sinal). 

 

b) – 60% (sessenta por cento) do valor total do contrato na entrega das 

Estruturas Hospitalares Temporárias; 

 

O Decreto Federal no 06/2020 e o Decreto Estadual no 619/2020 evidenciam a 

premência na implantação das Estruturas Hospitalares Temporárias. Para que os 

serviços possam ser executados no prazo estipulado a Contratante ressarcirá a 

Contratada de custos logísticos e de transportes, desde que devidamente 

comprovados, respeitando o limite máximo de R$: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). 
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VI – DAS RESPONSABILIDADES: 

 

1 – REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO – HABILITAÇÃO 

 

 A Contratada deve se encontrar em plena regularidade: Jurídica, fiscal, 

qualificação técnica e econômica, conforme a seguir: 
 

- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

- Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 

 

- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 
 

- Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte (caso se enquadre como ME ou 

EPP a empresa deverá anexar a esta declaração o documento solicitado abaixo), ANEXO I; 
 

- No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA DIGITAL expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC; 
 

- A presente Certidão deverá ser atualizada a cada alteração contratual ou registro 

de balanço. 

  - Caso não apresente a mesma perderá as prerrogativas da LC nº.123/2006. 
 

- O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite 



 

 

 
 

 
 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Secretaria Municipal de Administração 

PODER EXECUTIVO 

 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Rua Otaviano Santos, 2288 – Bairro Sudam I – Fone (093) 3515-3929 – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 
 

de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no 

ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com 

a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente 

usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto nº. 8.538/15. 

 

- DA REGULARIDADE FISCAL 
 

- Comprovante de inscrição no CNPJ; 

 

- Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual (se houver); 

 

- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

- Certidão negativa de Débitos Relativos aos Tributos federais e à Divida Ativa da União, 

sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” 

a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

 

- Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), do domicílio ou 

sede do licitante; 

 

- Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

 

- Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

- Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante junto ao CREA/CAU, dentro do seu 

prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA ou CAU/PA, 

(Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA). 

 

- Certidão de Registro e Quitação de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao 

CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o 

CREA ou CAU/PA, (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA). 

 

- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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- No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 

 

- A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

- No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do 

Município da sede da empresa; 

 

- No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia do Balanço, contendo 

Termo de Abertura, Ativo, Passivo, Demonstrativo de Resultado e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades 

simples (cooperativas/associações), no cartório competente. 

 

- O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 

patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, 

atestando a boa situação financeira: 

 

- Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula:  

 

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante 

 

- Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula:  

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

- Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos 

acima estabelecidos; 
 

- Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo 

Conselho de Contabilidade, devidamente em dias. 
 

- Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade. 
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– DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

- Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), 

de acordo com o modelo ANEXO II; 

 

- Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme modelo constante no ANEXO III.  

 

- Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo do ANEXO IV. 

 

- Declaração autorizando a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA para 

investigações complementares que se fizerem necessárias, conforme modelo do ANEXO V.  

 

- Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados, conforme modelo 

constante no ANEXO VI. 

 

- As DECLARAÇÕES deverão ser apresentadas em papel A4 timbrado da empresa e nele 

faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição 

Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones e email), datilografada ou 

digitada, datada e assinada na parte final, pelo representante legal da licitante, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas. 

 

 Os documentos acima apontados deverão ser entregues na Divisão de 

Suprimentos e Serviços – Setor de Licitações, localizada Av. Brigadeiro Eduardo 

Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará 

ou pelo email: setordelicitacao@prefeituradealtamira.com.br, no prazo máximo de 02 

(duas) horas a partir da declaração da proposta vencedora. 

 

 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

 

 Deverão ser observadas todas as normas da ABNT, ANVISA, Portaria MS e 

regulamentos das concessionárias locais e órgãos fiscalizadores, assim como toda a 

legislação municipal, estadual e federal vigente, independente da citação, e atender a 

supervisão do órgão técnico Contratante, desde a exigência se respalde no escopo 

definido entre as partes no Contrato e que as normas supramencionadas sejam 

aplicáveis a Estruturas Hospitalares Temporárias – Hospitais de Campanha”. 

