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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2022-TP 
Processo Aministrativo 002.030222 

TOMADA DE PREÇOS – MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis - PA, por seu Prefeito, Senhor Joselino Padilha, também 
representado pela Comissão Permanente de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que 
em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, encontra-se aberta 
a Tomada de Preços – “Menor Preço Global” supramencionada, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS 
E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ENVOLVENDO OS 
SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 
JORNALÍSTICO E AUDIOVISUAL, EM ÂMBITO MUNICIPAL, para utilização pelo Órgão, no 
período de 33 (trinta e três) meses para finalidade de cumprimento das atividades da entidade. O 
preço máximo global objeto deste edital e respectivas condições é de R$ 517.275,00 ( quinhentos e 
dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais) ou R$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e setenta 
e cinco reais) mensais. As propostas, que deverão estar acondicionadas em envelopes lacrados, 
fazendo referência à presente tomada de preços serão recebidas presencialmente na sala do Setor 
de Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Rurópolis-PA, sito na Rua 10 de maio 263, Bairro 
Centro, Cidade de rurópolis - PA no horário compreendido entre as 8:00 e 8:45 horas do dia 
29/03/2022, ou poderão ser enviados por correio, sendo que os envelopes serão abertos às 9:00 
horas do dia 29/03/2022 na sala do Setor de Licitação. O Edital completo contendo todas as 
especificações poderá ser baixado através do site: https://ruropolis.pa.gov.br/c/publicacoes/, edital 
n. 001/2022 - Modalidade Tomada de Preços – Tipo Menor Preço. Observações : 1) Serão abertos 
em sessão pública da data acima designada apenas os envelopes recebidos na sala do Setor de 
Licitação até as 8:45 horas do dia 29/03/2022 inclusive os enviados pelo Correio. 2) Em razão das 
recomendações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária, realizaremos a sessão de abertura dos 
envelopes mantendo-se a distância adequada entre as pessoas presentes (1,5 metros), sendo 
obrigatório o uso de máscaras por todos os participantes, uso do álcool em gel , faremos a 
sanitização completa da sala de licitações, será admitido apenas um representante por licitante, 
sendo que o comparecimento é facultativo na forma do previsto na Lei 8666/90 e os prazos para 
recurso terão início após a publicação da Ata final da licitação que será direcionada a todos os 
licitantes que enviaram propostas. 

 
 

Rurópolis - PA, 10 de março de 2022. 
 
 
 
 

ALUIZIO R. COSTA PIRES 
Comissão de Licitação  

Prefeitura Municipal de Ruropolis 
Portaria 001/2022-GAB 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 
Processo Aministrativo 002.030222 

TOMADA DE PREÇOS – MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

I - DO PREÂMBULO 

 
 

1.1 A Prefeitura Municipal de Rurópolis, através da Comissão de Licitação, com a devida 
autorização expedida pelo Prefeito em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que fará realizar licitação TOMADA 
DE PREÇOS - MENOR PREÇO GLOBAL do edital nº 001/2022 às 9:00h do dia 29/03/2022 
horário de Brasília, em sua sede, na sala do Setor de Licitação, sito à Rua 10 de maio, 263, Centro, 
Rurópolis, Pará, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES 
DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE APOIO AO 
ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E AUDIOVISUAL, 
EM ÂMBITO MUNICIPAL, conforme condições estabelecidas e demais especificações 
constantes neste edital e seus anexos. 
1.2 O presente Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados através do site 

https://ruropolis.pa.gov.br/c/publicacoes/,  edital nº 001/2022 – Tomada de preços Menor Preço 
Global. 

1.3 O recebimento dos envelopes “A” Contendo documentação de Habilitação, “B” contendo 
a proposta de preços, dar-se-á presencialmente entre às 08:00h e 8:45h do dia 29/03/2022, 
horário de Brasília, no endereço da Prefeitura Municipal de Rurópolis acima indicado, ou poderão 
ser enviados por correios, não sendo aceitos envelopes que venham a chegar após às 08:45h do dia 
29/03/2022. 

 

II - DO OBJETO 
 

2.1 Contratar, mediante licitação, na modalidade tomada de preços, pessoa jurídica especializada 
na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria de 
comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, produção de conteúdo 
jornalístico e audiovisual, em conformidade com este edital e seus anexos. 

 

III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

3.1 Poderão participar desta licitação quaisquer empresas específicas deste ramo de 
atividade interessadas, desde que não impedidas de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, por suspensão ou impedimento temporário, ou por estar declarada inidônea, durante a 
eficácia da punição, ou ainda em processo de liquidação ou falência. 

3.2 Os participantes desta licitação deverão ter o ramo de atividade em consonância com o 
objeto da proposta. 

3.3 Não será admitida a participação de empresas em consórcio. 
3.4 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta 
licitação, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Rurópolis. 
3.5 Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto desta 
licitação. 
3.6 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta 
licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou carta- 
credencial, conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste procedimento 
licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, renunciar ou desistir de recursos e 
para todos os demais atos necessários. 
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3.7 Caso seja titular da Empresa, deverá portar documento que comprove sua capacidade de 
representar a mesma. 
3.8 A ausência de representação ou a incorreção de qualquer dos documentos referidos neste 
item não inabilitará a LICITANTE, mas obstará o representante de se manifestar e responder pela 
mesma no transcurso do certame. 
3.9 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
LICITANTE. 
3.10 A credencial ou Procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo e 
deverá ser entregue em separado por ocasião da primeira sessão, no local, data e horário 
designados no preâmbulo deste Edital. 

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 Os envelopes “A”, “B” deverão ser entregues na data, horário e local indicados no 
preâmbulo deste edital, devidamente lacrados com cola, constando em sua face os seguintes 
dizeres: 

 

 

 
 

4.2 A conferência de toda a documentação é de responsabilidade do licitante, não serão feitas 
conferências por parte do licitador. Os envelopes devem ser entregues lacrados com cola conforme 
item 4.1. 
4.3 Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, 
deverá formalizar a Carta de Credenciamento, conforme modelo (Anexo I) a qual deve ser 
entregue diretamente à Comissão, fora dos envelopes, no inicio da sessão pública de realização 
desta licitação. Não sendo permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
proponente. 

 
V - DOS DOCUMENTOS REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

5.1 O ENVELOPE “A” CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO 
JURÍDICA, TÉCNICA, ECONÔMICA, FINANCEIRA, FISCAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 
DEVERÁ CONTER: 

5.2 RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA: 

5.2.1.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 

EDITAL Nº 01/2022-TP 
 
TOMADA DE PREÇOS / MENOR PREÇO GLOBAL 

 

ENVELOPE “C” – PREÇO 
 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

EDITAL Nº 01/2022-TP 
 
TOMADA DE PREÇOS / MENOR PREÇO GLOBAL 

 

ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
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eleição de seus administradores; 

5.2.2.  Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação 
respectiva. 

5.2.3.  Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

5.2.4.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura 
ou nomeação da diretoria em exercício. 

5.2.5.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. (CNPJ-MF); 

5.2.6.  Comprovante de inscrição no Cadastro Estadual-SEFA. 

5.2.7.  Registro comercial. (Certidão simplificada JUCEPA) 

5.3 RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

5.3.1.  Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS 

5.3.2.  Certidão de regularidade de débito municipal emitida na Prefeitura de domicilio do licitante 

5.3.3.  Prova de Regularidade com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta de 
divida relativo a tributos Federais e Dívida Ativa da União. 

5.3.4.  CNDT (Certidão Negativa de Debito Trabalhista) emitido a Internet http://www.tst.jus.br/certidao 

5.3.5.  Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 

5.3.6.  Certidão Negativa Tributaria e Não Tributária com a Fazenda Estadual, 

5.3.7.  Consulta Negativa impressa junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 
CEIS (http://portaltransparencia.gov.br/ceis). 

5.4 RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1.  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do domicílio fiscal da 
Filial, em caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de empresas locais ou de 
empresas de outros Estados sem filial no local da licitação; 

5.4.2.  Certidão Negativa de Protestos – (valida por no máximo 60 dias a contar da data de sua 
emissão). 

5.4.3.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, 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. 

