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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. Dados do Órgão Gerenciador 

Órgão: Prefeitura Municipal de Juruti/PA 

CNPJ: 30.522.514/0001-78 

Endereço: Rodovia Translago, PA 257, KM 01, s/nº- Bairro Nova Jerusalém 

CEP: 68170-000 

Cidade: Juruti-PA  

Fones: ( 93) 3536-1257 

 

 

2. Objeto 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS EM REDE 
E CAMAROTE, EM EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRYBOAT, COM LINHA REGULAR NA CIDADE DE 
JURUTI, COM SAÍDA E CHEGADA EM DIAS E HORÁRIOS REGULARES NO PORTO DESTA CIDADE, 
EQUIPADAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO/LANCHONETE, PARA ATENDER PACIENTES 
COM ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E SERVIDORES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM TREINAMENTO OU A SERVIÇO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS A 
ESTE EDITAL 
 
3. Justificativa 
 
3.1 A contratação do objeto elencado atenderá as necessidades dos serviços desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no exercício de 2021. Desta forma se 
faz necessário a contração de empresa especializada, em embarcação tipo Ferryboat, no 
fornecimento de transporte fluvial de pessoas, com linha regular na cidade de Juruti, com 
saída e chegada em dias e horários regulares ao porto desta cidade, para prestação de 
serviços de transporte de passageiros no trecho de Juruti/Santarém/Juruti, para pacientes 
regulados pelo TFD e funcionários a serviço da secretaria.  Tendo em vista, que a Secretaria 
Municipal de Saúde trabalha com Sistema de encaminhamento de paciente para Tratamento 
Fora de Domicílio – TFD, se faz necessário, não só a regularidade da linha como também, 
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forneçam esse serviço com dia e horário certo de saída e chegada no porto das cidades 
mencionadas, para que assim possa ser programado com o serviço de Ambulância e de 
Enfermagem, quando necessário, com comodidade e segurança o transporte desse paciente.   
3.2. Torna-se imprescindível, por razão de não termos no Município as especialidades médicas 
necessárias para os atendimentos e nem hospital equipado, para atender pacientes em 
estado grave e especialmente por não termos UTI, serviços estes considerados essenciais, 
principalmente quando se trata de um Município em que a maioria dos pacientes apresentam 
baixo poder aquisitivo o que o impossibilita de dar continuidade a seu tratamento de forma 
particular e principalmente Fora de seu Domicílio. Nesse sentido, a participação da Secretaria 
Municipal de Saúde torna-se essencial para a vida do paciente. 
 
 
4. Detalhamento do Objeto 

 
 

ORD 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNID 
 

MAPS 
 

CMS 
AÇÔES DE COMBATE AO 

COVID-19 BLOCO DE 
CUSTEIO 

 
VSE 

 
QTD 

JURUTI – SANTARÉM – JURUTI (LANCHA)    
1 JURUTI – SANTARÉM – 

IDA/POLTRONA 
UNID 10 5 45 10 70 

2 SANTARÉM – JURUTI – 
VOLTA/POLTRONA 

UNID 10 5 45 10 70 

        
JURUTI – BELÉM – JURUTI (BARCO)    

3 JURUTI – BELÉM – IDA/REDE UNID   65  65 
4 BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE UNID   65  65 
5 JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (IDOSO) UNID   15  15 
6 BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE 

(IDOSO) 
UNID   15  15 

7 JURUTI – BELÉM – IDA/ CAMAROTE UNID   04  04 
8 BELÉM - JURUTI – VOLTA/ CAMAROTE UNID   04  04 

        
JURUTI – SANTARÉM – JURUTI (BARCO)    

9 JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE UNID 15 10 1010 10 1045 
10 SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE UNID 15 10 1010 10 1045 
11 JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE 

(IDOSO) 
UNID   200  200 

12 SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE 
(IDOSO) 

UNID   200  200 

13 JURUTI – SANTARÉM – 
IDA/CAMAROTE 

UNID   37  37 

14 SANTARÉM – JURUTI – 
VOLTA/CAMAROTE 

UNID   37  37 

        
JURUTI – MANAUS – JURUTI (BARCO)    
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15 JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE  UNID   20  20 
16 MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE UNID   20  20 
17 JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE 