 

 Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas 

das Estruturas Hospitalares Temporárias. 
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 Do Ponto de vista ambiental, deverão ser adotados soluções que resultem no 

menor impacto para o meio ambiente local. 

 

2 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

A ........ (empresa vencedora) ...... obriga-se a: 

 

a) - executar fielmente os serviços descritos na Cláusula Primeira em 

conformidade com detalhamento expresso no Termo de Referência, Anexo II 

deste Contrato; 

 

b) - assumir a responsabilidade por quaisquer perdas ou danos causados 

diretamente por erros ou falhas nas atividades de implantação, manutenção e 

desmobilização das Estruturas Hospitalares Temporárias. 

 

c) - desenvolver os projetos de forma harmônica e consistente, observando a 

compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas das Estruturas 

Hospitalares Temporárias, respeitando os padrões modulares apresentados na 

proposta. 

 

d) - disponibilizar ao ESTADO DO PARÁ através do MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de Altamira) a documentação prevista 

neste contrato para promover o procedimento para a obtenção de licenças, 

autorizações e aprovações de órgãos ou entidades de nível federal, estadual, 

municipal, ficando no entanto, o ESTADO DO PARÁ através do MUNICÍPIO 

DE ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de Altamira) responsável por qualquer 

tipo de multa ou encargo em razão da sua não obtenção ou atraso na sua 

obtenção. 

 

e) - registrar os projetos e entrega-los devidamente registrados nos órgãos 

competentes, Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), após a conclusão dos serviços. 

 

f) - observar exclusivamente as normas existentes e aplicáveis para a 

montagem de Estruturas Hospitalares Temporárias, uma vez que não é viável 

cumprir as regras para Estabelecimento Assistenciais de Saúde (EAS), normas 

da ABNT, ANVISA, Portaria do Ministério da Saúde e legislação municipal, 

estadual e federal vigente para estabelecimentos de saúde permanentes.  

 

g) - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
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h) - comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar 

quaisquer condições inadequadas para o fornecimento e/ou execução dos 

serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento e/ou 

execução; 

 

i) - manter sua regularidade jurídica, fiscal, previdenciária, trabalhista e de 

qualificação técnica durante toda a vigência contratual. 

 

j) - informar ao ESTADO DO PARÁ através do MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de Altamira) qualquer mudança de 

informações constantes do presente Contrato como, por exemplo, mudança de 

endereço, telefone, correio eletrônico, dissolução da sociedade e outros. 

 

k) - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

l) - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

3 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

O ESTADO DO PARÁ através do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Prefeitura 

Municipal de Altamira) obriga-se a: 

 

a) – efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados; 

 

b) – obter todas as licenças, autorizações e aprovações de órgão ou entidades 

de nível federal, estadual, municipal, bem como perante a concessionária de 

serviço público, sendo facultada a sua obtenção durante ou após a conclusão 

dos serviços; 

 

c) – disponibilizar e operar ambulâncias, quando necessário e por orientação da 

Secretária Municipal de Saúde. 

 

d) – assumir integralmente a responsabilidade de operação e gestão hospitalar, 

incluindo mas não se limitando a, a toda atividade assistencial e às atividades 

ancilares à assistencial, como entre outros, fornecendo insumos hospitalares, 

equipamentos médico-hospitalares, limpeza hospitalar, descarte de resíduos, 

rouparia e lavanderia, alimentação, logística e fornecimento de medicamentos, 

fornecimento e instalação de equipamentos de escritórios, tais como 
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impressoras, computadores, telefones e estrutura de rede, contratação e gestão 

de pessoal para as atividades administrativas, segurança, hotelaria, 

alimentação, regulação de usos de leitos, etc...  