5.4.4.  Não serão aceitos CRC’s que não sejam emitidos pela Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal De Rurópolis 

5.5 RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA E AMBIENTAL: 

5.5.1.  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na 
Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de 
setembro de 2002., podendo utilizar-se do modelo contido no anexo III. 

5.5.2.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

5.5.3.  Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por membro da equipe de apoio do Pregão ou, ainda, por 
publicação em órgão de imprensa oficial. 
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5.5.4.  As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil terão que anexar: 

5.5.5.  Comprovação, por meios usuais no país de origem da Licitante, de sua regularidade 
jurídico/fiscal; 

5.5.6.  Demonstrativos financeiros e contábeis, a fim de comprovar que a Licitante tem a capacidade 
financeira necessária para executar o Contrato; 

5.5.7.  A Entidade de Licitação reserva-se o direito de solicitar cópias dos documentos constitutivos da 
licitante a fim de confirmar a sua nacionalidade. 

5.5.8.  Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. 
Os documentos que não possuírem prazo de validade terão validade de 60 dias a contar da data 
de emissão não contendo nenhuma das duas serão desconsiderados. 

5.5.9.  A licitante que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habilitatória, deverá 
apresentar cópia autenticada do ato ou Decreto ou publicação em imprensa oficial, concedendo 
a isenção; 

5.5.10.  Os documentos emitidos pela Internet somente terão validade se forem em Original ou 
Autenticados por Cartório competente. 

5.5.11.  Caso não compareça ao ato de abertura o representante legal da empresa, somente o 
preposto, devidamente credenciado, poderá manifestar-se na licitação. 

5.5.12.  Da habilitação tardia a documentação das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para fins de assinatura de contrato (Art. 42 LC 123/2006), em caso de 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, poderá ser concedido prazo de 5 dias Úteis para 
regularização (Art. 43 LC 123/2006). 

5.6 QUALIFICAÇÃO / CAPACITAÇÃO TÉCNICA  

5.6.1.  Comprovação da empresa de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, em complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior, o que se fará através de Atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado em nome da EMPRESA. Em caso de consórcio, a 
comprovação poderá ocorrer por todas as empresas participantes do consórcio, somando-se a 
capacidade técnica das mesmas; 

5.7 Declaração da proponente, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida por 
órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo. (em função do disposto no art. 97), 
conforme anexo II; 

5.8 Comprovação da proponente, de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento 
de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta 
licitação, podendo utilizar-se do modelo constante do anexo III; 

5.9 O ENVELOPE “B”, CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO, DEVERÁ CONTER: 

5.9.1.  A proposta de preços - Envelope “C” - deve conter a razão social da empresa e CNPJ, 
endereço completo e número de telefone e e-mail para contato, data, a identificação e 
assinatura do seu subscritor (proprietário ou responsável legal), redigida em português, de 
forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, 
quantidades e prazos, salvo se, inequivocamente, a falha não acarrete lesão ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedir a exata compreensão de seu 
conteúdo, e deve ser elaborada considerando as seguintes condições: 

a) O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
de sua entrega. 

b) No preço deverá estar inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas 
ocorridas na prestação, tais como e sem se limitar a: custos com viagens, alimentação, 
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hospedagens necessárias, deslocamentos, honorários, lucro e demais bonificações, 
impostos, seguros, encargos, além de outros custos pessoais ou empresariais que 
incidirem sobre a prestação do objeto desta licitação, não cabendo ao CRESS quaisquer ônus 
adicionais ou subsidiários. 

 
VI - DO PROCEDIMENTO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 Serão abertos os envelopes “A”, contendo a documentação relativa à habilitação dos 
proponentes, procedida a sua apreciação. 
6.2 Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos 
no item 5.1 deste edital. 
6.3 O envelope “B” (proposta de preço) serão devolvidos fechados aos proponentes 
considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 

 

 
VII  - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 
7.1 Será desclassificada a proposta de preços que: 

a) Ultrapassar o valor máximo fixado neste edital; 

b) Cotar valor manifestamente inexequível. 

c) Não atender às exigências deste Edital e de seus anexos, que apresentar preços baseado em 
outra proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a entrega e execução do objeto, 
inclusive, apresentar qualquer outra forma de remuneração não prevista neste edital; 

d) estiver em desacordo ou não obedecer às exigências mínimas estabelecidas neste edital. 

7.2 A apresentação de proposta contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas e 
interpretações ou modificações de qualquer item deste edital e seus anexos, bem como a falta de 
informações, implicará a desclassificação da proposta, salvo se, inequivocamente, a falha não 
acarrete lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo. 

 

 
VII - DO REGIME, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO 

8.1 A prestação será contratada em regime de MENOR preço global. 

8.2 Os serviços deverão ser prestados por profissionais e por meios habilitados, além de 
comparecer sempre que solicitado com vistas a prestar assessoria à Diretoria, bem como para a 
realização das atividades objeto da presente licitação e respectivo Contrato de prestação de 
serviços, em estrita observância aos termos da legislação vigente, de forma a implementar metas 
de resultados globais que alcance índices de reconhecimento, confiabilidade, atendimento, 
satisfação, eficiência do serviço, e ainda que alcance um bom nível de gestão dos serviços, sem ser 
desprezadas as seguintes gerências: 
8.2.1 Descrição dos processos que visam garantir, na forma apropriada, o trabalho necessário 
para completar cada parte do desenvolvimento do objeto com sucesso e nos prazos legais previstos; 

8.2.2 Mecanismos que garantam que a prestação do serviço irá satisfazer as necessidades para 
as quais foram contratadas, inclusive, observando os processos que se referem à identificação, 
análise e respostas para a completa adequação e cumprimento das normas legais. 

8.3 O período de contratação visando o desenvolvimento do serviço será de 33 (trinta e três) 

meses, contados da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada, de acordo com o 
interesse público da Prefeitura Municipal de Rurópolis e aceitação da contratada. 

 
VIII - DA ADJUDICAÇÃO 
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9.1 Homologado o objeto da presente licitação, a Secretaria Municipal de Administração 
convocará a contratada para assinar o termo de contrato em até 10 (dez) dias, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93. 

9.2 A secretaria Municipal de Administração poderá, quando o convocado não assinar o 
contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar os proponentes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos preços atualizados de conformidade com o presente 
edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei nº 8.666/93. 

9.3 O prazo de trata o item 9.2 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, 
§ 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

IX - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO, DO VALOR MÁXIMO E DO CRITÉRIO 
DE REAJUSTE 

10.1 Os faturamentos devem ser efetivados mensalmente, com pagamentos efetuados na 
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante a 
apresentação de Relatório e da Nota fiscal e boleto bancário enviados para o endereço eletrônico: 
2017prefeitura@gmail.com, mediante confirmação de recebimento, cuja fatura terá seu débito 
autorizado junto à tesouraria na sede do CONTRATANTE; 
10.2 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos existentes no 
atual e no próximo orçamento, em especial, o da rubrica orçamentária: Manutenção da SEMAP – 
04.122.0001.2.006; Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.00; Fonte - 15000000 
da CONTRATANTE. 

10.3 Em caso de renovação do contrato, por período superior a doze meses, a critério da 
administração e caso haja interesse do contratado, o mesmo manterá o mesmo objeto da presente 
licitação e do contrato já em vigor, o qual será reajustado pelo INPC dos últimos doze meses que 
antecederam a renovação, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

 
X - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
11.1 A recusa da contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirá-lo dentro do prazo 
estabelecido neste edital, estando à proposta dentro de sua validade, caracterizará o 
descumprimento da obrigação assumida, ficando a mesma, sujeita a multa de 10% (dez por cento) 
obre o valor global da proposta, além de decair no direito a contratação. 

11.2 Além das já especificadas neste instrumento sujeitam-se a adjudicatária inadimplente as 
demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078/90. 