(IDOSO) 
UNID   10  10 

18 MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE 
(IDOSO) 

UNID   10  10 

19 JURUTI – MANAUS – IDA/ CAMAROTE UNID   5  5 
20 MANAUS – JURUTI - VOLTA/ 

CAMAROTE 
UNID   5  5 

  
 
5. Vigência, Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto  
 
5.1. O prazo de vigência da contratação é até 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 
8.666/93.   

5.2. O prazo para execução dos serviços será de forma imediata, logo após a assinatura do 
contrato, sempre que houver demanda, e mediante apresentação de Ordem de Serviço 
devidamente assinada pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social.   

 
6. Fundamento Legal 

 

6.1 Lei nº. 8.666/93, atualizada; 

7. Prazo de Vigência  

7.1 A validade do Contrato será de 31 (TRINTA E UM) de dezembro 2021, contados a 
partir da data de assinatura do Termo Contratual. O inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 
prevê a possibilidade de prorrogar a duração de contratos cujo objeto seja a execução de 
serviços contínuos, até sessenta meses. 
8. Obrigações da Contratada 

 

a) 8.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Termo 
de Referência;    

b) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;    

c) A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente 
direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência;    

d) A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, 
causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando 
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a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais 
reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas 
físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;    

e) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do 
objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da 
CONTRATADA;   

f) A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais 
como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de 
acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios 
exigidos.    

g) A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato;    

h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
CONTRATANTE;    

i) Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da 
CONTRATANTE, 24 devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja 
considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;    

j) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, 
sujeitandose à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas;    

k) Manter, durante o fornecimento/prestação do serviço do objeto desta licitação, em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;    

l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE;    

m) Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo 
estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela 
CONTRATANTE;    

n) Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela 
CONTRATANTE.   

o) Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos 
que vierem a surgir da contratação;    

p) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.  

9. Obrigações da Contratante 

  

9.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 

9.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste objeto; 
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9.3 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 

9.4 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários 

de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

9.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

por parte da CONTRATADA; 

 

10. Fiscalização 

10.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por 

Fiscal do contrato designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no 

artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

10.2  Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pelo fornecimento 

do objeto deste Termo de Referência a Contratante reserva-se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os fornecimentos, diretamente ou por prepostos designados, podendo para 

isso: 

10.3  Acordar com a Contratada as soluções mais convenientes ao bom andamento da 

execução do Contrato, fornecendo à mesma todas as informações solicitadas; 

10.4   Praticar quaisquer atos, no âmbito operacional deste contrato, que se destinem 

a preservar todo e qualquer direito do Município de Juruti. 

10.5  A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor oficialmente 

designado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, gestora do contrato que 

decorrerá deste procedimento. 

 

11. Prazo de execução dos Serviços 
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11.1  A CONTRATADA deverá ficar em estado de prontidão (24 horas) para atender ao 

Setor de Tratamento Fora de Domicilio – TFD no instante em que for solicitado. 

11.2  O prazo de vigência da contratação é até 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1°, 

da Lei n° 8.666/93.   

11.3  A execução do serviço licitado será de forma imediata, a partir da data da 

assinatura do contrato, sempre que houver a necessidade de transferência de 

pacientes, em conformidade com o especificado neste termo de referência. A 

licitante deverá manter-se de pronto-atendimento para acionamentos por parte 

do CONTRATANTE, 24h por dia, nos 7 dias da semana. Em caso de 

descumprimento, o licitante/contratante estará passível de sanções 

administrativas.  

11.4  Para a execução do serviço, o CONTRATANTE poderá exigir o pleno atendimento 

a todas as especificação(ões) do Anexo I, do presente Edital, sem qualquer ônus 

para a administração pública 

12. Rescisão Contratual 

12.1 Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

12.2  Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 

que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

13. Penalidades e Multas 

13.1  A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens solicitados, 

em caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, na Lei Federal nº 

8.666/93. 

 14. Declaração do Solicitante 
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15.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
legislação em vigor. 
 
 
Autoridade(s) Competente(s): 

Juruti – PA, em 05 de agosto de 2021. 
 

 
LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA 

Prefeita do Município de Juruti - PA  
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