 

e) – isentar e assumir integralmente a responsabilidade da Contratada perante 

terceiros pelos usos que o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (Prefeitura Municipal 

de Altamira) e seus contratados realizar das Estruturas Hospitalares 

Temporárias, inclusive em relação a qualquer penalidade, multa, indenização 

que seja eventualmente exigida da Contratada nos termos da Cláusula Sexta 

item “b”. 

 

f) – adquirir e implantar os equipamentos não previstos nas Cláusulas Primeira 

e Segunda que sejam necessários à operação dos serviços hospitalares. 

 

g) – arcar com todos os custos de operação dos serviços assistenciais e 

acessórios prestados nas Estruturas Hospitalares Temporárias; 

 

h) – realizar a manutenção de equipamentos hospitalares e a manutenção de 

equipamentos de escritório das Estruturas Hospitalares Temporárias, salvo dos 

equipamentos expressamente previstos no Parágrafo Primeiro da Cláusula 

Primeira; 

 

i) – fornecer alimentação corpo médico e às equipes de apoio, bem como a 

segurança patrimonial das Estruturas Hospitalares Temporárias; 

 

j) – arcar com todos os custos de contas de energia, água e esgoto, lógica e 

dados, entre outros das Estruturas Hospitalares Temporárias. 
 

k) – fornecer geradores de energia, central de gases medicinais e/ou GLP, 

quando necessário e por orientação da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

l) – informar com antecedência mínima de 10 (dez) dias a Contratada qualquer 

alteração de suas normas internas, técnicas ou administrativas, que possam 

interferir na administração dos serviços, obrigando-se a concomitantemente 

reequilibrar o presente Contrato caso a mudança implique em aumento de 

custos ou redução de receitas a Contratada; 
 

m) – realizar a fiscalização do Contrato por servidor lotado na Secretaria 

Municipal de Planejamento – SEPLAN; 
 

n) – aplicar integralmente a Contratada as sanções cabíveis no caso de 

descumprimento contratual, conforme a Cláusula Nona; 
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o) – isentar integralmente a Contratada perante terceiros por qualquer perda ou 

dano, salvo aqueles causados diretamente pelos atos praticados pela Contratada 

na implantação das Estruturas Hospitalares Temporárias, incluindo nessa 

isenção qualquer penalidade, multa, indenização que seja eventualmente 

exigida da Contratada; 

 

p) – O ESTADO DO PARÁ através do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

(Prefeitura Municipal de Altamira) obriga-se a isentar a Contratada de multas 

ou quaisquer penalidades que decorram da implantação e manutenção das 

Estruturas Hospitalares Temporárias sem as licenças ou autorizações cabíveis 

no âmbito estadual, federal ou municipal; 

 

q) – O ESTADO DO PARÁ através do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

(Prefeitura Municipal de Altamira) obriga-se a formalidade notificar a empresa 

Contratada na eventual ocorrência de irregularidades que a fiscalização do 

contrato vier a identificar na execução deste Contrato, conferindo prazo não 

inferior a 05 (cinco) dias para que a Contratada possa proceder às correções. 

 

4 – APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS TÉCNICOS 

 

 Todos os projetos deverão ser entregues devidamente registrados nos Órgãos 

competentes, PREFEITURA, CELPA, ANVISA E BOMBEIROS com os respectivos 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), após a conclusão dos serviços. Sendo os registros supracitados de 

responsabilidade da Contratada. 

 

 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante toda a documentação 

necessária para promover o procedimento para obtenção de licenças, autorizações e 

aprovações de órgãos ou entidades de nível federal, estadual e municipal, ficando, no 

entanto, a Contratante responsável por qualquer tipo de multa ou encargo em razão da 

sua não obtenção ou atraso na sua obtenção. 