11.3 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará à 
adjudicatária as sanções previstas neste edital e na legislação pertinente, especialmente, se a 
execução do serviço não atender às especificações propostas, ou estiver em desacordo com as 
exigências deste instrumento. 

 
XI - DOS RECURSOS 
12.1 Aos proponentes são assegurados o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 
109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

12.1.1 A Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior deste Órgão, receberá apenas recursos 
ou representações que tenham fundamento na lei e que sejam dirigidos aos mesmos, em envelope 
devidamente fechado, constando de sua face os seguintes dizeres: 
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12.1.2 A proponente interessada deverá anexar um Requerimento cuja finalidade seja a solicitação 
de protocolo do Recurso, excepcionalmente em razão da pandemia, estes serão recebidos 
exclusivamente por meio eletrônico através do e-mail cplruropolis@gmail.com, podendo utilizar-se 
do modelo constante do anexo IV, recurso este enviado em arquivo em PDF com a peça de 
recurso subscrita por pessoa com poderes de representação da licitante. A intimação dos 
demais licitantes para contrarrazões de recurso se dará igualmente por e-mail informado na 
ata de licitação ou nos documentos de habilitação.. 

 
XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Para melhor apreciação da documentação de habilitação e propostas de preços, a 
Comissão de Licitação, reserva-se no direito de a qualquer tempo e em qualquer das fases da 
licitação, promover as diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente. 

13.2 A simples apresentação da proposta a presente licitação leva ao entendimento de que a 
licitante concorda com os termos desta modalidade e com as disposições das Leis que a regem. 

13.3 Fica reservado a Secretaria Municipal de Administração o direito de revogar ou anular a 
presente licitação, ainda que após o julgamento, sem que assista a qualquer proponente o direito a 
indenizações, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

13.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização desta 
Licitação na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário, inclusive, na contagem dos prazos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só iniciando-se e 
vencendo prazos em dias de expediente na Prefeitura deste Município. 

13.5 Os envelopes de “Preço e Documentação” não abertos ficarão à disposição das licitantes 
pelo período de 15 (quinze) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo 
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, 
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos por este Órgão. 

13.6 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado às disposições 
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

13.7 Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das  

13.8 obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados 
quando solicitados por e-mail até 23/03/2022 das 08:00h às 14:00horas, em dias úteis, e 
direcionado ao Presidente da Comissão de Licitação. Endereços eletrônicos: 
cplruropolis@gmail.com. 

13.9 Da sessão pública sera lavrada ata, a qual será assinada pelos membros da Comissão de 
Licitação e proponentes presentes. 

13.10 8 Em razão da pandemia de COVID-19, todas as comunicações e inclusive impugnações 
ao presente edital devem ser formuladas nos prazos previstos na Lei 8666/90 e protocolados através 
do e-mail cplruropolis@gmeil.com. 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2022-TP 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO 

Nº PROPONENTE: (nome da empresa) 

Ref.: Recurso Administrativo 

mailto:cplruropolis@gmail.com
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XIII - DOS ANEXOS DO EDITAL 

14.1- Integram o presente edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Modelo de credenciamento; 
b) Anexo II – Modelo de declaração de inidoneidade; 
c) Anexo III – Modelo de declaração da veracidade dos documentos e que recebeu os 
documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais; 
d) Anexo IV – Modelo de requerimento de protocolo de recurso; 
e) Anexo V – Minuta contratual. 
f) Anexo VI – Termo de Referência 

 
 

Rurópolis - PA, 10 de março de 2022. 
 
 
 

 
ALUIZIO R. COSTA PIRES 

Comissão de Licitação  
Portaria 001/2022-GAB 

Prefeitura Municipal de Rurópolis – PA 
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ANEXO I 
 
 
 
 

Dados da empresa proponente 

 
 

À Comissão Permanete de Licitação  

 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a)   , portador(a) da 
Cédula de Identidade sob nº e CPF sob nº       , a 
participar do procedimento licitatório, Edital de Licitação nº 01/2022-TP, Tomada de preços / 
MENOR PREÇÕ GLOBAL instaurado por este Secretaria Municipal de Administração. 

 
Na qualidade de representante da empresa , outorga-se ao acima credenciado, dentre 
outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 
 
 

  , em de de 20 . 

 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável da proponente) 
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ANEXO II 
 

Dados da empresa proponente 

 
 

À Comissão Permanete de Licitação  

 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, 
Edital de Licitação nº 01/2022-TP, Tomada de preços / MENOR PREÇÕ GLOBAL instaurado por 
este Secretaria Municipal de Administração, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
 

  , em de de 20   
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável da proponente) 
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ANEXO XII 
 
 

Dados da empresa proponente 

 
 

À Comissão Permanete de Licitação  

Edital de Licitação nº 001/2022-TP, Tomada de preços / MENOR PREÇO GLOBAL instaurado por este 
Secretaria Municipal de Administração 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A   empresa com sede   na   Rua      
  , cidade de , CPNJ n.º  , neste 
ato por seu responsável, Sr. (a)   , DECLARA que: 
● Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados. 
● Se sujeita a todas as exigências, especificações e termos estabelecidos nesta modalidade 
de Tomada de Preços e seus anexos, bem como, sob as penas cabíveis, declara que, 
● Cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, relativamente ao 
trabalho do menor; 
● Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

● Que concorda com a realização de protocolos de recursos, contrarrazões e recebimento de 

notificações por e-mail, que resta informado neste momento XXXXXXX@XXXXXXXX 

 

 
  , em de de 20   

 
 
 

(nome e assinatura do responsável da proponente) 
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ANEXO IV 
 

 

 
 

À Comissão Permanete de Licitação  
Edital de Licitação nº 001/2022-TP, Tomada de preços / MENOR PREÇO GLOBAL instaurado por este 
Secretaria Municipal de Administração 
 

SOLICITAÇÃO PARA PROTOCOLO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

R E Q U E R I M E N T O 
 
 

Através do presente, o (a) Sr. (a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, abaixo assinado, na qualidade de responsável 
legal da proponente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, participante da licitação em epígrafe, REQUER o 
protocolo do Recurso Administrativo constante do envelope anexo. 

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 
xxxxxxxxxxxxxxx, em xxx de xxxxxxxxxxxx de 20xx. 

 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal da proponente) 

 
 
 
 

Obs.: Este Requerimento tem a finalidade única de, solicitar o protocolo de eventual Recurso 
contra o julgamento final da licitação, não devendo ser apresentado no envelope de documentação. 
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ANEXO V 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICPAL DE 
RUROPOLIS – PA ATRAVES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 
SEMAP, E DE OUTRO A EMPRESA   . 

 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a Prefeitura Municipal de Rurópolis – PA, 
através a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP, pessoa jurídica de direito 
público, sediado na Rua dez de maio, 263, Centro – Rurópolis - PA, inscrito no CNPJ sob nº 
10.222.297/0001-93 a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade RG no 

xxxxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob no xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxx, estado do 
Pará, e de outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. com sede na cidade xxxxxxxxxxxxx, à 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxxx, portadora do CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, Inscrição 
Estadual nº xxxxxxxxxxxx e Inscrição Municipal nº xxxxx, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade xxxxxxxxxxx, à 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxxxx, portador do Cadastro de Pessoa Física nº 
xxxxxxxxxxxxxxxx e Cédula de Identidade RG n° xxxxxxxxxxxxxxxxx, acordam e ajustam o presente 
Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital 
de Licitação Tomada de preços nº 01/2022-TP, concomitantemente, pelos termos de sua Proposta 
datada de xx/xx/xxxxx pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto a contratação, mediante licitação, na modalidade Tomada de Preços, pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades 
de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, 
produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, em conformidade com o edital e seus anexos, nos 
termos e condições edital TOMADA DE PREÇOS 001/2022-TP e seus Anexos, que passam a 
integrar este instrumento como se nele transcritos estivessem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 Os SERVIÇOS deverão ser EXECUTADOS, sob demanda, nos locais indicados pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento – SEMAP. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

3.1 Fornecer à CONTRATADA os elementos e informações de sua responsabilidade, conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos; 
3.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
3.3 Efetuar os pagamentos dentro dos prazos e condições contratuais; 
3.4 Supervisionar a execução dos serviços por meio do Fiscal do Contrato a ser indicado pelo 
CRESS 11ª REGIÃO/PR, verificando se todas as obrigações previstas no Termo de Referência 
estão sendo cumpridas pela Contratada; 
3.5 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar e emitir parecer sobre a execução dos serviços objeto 
deste Termo de Referência, através de empregado a ser designado, denominado Fiscal do Contrato, 
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bem como atestar as Notas Fiscais/Faturas concernentes aos serviços efetivamente prestados; 
3.6 Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o art. 67 da Lei nº 
8.666/93, através do Fiscal do Contrato, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a 
qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 
inclusive quanto às obrigações da Contratada constantes também do presente Contrato, do Termo 
de Referência e do respectivo Edital; 
3.7 Notificar expressamente a Contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
na execução dos serviços, requerendo a adoção das medidas corretivas necessárias; 
3.8 Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e à ampla defesa; 
3.9 Rejeitar no todo ou em parte a prestação dos serviços em desacordo com o Contrato; 
3.10 Efetuar a juntada aos autos do processo, as irregularidades observadas durante a execução 
da relação contratual; 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação 
pertinente, as seguintes: 
4.1 Executar os serviços conforme especificações e prazos contidos no edital e seus anexos; 
4.2 Prestar os serviços descritos no termo de referência através de profissionais qualificados; 
4.3 Informar o nome e curriculum de seus profissionais que darão suporte operacional ao 
CRESS/PR ; 
4.4 Será avaliada a capacidade técnica de dar resposta a necessidade do cliente, as soluções 
apresentadas e suas consequências. 
4.5 Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratual, tais como, custos 
com ligações telefônicas, xerocópias, deslocamentos realizados na região metropolitana de Curitiba, 
dentre outros; 
4.6 Prestar os serviços em consonância com as normas regulamentadoras aplicáveis 
4.7 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, comerciais, previdenciários e fiscais 
decorrentes da prestação dos serviços; 

4.9 Não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste 
Contrato, sem o consentimento formal da SEMAP; 
4.10 Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação e qualificação necessárias 
para a contratação, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, 
jurídica, técnica e econômica; 
4.11 Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto do Termo de 
Referência, em conformidade com as disposições do Edital e seus anexos executando-o com 
eficiência, presteza e pontualidade. 
4.12 Satisfazer, rigorosamente, o objeto desta contratação, prestando os serviços em conformidade 
com todas as condições e os prazos estabelecidos no Termo de Referência, bem como com toda e 
qualquer exigência legal aplicável ao presente caso; 
4.13 Manter, durante o prazo de vigência da contratação, sigilo sobre todas as informações 
fornecidas pela SEMAP postas à sua disposição para a execução dos serviços e não reproduzir ou 
copiar, total ou parcialmente, qualquer documento que lhe seja entregue por meio físico ou eletrônico, 
exceto nas necessidades decorrentes dos serviços objeto do Termo de Referência; 
4.14 Prestar os serviços de acordo com a proposta e que satisfaça o descrito no Termo de 
Referência, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes; 
4.15 Prestar adequadamente os serviços objeto do Termo de Referência, sanando quaisquer falhas 
imediatamente após a sua constatação; 
4.16 Cumprir fielmente as obrigações descritas no item “4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO” do 
Termo de Referência, com zelo, responsabilidade e eficiência 

mailto:cplruropolis@gmail.com


 
 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL RURÓPOLIS 

Página 16 de 37 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 

Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000  

cplruropolis@gmail.com 

Horário de Atendimento: 08h00min às 14h00min 

4.17 Fornecer toda a supervisão necessária à execução dos serviços, indicando preposto 
responsável pela execução do contrato para representá-lo perante a SEMAP, sujeito à aprovação e 
o aceite do Fiscal do Contrato; 
4.18 Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços contratados, bem como pelo 
transporte e segurança do produto, se houver, e condutores, eventuais acidentes e consequentes 
danos ambientais que possam ocorrer no trânsito da mercadoria; 
4.19 Arcar com as despesas decorrentes da não-observância das condições constantes deste edital 
e seus anexos, bem como de infrações praticadas por seus funcionários, ainda que no recinto do 
Contratante; 
4.20 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a SEMAP; 
4.21 Realizar visita técnica e/ou reunião, nas dependências da sede da SEMAP, antes do início da 
produção contratada para confirmar os formatos e as especificações técnicas do material que será 
produzido; 
4.22 Corrigir, sob suas expensas, no total ou em parte em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes do produto entregue; 
4.23 Prestar esclarecimentos a SEMAP sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados 
que a envolvam, independentemente de solicitação; 
4.24 Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e trabalhista, 
decorrentes da execução do objeto do Termo de Referência, cabendo apresentar a SEMAP, quando 
exigido, comprovantes dos pagamentos; 

4.25 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
do Termo de Referência, sem prévia autorização da SEMAP; 
4.26 Informar expressamente a SEMAP, na fase de planejamento, quaisquer intercorrências que 
possam prejudicar a qualidade da execução dos serviços para que a SEMAP tome as providências 
necessárias que forem de sua responsabilidade; 
4.27 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos no 
desempenho dos serviços, ainda que acontecidos nas dependências da SEMAP; 
4.28 Responsabilizar-se por quaisquer infrações, danos ou prejuízos causados a SEMAP ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço por seus empregados 
e/ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Fiscal do Contrato; 
4.29 Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente aos produtos, materiais ou 
equipamentos de propriedade do Contratante, quando estes tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a execução do contrato; 
4.30 Adotar as providências necessárias no sentido de preservar a SEMAP de mantê-la a salvo de 
reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza, se houver ação 
trabalhista envolvendo os serviços prestados; 
4.31 Responsabilizar-se, com exclusividade, pelo pagamento de despesas porventura oriundas de 
decisão judicial, eximindo a SEMAP de qualquer relação empregatícia com os envolvidos na 
prestação dos serviços objeto do Termo de Referência; 
4.32 Pagar os salários de seus empregados e as obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias 
ou por acidente de trabalho e quaisquer indenizações, não cabendo, sob qualquer hipótese, 
responsabilidade solidária, subsidiária ou direito de regresso contra a SEMAP; 
4.33 Abster-se de contratar servidor vinculado a SEMAP; 
4.34 Submeter-se à fiscalização da SEMAP e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
4.35 A fiscalização de que trata o subitem anterior do Termo de Referência não exclui ou reduz a 
responsabilidade quanto aos danos causados a SEMAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do Contrato bem como os resultantes de imperfeição técnica, vício redibitório, 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, sendo que na ocorrência desses eventos 
não haverá corresponsabilidade da SEMAP ou de seus agentes e prepostos; 
4.36 Apresentar juntamente com o faturamento cópia das notas fiscais relativos aos serviços 
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subcontratados; 
4.37 Fornecer o pessoal necessário à execução dos serviços contratados, impondo-lhes rigoroso 
padrão de qualidade, segurança e eficiência; 
4.38 Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte o material produzido em 
que se verifiquem erros de grafia, bem como providenciar a substituição dos mesmos, dentro dos 
prazos previstos no Termo de Referência, contados da data de notificação que lhe for entregue 
oficialmente, por fax, e-mail ou carta; 
4.39 Prestar os serviços dentro do prazo proposto e aceito pelo CONTRATANTE, devendo oferecer 
serviços com a qualidade e a tempestividade prometidas. 