 

5 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 

O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO 

DE ALTAMIRA (Prefeitura Municipal de Altamira) - Contratante, mediante 

designação do servidor ...................., Matrícula: ......., através da Portaria nº. .........., 

especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 

8.666/93, designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 
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I - fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam 

cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

 

II – Caberá ao servidor designado rejeitar, totalmente ou parte, mediante 

justificativa escrita, a execução do serviço prestado que não esteja de acordo 

com o escopo da Cláusula Primeira e Segunda e com o detalhamento do Termo 

de Referência (Anexo II deste Contrato), solicitando sua adequação no prazo 

não inferior a 05 (cinco) dias; 

 

III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências 

ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução; 

 

IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução 

do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 

contratual; 

 

V – DOS ANEXOS: 
 

- Fazem parte deste edital, como se nele estiverem transcritos, os seguintes 

documentos: 
 

ANEXO I - Modelo da Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte (caso se enquadre 

como ME ou EPP 

ANEXO II - Modelo da Declaração de Cumprimentos do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF 

ANEXO III - Modelo de Inexistência de Parentesco 

ANEXO IV - Modelo de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO V - Modelo de Declaração autorizando a PMA para investigações complementares 

ANEXO VI - Modelo de Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados 

ANEXO VII – Projeto Básico – prancha 01 

ANEXO VIII – Projeto Básico – prancha 02 

 

Altamira/PA, 28 de maio de 2020. 

 

Técnicos responsáveis pela relação de documentos técnicos. 

 
 

 
_________________________________ 

RAFAEL MOURA PEREIRA 
Secretário Municipal de Planejamento 

Eng. Civil CREA/PA 151171842-0 

______________________________ 

IGOR MARTINUSSI 
Arquiteto e Urbanista 

CAU A87534-1 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA   
 

(MODELO) 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(CASO SE ENQUADRE) 

 
 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Termo de Referência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais 

temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA. 

 
 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço 

completo), representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão 

social, CNPJ e endereço completo), DECLARA em atendimento ao Termo de Referência, sob as 

penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que: 

 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

 

 

 

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA   
 

(MODELO) 

 

 
 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 
 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Termo de Referência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais 

temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA. 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço 

completo), representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão 

social, CNPJ e endereço completo), DECLARA, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

 

 

 

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal) 

 
 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar expressamente. 
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA   
 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 
 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Termo de Referência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais 

temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA. 
 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço 

completo), representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão 

social, CNPJ e endereço completo, abaixo assinado, DECLARA:  

 

- Que na Empresa não tem dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que seja servidor público, 

funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou 

Indireta Prefeitura Municipal de Altamira. 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

 

 

 

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA   
 (MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Termo de Referência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais 

temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA. 
 
CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 

sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade 

n° _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade _________ doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 

Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e 

 

f)  Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

 

 

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal) 

 



 

 

 
 

 
 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Secretaria Municipal de Administração 

PODER EXECUTIVO 

 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Rua Otaviano Santos, 2288 – Bairro Sudam I – Fone (093) 3515-3929 – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 
 

 

 

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA   
 

 

(MODELO) 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO A PMA PARA INVESTIGAÇÕES 

COMPLEMENTARES 
 
 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Termo de Referência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais 

temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA. 

 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, autoriza, por este instrumento a Prefeitura Municipal de Altamira a realizar 

todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo de Dispensa 

de Licitação.  

 

 
(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

 

 

 

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Secretaria Municipal de Administração 

PODER EXECUTIVO 

 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Rua Otaviano Santos, 2288 – Bairro Sudam I – Fone (093) 3515-3929 – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará 

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, Altamira/PA, CEP: 68.372-005 – Tel.: (93) 3515 1684 e 2561 

 
 

 

ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA   
(MODELO) 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Termo de Referência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos profissionais especializados para implantação de leitos adicionais 

temporários, em estrutura Hospitalares Temporários, conforme Convênio nº. 03/2020 - SESPA. 

 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, DECLARA para os devidos fins de direito, que aceitamos e atendemos todas 

as condições no Termo de Referência, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos 

apresentados.  

 

 

 
(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 

 

 

 

 

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