4.40 Elaborar relatório mensal e anual de atividades desenvolvidas pela assessoria, de forma a 
servir como monitoramento das ações dos serviços prestados; 
4.41 Participar em reuniões na PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS, de acordo com as 
demandas da Comissão de  Comunicação e/ou da Contratada, a partir de agenda antecipada; 
4.42 Garantir a cessão dos direitos de uso de peças e materiais gráficos elaborados para a 
SEMAP após vigência do contrato; 
4.43 Ao final do contrato de prestação de serviços, a agência de comunicação deverá entregar as 
artes gráficas, em formato aberto para edições, com cópias em DVD para a SEMAP. 
4.44 Prestar os serviços ora contratados sem interrupção, seja por motivos de férias, descanso 
semanal, licença, falta ao serviço, demissão, ou outros; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

5.1 Pelo serviço ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total 
global é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para os serviços descritos no item 2 (dois) supra 
citado, sendo o valor mensal de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
5.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, 
inclusive, para a solicitação de serviços, o CONTRATANTE obedecerá à informação da existência 
de recursos orçamentários e financeiros. 

 

5.2 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
Manutenção da SEMAP – 04.122.0001.2.006; Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica – 
3.3.90.39.00; Fonte - 15000000 do CONTRATANTE. 

 
5.3 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 
65 da Lei nº 8.666/93, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em 
Lei. 

 
5.4 O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 
6.1 Os faturamentos devem ser efetivados mensalmente, com pagamentos efetuados na 
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante a 
apresentação de Relatório e da Nota fiscal, a serem aprovados pela SEMAP (gestor do contrato), 
cuja fatura terá seu débito autorizado junto à tesouraria na sede do CONTRATANTE; 

6.1.1 O Relatório de Execução a ser conferido e aprovado pelo Gestor, deverá conter: todos os 
dados e elementos que comprovem as despesas pertinentes; discriminação dos serviços realizados 
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e a identificação dos responsáveis pela solicitação e pelo acompanhamento dos serviços prestados. 

 
6.1.2 A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação de cópia da guia de quitação 
junto ao INSS, através de CND; e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRF. 

 
6.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 
problema seja definitivamente regularizado. 

 
6.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada 
à multa que porventura lhe tenha sido aplicada. 

 
6.4 Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu, indevidamente, a 
seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e 
emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a execução do objeto, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e o reembolso dos 
valores porventura pagos à mesma. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO PRAZO CONTRATUAL 
 

7.1 O período de contratação visando o desenvolvimento do serviço será de 33 (trinta e três) 
meses contados da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada, de acordo 
com o interesse público do CONTRATANTE e aceitação da CONTRATADA, condicionado à conclusão 
dos serviços. 

 
7.2 O Contrato poderá ser renovado, por período de mais doze meses, em caso de interesse da 
administração e do contratado, onde poderá ser efetuado reajuste dos valores com base no INPC 
dos últimos doze meses, ou índice que venha a substituí-lo, onde será formalizado termo aditivo ao 
contrato com a renovação e os novos valores. 
 
 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionado. 

 

8.1 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato são responsabilidades da 
CONTRATADA: 
a) cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que a execução seja realizada com 
esmero e perfeição; e evidenciar trabalhos de Planejamento, de Controle e Atendimento ao objeto 
contratual; 

b) envidar esforços no sentido de evitar os dissabores e o não cumprimento das metas e resultados 
que espera e deriva o objeto, trazendo ainda, a sistemática de trabalho de forma a viabilizar o 
sucesso do objeto; 
c) na ocorrência de eventuais irregularidades encontradas no decorrer dos trabalhos, não desprezar 
os seguintes métodos: 
c.1) análise de sensibilidade e identificação de eventual caminho crítico; 
c.2) exame de rotinas de trabalho, avaliação de alternativas e elaboração de relatórios. 
d) todas as despesas diretas e indiretas inerentes aos serviços contratados, inclusive, os custos 
com viagens, alimentação, hospedagens necessárias, deslocamentos, honorários, lucro e demais 
bonificações, além de outros custos pessoais ou empresariais que incidirem sobre a consecução do 
objeto contratual; 
e) recolhimento tempestivo dos impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
quaisquer outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelo Governo, resultantes da 
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execução do contrato; 
e.1) a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos e impostos, não transfere ao 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 
f) executar o objeto, mediante a solicitação e acompanhamento do Gestor do Contrato, efetivando 
controle da execução, através de relatório e supervisão direta; 
g) considerar pelo preço contratado, os valores das despesas decorrentes da execução respectiva, 
e ainda, caso seja necessária a sua posterior correção, se estiver em discordâncias com a legislação 
vigente, salvo, os trabalhos e decisões que esta não der causa; 
h) todo e qualquer trabalho fora das disposições contratuais e além das solicitações do 
CONTRATANTE, para tanto, sujeitando-se às normas instituídas pela legislação; 
i) tomar as medidas necessárias para a concepção, definição e condução do objeto, a partir dos 
objetivos visados pelo CONTRATANTE, promovendo a entrega, ao CONTRATANTE, da ferramenta 
informatizada e de toda documentação e trabalho desenvolvido em consequência do objeto 
contratual; 
j) apresentar a cada parte do objeto, o estudo de todo o serviço a ser prestado, detalhando todas as 
metas e planos a serem atingidos, e citando fundamentalmente os objetivos visados, bem como 
expender argumentos a respeito dos princípios de cada atuação, visando à unidade de propósitos 
e seus melhores resultados, bem como, manter contatos contínuos com o CONTRATANTE, até à 
finalização do objeto deste instrumento. 
k) em tudo agir, segundo as diretrizes do CONTRATANTE, prestando a este sempre que necessário 
todos os esclarecimentos sobre as particularidades de cada etapa dos serviços a ser executados e 
os respectivos métodos formais e legais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer 
orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos; 
l) abster-se de utilizar as documentações, pareceres e resultados oriundos do objeto desta 
contratação, para fins particulares, inclusive, de publicar ou tornar público em qualquer mecanismo 
de mídia, ou veículos de comunicação, como exemplo: TV, rádio, internet, carros de som, etc. 
Ficando o seu uso específico para embasar o interesse público do CONTRATANTE; 
m) manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua contratação, 
especialmente, compatibilidade com as obrigações assumidas nas condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento. 

8.2 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato são responsabilidades do 
CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, pelos valores ajustados, mediante apresentação da 
documentação comprobatória de execução dos serviços; 
b) prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a serem solicitadas 
pela CONTRATADA, no sentido de proporcionar todas as condições para que esta possa 
desempenhar seus trabalhos, dentro das condições contratuais; 
c) solicitar, acompanhar e fiscalizar o objeto do Contrato, por intermédio do Fiscal do Contrato, 
podendo sustar, mandar fazer ou desfazer qualquer execução, quando a mesma não estiver dentro 
das normas e especificações; 
d) comunicar à CONTRATADA os vícios, incorreções e irregularidades observadas na execução do 
objeto contratual, fixando-lhe prazo para as devidas correções; 
e) Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao 
FGTS/CEF, através do CRF. 

 
 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 
 

9.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que 
devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE e, os casos em que a CONTRATADA 
não der causa, devido à peculiaridade de cada etapa do serviço, o atraso na execução dos serviços 
contratados, implica no pagamento pela CONTRATADA de multa diária no valor de 0,1% (um 
décimo por cento) do valor contratado, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento 
de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso; 
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9.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em 
caso de multa esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato; 

 
9.3 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as 
demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078 de 
11/09/90; 

 

9.4 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou 
inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3° do art. 86 da Lei 
Federal n° 8.666/93 com demais alterações; 

 
9.5 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a 
CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que 
lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

9.6 O presente negócio poderá ser rescindido na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações 
elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.7 Este ajuste poderá ser rescindido também, se a CONTRATADA subcontratar o direito do 
presente contrato sem a prévia aprovação do CONTRATANTE, bem assim, se a execução dos 
serviços não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com as normas 
técnicas legal e usualmente adotadas, excetuando-se os trabalhos e decisões que a CONTRATADA 
não der causa. 

CLÁUSULA DECIMA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

10.1 A troca eventual de documentos e cartas entre as partes contratantes, será feita através de 
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REGIME, DO ACOMPANHAMENTO, DA MEDIÇÃO E DA 
FORMA DE EXECUÇÃO 

 
11.1 A presente contratação dá-se sob o regime de empreitada por preço global. 

 
11.2 O serviço deverá ser realizado pela CONTRATADA, em conformidade com a solicitação, 
análise e adequabilidade do Fiscal do Contrato, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 
competente exclua ou atenue a responsabilidade admissível à CONTRATADA, devendo a mesma, 
responsabilizar-se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que, por culpa ou dolo, vierem a dar 
causa ao CONTRATANTE; 

 
11.3 No curso da execução do objeto contratual caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por 
quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo 
daquela exercida pela CONTRATADA. 

 

11.3.1 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
11.3.2 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação pertinente. 

 
11.3.3 O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências, negligências, 
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falhas ou vícios porventura resultantes da prestação, para imediata correção ou reparação, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado os trabalhos e decisões que a CONTRATADA não der 
causa. 

 

11.4 A medição será realizada, pelo gestor do contrato e um representante da CONTRATADA, a 
cada parte do trabalho desenvolvido e o recebimento dos itens do objeto dar-se-á pela aceitação do 
Gestor, que deverá ser anotada em “relatório” a ser efetivado pela CONTRATADA, visando o 
controle da execução, conforme os serviços realizados e aceitos; 

 
11.4.1 Ocorrendo divergência entre os serviços recebidos pelo gestor do contrato e o respectivo 
relatório de serviços realizados, será efetivada a averiguação pelo gestor do contrato, com 
acompanhamento de funcionário da CONTRATADA. 

 
11.5 Os serviços deverão ser prestados por profissionais e por meios habilitados, em estrita 
observância aos termos da legislação vigente, de forma a implementar metas de resultados globais 
que alcance índices de reconhecimento, confiabilidade, atendimento, satisfação, eficiência do 
serviço, e ainda que alcance um bom nível de gestão dos serviços, sem ser desprezadas as 
seguintes gerências: 
11.5.1 Descrição dos processos que visam garantir, na forma apropriada, o trabalho necessário para 
completar cada parte do desenvolvimento do objeto com sucesso e nos prazos legais previstos; 
11.5.2 Mecanismos que garantam que a prestação do serviço irá satisfazer as necessidades para 
as quais foram contratadas, inclusive, observando os processos que se referem à identificação, 
análise e respostas para a completa adequação e cumprimento das normas legais. 
11.6 O CONTRATANTE realizará, periodicamente, avaliação da qualidade do atendimento, do nível 
técnico dos trabalhos e dos resultados concretos do cumprimento do objeto pela CONTRATADA, 
avaliação esta, considerada para verificar a necessidade de solicitar a CONTRATADA que melhore 
a qualidade dos serviços prestados; para decidir sobre a conveniência de, a qualquer tempo, 
rescindir o respectivo contrato e, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA declaração 
sobre o seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas. 
11.7 O objeto deste contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, que deverá 
envidar todos os esforços no sentido de solucionar todos os transtornos que esperam e derivam o 
objeto desta licitação, sem comprometimento da qualidade dos serviços prestados, não podendo 
ser subcontratada a prestação aqui estipulada. 

 

11.8 Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que 
se refere o contrato, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 
12.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando, igualmente, a presente 
relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes. 

12.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições 
da Legislação constante desta cláusula, regulados pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, na forma 
preconizada pelo art. 54 combinado com o inc. XII do art. 55 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Rurópolis - PA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente  Contrato. 

 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual, por si e 
seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
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testemunhas abaixo. 

 
Rurópolis - PA, xx de xxxxx de 2022. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS – PA 
CNPJ: 10.222.297/0001-93 

CONTRATADA 
 
 

EMPRESA VENCEDORA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
CPF xxxxxxxxxxxxxx CPF xxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO VI 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-SEMAP 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

A presente licitação deverá ser realizada na modalidade TOMADA DE 

PREÇO. 

1- JUSTIFICATIVA: 

A contratação de empresa especializada para execução de serviços públicos na 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO À 

IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E AUDIOVISUAL, EM ÂMBITO 

MUNICIPAL, DE ACORDO COM OS PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS NESTE 

INSTRUMENTO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, objeto do presente TERMO DE REFERENCIA, para a Prefeitura 

Municipal de Rurópolis/PA,  para  cumprir  a  tarefa  de  fornecer  aos  cidadãos  as  informações 

necessárias  e  indispensáveis  dos  atos  e  ações  praticadas  pela  Administração  Pública, 

compreendendo:  

• O estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução, interna, 

intermediação e supervisão de execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais 

meios de divulgação;  

• O planejamento e a execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de 

geração de conhecimentos sobre o mercado, o público-alvo. Os meios de divulgação nos quais serão 

difundidas as peças e ações publicitárias ou os resultados das campanhas publicitárias;  

• A produção e a execução técnica das peças e projetos publicitários criados. 

Para o atendimento aos objetivos, é essencial implantar uma estrutura organizada de 

atendimento e interação com os diversos veículos de comunicação, com a finalidade de sistematizar e 

padronizar as atividades no que se refere ao relacionamento com os veículos de imprensa e demais 

solicitantes. Essa necessidade surge em função da rápida ampliação do acesso à informação pela 

população, especialmente com a popularização do acesso à internet e da atuação dos muitos veículos 
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de comunicação que difundem notícias no meio online, e ainda pelo crescimento global da audiência 

e circulação de todos os tipos de mídias. Esse aumento gera grande volume de demandas sobre a 

reduzida equipe de comunicação que atualmente cuida do relacionamento da Prefeitura Municipal de 

Rurópolis com a mídia e da assessoria de imprensa. 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis não pode prescindir de um assessoramento nas áreas 

específicas de comunicação institucional para, em articulação com os outros serviços congêneres, 

promover a relação com os mais diferentes públicos no tocante à missão institucional do órgão. Trata-

se de uma área muito sensível e dinâmica. 

É responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rurópolis deixar claro à população as 

ações do órgão para o setor e seus benefícios, bem como dar a devida publicidade às políticas, 

projetos, ações e programas empreendidos pelo órgão. Essa divulgação requer uma comunicação 

social eficiente e objetiva, com atuação em diversas plataformas, viabilizando um eficiente diálogo 

com a população. 

As novas mídias propõem um modelo de comunicação que vai além do relacionamento 

com a imprensa. Mais dinâmico e direto, esse modelo permite o diálogo com os públicos, exigindo que 

a Administração Pública esteja sempre atenta e à disposição para esclarecer, destacar e promover as 

pautas positivas da agenda de governo. Nesse sentido, a comunicação social necessita adaptar-se a 

essas mídias em sua linguagem, dinâmica e formatos para agregar maior credibilidade e 

tempestividade às ações de divulgação, na medida em que as informações chegam ao cidadão por meio 

da imprensa, meios próprios de comunicação e por formadores de opinião. 

Essa comunicação forte, eficiente e integrada, para construção da imagem do órgão, deve 

ser disseminada e ratificada diariamente, a fim de firmar com a sociedade o compromisso, a missão e 

os valores da instituição materializados no âmbito da prestação dos serviços e na gestão dos 

investimentos públicos. 

Para tal, detecta-se a necessidade de produtos e serviços de comunicação que possam dar 

apoio à assessoria na concretização de suas estratégias para a efetiva comunicação social da 

Prefeitura Municipal de Rurópolis. 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e o crescimento vertiginoso 

das redes sociais nos últimos anos, se observa a participação interativa como a característica mais 

marcante dos usuários, conectados em rede, com acesso quase ilimitado à informação e elevado poder 

de decisão. Por isso, é preciso pensar a emergência de novas formas de produção de comunicação das 

redes sociais virtuais que ofereça condições de um diálogo eficiente entre a Prefeitura Municipal de 

Rurópolis, usuários e os atores sociais. 

Produto direto do avanço da internet, as plataformas para redes sociais impõem um novo 

modelo de comunicação: horizontal, em tempo real, interativo, digital, de múltiplos fluxos. Um modelo 

em que o receptor, livre de intermediários tradicionais, tem papel ativo no retorno, propagação e 
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crítica da mensagem recebida. Uma atuação profissional, planejada e direcionada na internet, 

sobretudo nas redes sociais de maior alcance, é condição primordial para aprimorar o intercâmbio 

com a sociedade e consolidar a imagem da Prefeitura Municipal de Rurópolis. Estar fora das redes 

sociais deixou de ser opção para grande parte dos órgãos, que passaram a utilizá-la como ferramenta 

auxiliar da comunicação interna, para promover interações significativas com as organizações e seus 

públicos, ampliar a capacidade de conexão, trabalhar sua imagem e buscar objetivos comerciais, 

políticos ou sociais. 

Considerando que os meios de comunicação são constantemente impactados pelas 

mudanças sociais, culturais, econômicas e tecnológicas, destaca-se que as demandas dos meios de 

comunicação se fazem de forma democrática, autêntica, natural e intempestiva, motivadas por diversas 

razões e, por muitas vezes, são imediatas e complexas, procedentes de assuntos distintos, reforçando 

a necessidade de desenvolver e organizar argumentos de forma congruente e com linguagens 

adequadas às respostas desta Prefeitura. Sendo assim, importante ressaltar que trata-se de uma área 

muito sensível e dinâmica que necessita de assessoramento profissional constante. 

Não se pode divulgar programas e políticas públicas sem contar com técnicas adequadas 

e inovadoras de comunicação. É essencial que a Prefeitura Municipal de Rurópolis esteja devidamente 

estruturada para continuar com o atendimento necessário aos veículos de comunicação, de modo a 

garantir que a população receba, com agilidade, a informação e a orientação correta e precisa sobre 

os programas e projetos desta municipalidade. 

Para isto, a área de comunicação social precisa continuar com estratégias 

organizacionais especializadas e inovadoras para cumprir sua missão de informar com propriedade e 

oportunidade aos diversos públicos (população em geral, imprensa, demandantes internos, públicos 

de interesse), em diversas plataformas de informação, o que reforça a necessidade da contratação dos 

serviços requeridos. 

Ocorre que as competências atribuídas à Assessoria da Prefeitura Municipal de Rurópolis 

envolvem a atuação junto aos mais diversos veículos de comunicação social local e regional, 

formadores de opinião, organizações governamentais e não governamentais, servidores públicos, 

organismos institucionais que tratam das temáticas desta municipalidade, e outros públicos de 

interesse.  

Dentre os resultados, espera-se o incremento da capacidade de condução sistêmica da 

comunicação institucional da Prefeitura Municipal de Rurópolis, hoje marcada pela limitação de 

recursos humanos e materiais exigidos para o bom desempenho de suas funções técnicas. Com os 

serviços prestados, espera-se aumentar o valor agregado pelas ações de comunicação institucional à 

inserção de temas voltados à agenda do município, apoiando iniciativas capazes de influenciar o 

conhecimento, a predisposição e o comportamento de segmentos que ainda carecem de maior 

interlocução com a Prefeitura Municipal de Rurópolis. 
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Ainda como resultado, é esperado que os produtos a serem entregues e desenvolvidos 

nesta contratação permitam o fortalecimento do discurso institucional da Prefeitura Municipal de 

Rurópolis, por meio de ações que integrem e uniformizem, verbal e visualmente, o tratamento das 

mensagens, conceitos, valores e princípios difundidos, proporcionando o aumento da capacidade do 

município de prover informação relevante e de interesse público com qualidade. 

Assim, a contratação de empresa(s) especializada(s), que detenha(m) experiência e 

domine técnicas modernas e eficazes de comunicação e relacionamento, certamente ampliará a 

capacidade e eficiência das ações da Prefeitura Municipal de Rurópolis, cujos resultados trarão 

benefícios para o órgão. 

Tal pretensão tem amparo no Inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, nas Leis 

Federais nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. Todos estes dispositivos estabelecem regras 

necessárias à realização de todo o processo administrativo licitatório, bem como da motivação do seu 

ato. 

Por fim, é de se expor de forma clara a motivação para a realização do certame licitatório, 

em que a Secretaria de Planejamento evidencia o ato administrativo revestido de todos os seus 

requisitos formais e materiais, no intuito de torná-lo eficaz em sua plenitude. Trata-se 

incontestavelmente, de ato vinculado ou regrado, porque se enquadra entre aqueles para os quais a 

Lei Federal nº 8.666/93 estabelecem os requisitos e condições de sua realização. 

2- OBJETO:  

Contratação de empresa especializada na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E 

INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ENVOLVENDO 

OS SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

JORNALÍSTICO E AUDIOVISUAL, EM ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM OS 

PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS NESTE INSTRUMENTO, PARA 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, 

conforme descrições e especificações apresentadas e descrita neste Termo de Referência e demais 

exigências editalícias. 

3- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A execução dos serviços deverá ser iniciada imediatamente após a assinatura do contrato 

e emissão da ordem de serviço. Trata-se da prestação de serviços de natureza continua, por demanda, 
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indispensáveis ao cumprimento da atividade-fim, competência e missão institucional desta 

municipalidade. 

O objeto a ser contratado configura serviço de natureza continuada e será prestado no 

prazo de 12 (doze) meses podendo haver prorrogação do contrato conforme a previsão do artigo 57, 

inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

A Instrução Normativa nº. 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, em seu art. 15º estabelece que os serviços prestados de forma continua são 

aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e 

continua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o 

funcionamento das atividades finalísticas do órgão, de modo que sua interrupção possa comprometer 

a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional, conforme dispõe o 

Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018. 

Além da necessidade permanente, requisito flexibilizado pela Instrução Normativa nº. 

05/2017 – MPOG, também podem ser considerados contínuos os serviços que, na ocorrência de 

soluções de continuidade, paralisem ou retardem as atividades da Administração, de sorte a 

comprometer a correspondente função do órgão ou entidade. 

De igual modo, dependendo do bem ou serviço pretendido, torna-se conveniente, em razão 

dos custos envolvidos na sua contratação, um dimensionamento maior do prazo contratual com vistas 

à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, de que cabe citar, por 

exemplo, evitar custos administrativos desnecessários com contratações rotineiras. 

A contratação dos serviços em tela possui natureza continuada por serem necessários à 

PMR para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de 

suas atividades finalísticas bem como ao seu suporte. Dessa forma, para que não haja dispêndios de 

tempo e recurso humano empregado na instrução processual de nova contratação quando do fim do 

contrato ora desejado, resta por configurada a necessidade de que a contratação se estenda por mais 

de um exercício financeiro. 

Dessa forma, entende-se que os serviços em tela possuem natureza continuada, uma vez 

que estão voltados para o funcionamento das rotinas de comunicação social, sendo necessários ao 

Ministério da Educação para o desempenho de suas atribuições, e estão alinhados aos objetivos 

propostos do órgão. Por esta razão, a interrupção desses serviços pode comprometer a continuidade 

e desempenho das atividades finalísticas do Ministério, em especial no que tange à prestação de 

informações à população. Assim, evitando o dispêndio de tempo e recurso humano empregado na 

instrução processual de nova contratação, quando do fim da vigência do contrato ora pretendido, resta 

configurada a necessidade de que a contratação se estenda por mais de um exercício financeiro, na 

forma do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 
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Os serviços objeto desta contratação serão realizados na forma de execução indireta, sob 

regime de empreitada por preço unitário, ou seja, quando se contrata a execução de serviço por preço 

certo de unidades determinadas, conforme art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.666/1993. Tal regime de 

execução se dá pela impossibilidade de prever com exatidão os aspectos quantitativos do objeto a ser 

executado. Sendo assim, os quantitativos estabelecidos nos documentos que irão compor o instrumento 

convocatório são meramente estimativos, devendo ser executados à medida da necessidade e 

conveniência da Prefeitura Municipal de Rurópolis, respeitado o valor contratual fixado. 

Para a presente contratação é prevista a utilização de produtos e serviços previamente 

estabelecidos, especificados e estimados, a serem executados sob demanda, pois é o modelo que melhor 

atende às necessidades da Prefeitura Municipal de Rurópolis, bem como está alinhado às últimas 

decisões e Acórdãos do Tribunal de Contas da União. 

4- DO VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS: 

O valor máximo admitido para esta contratação é o constante no quando abaixo, apurados 

através da média das pesquisas de preços realizada pelo Município de Rurópolis/PA. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN. QUANT. VALOR UN. 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS AUXILIARES, 

ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS 

ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA 

DE COMUNICAÇÃO, 

ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE 

APOIO AO ATENDIMENTO À 

IMPRENSA, PRODUÇÃO DE 

CONTEÚDO JORNALÍSTICO E 

AUDIOVISUAL, EM ÂMBITO 

MUNICIPAL, DE ACORDO COM 

OS PRODUTOS E 

ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS 

NESTE INSTRUMENTO, PARA 

ATENDIMENTO ÀS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.675,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

517.275,00 

VALOR TOTAL R$ 517.275,00 
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5-  FORMA DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos, serão realizados até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da realização 

dos serviços, mediante ordem e/ou deposito bancário, ou mediante autorização de débito na conta 

corrente da CONTRATADA. 

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 

6- DO VALOR CONTRATUAL ESTIMADO: 

O Contrato terá um desembolso no valor global líquido estimado de R$ 188.100,00 (cento 

e oitenta e oito mil e cem reais), custeando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS 

ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE 

APOIO AO ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E 

AUDIOVISUAL, EM ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM OS PRODUTOS E 

ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS NESTE INSTRUMENTO, no município de Rurópolis/PA, 

conforme descrito neste TERMO DE REFERÊNCIA e demais exigências editalícias. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela execução da prestação de serviços 

auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de assessoria de comunicação, envolvendo os 

serviços de apoio ao atendimento à imprensa, produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, 

conforme demanda da Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA. 

Executar os serviços com quantitativo suficiente de profissionais necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo 

de Referência e em sua proposta; 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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Exercer o controle de qualidade na execução dos serviços prestados, com base nos 

parâmetros determinados pela CONTRATANTE. 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 

que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 

integrante do Edital, independentemente de sua transcrição; 

Encaminhar formalmente as demandas de serviços, de acordo com os critérios 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre a ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a à CONTRATADA, resultante da 

prestação do serviço, nas condições e preços pactuados. 
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Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos 

de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

9- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Em decorrência da flexibilidade exigida e das características de dinamismo inerentes a 

essas atividades, a prestação dos serviços descritos neste Termo de Referência se dará diretamente 

pela CONTRATADA em suas dependências, nas dependências do CONTRATANTE, ou em outro local, 

de acordo com a necessidade, interesse e conveniência da PMR, com vistas a assegurar as condições 

imprescindíveis e específicas da execução dos serviços e atuar como fornecedores de matéria prima 

básica para os meios de comunicação, conforme especificado na Ordem de Serviço. 

A execução dar-se-á por meio de prestação de serviços e fornecimento de produtos, 

demandados previamente pelo CONTRATANTE, via Ordem de Serviço (OS), conforme especificações 

definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz 

da necessidade identificada. 

Os serviços que deverão ser prestados sob demanda, deverão observar o período e itens 

especificados em Ordem de Serviço própria, a ser emitida pela PMR, a depender da necessidade da 

administração, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do contrato. 

A ordem de serviço poderá apresentar quantitativo estimativo mensal, estando o 

pagamento da nota fiscal/fatura sujeito à análise da entrega e necessidade efetiva dos itens. 

A solicitação dos serviços sob demanda seguirá o seguinte rito: 

• Para solicitação dos serviços, sob demanda, o fiscal setorial, conjuntamente com o 

gestor/fiscal técnico do contrato, reunir-se-á com a CONTRATADA periodicamente, 

de modo a proceder o planejamento da demanda. 

• Quando verificada a necessidade no decorrer do mês de prestação do serviço, o fiscal 

poderá emitir, a qualquer tempo, Ordem de Serviço para solicitação de serviço em 

quantidade definida, informando ainda as especificações subsídios para produção, tais 

como briefing, quando necessários, e prazo para a prestação do serviço. 

• Os serviços de atendimento aos veículos de comunicação serão solicitados à 

CONTRATADA, por escrito, mediante Ordem de Serviço emitida pelo 
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CONTRATANTE, contendo a data e a hora de sua expedição, podendo ser 

encaminhada via e-mail ou outro meio de comunicação, tal como WhatsApp. 

Dentre as atividades realizadas para o atendimento aos veículos de comunicação estão: 

• Apoio à assessoria de imprensa e de relações institucionais, sob a supervisão do 

CONTRATANTE; 

• Apoio na interação com jornalistas e públicos de relacionamento, sob demanda, para 

apresentação de pautas e promoção de divulgação institucional, sob a supervisão do 

CONTRATANTE; 

• Apoio na produção de textos jornalísticos para serem oferecidos a veículos de 

comunicação, sob a supervisão do CONTRATANTE; 

• Produção e distribuição de press-releases, notas e outros conteúdos de interesse da 

PMR, sob a supervisão do CONTRATANTE; 

• Apoio para a elaboração e revisão de textos jornalísticos ou institucionais 

direcionados ao público interno ou externo, a partir de cobertura de eventos ou 

reuniões, realizados na sede da PMR ou em outras localidades, sob a supervisão do 

CONTRATANTE; 

• Apoio na cobertura, sob demanda, de eventos institucionais com produção de conteúdo 

para canais diversos, sob a supervisão do CONTRATANTE; 

• Elaboração de textos resumidos de cunho jornalístico e institucional para inserção em 

mídias sociais, sob a supervisão do CONTRATANTE; 

• Apoio em ações de comunicação relativas a diagnósticos de oportunidades de 

divulgação e/ou contenção de crises de imagem, sob a supervisão do CONTRATANTE; 

Reportagem em vídeo (Vídeo Release) 

Quantidade anual: 200 

Quantidade mensal: sob demanda 

Especificações: 

• Duração de até 3’30” (três minutos e trinta segundos), elaborado a partir de um 

briefing e pauta previamente aprovados. 

• Vídeo reportagem e/ou vídeo boletim/informativo elaborados a partir de briefing e 

pauta previamente aprovados pelo CONTRATANTE. A edição do material bruto é feita 
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a partir de roteiro criado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE para 

a realização do vídeo, caso necessário, os vídeos poderão conter legendas em 

português. Os personagens e profissionais envolvidos na elaboração do produto devem 

ceder o direito de uso de imagem e o direito autoral em arquivo texto. 

• Os serviços de vídeo-releases para redes socias, canais web e portal da PMR, 

consistem na pesquisa sobre o tema, desenvolvimento da pauta, redação de matéria, 

produção de conteúdo, roteirização, captação de imagens, captação de sonoras e de 

passagem, gravação de “off”, edição, tratamento visual, gravação em estúdio externa 

ou interna, direção de arte, criação e trilhas, vinhetas e efeitos, e finalização das 

matérias, e, quando for o caso, animações, infográficos e ilustrações por meio de 

computação gráfica. 

• O custo deve prever a equipe técnica necessária para produção, diretor, repórter, 

operador de câmera, equipamentos, pós-produção (arte, edição, sonorização, 

legendagem), locução e trilha comprada ou composta. 

• Deverá ser entregue arquivos de vídeo em alta resolução (HD) para uso em TV e 

internet, acompanhado de documentação comprovando a cessão de direitos autorais e 

uso de imagem em arquivo digitalizado. 

• Os arquivos devem ser entregues ao CONTRATANTE em material bruto (para permitir 

edição posterior) e arquivo fechado. 

• O vídeo deverá ser entregue no prazo de até 5h a contar da aprovação da pauta. 

• Não haverá vínculo de qualquer natureza nem relação de subordinação entre os 

profissionais e o CONTRATANTE. 

Áudio Release 

Quantidade anual: 300 

Quantidade mensal: sob demanda 

Especificações: 

• Captação e edição de áudio, a partir de briefing e pauta previamente aprovados, com 

duração de até 3’ (três minutos). 

• O áudio poderá ser disponibilizado na internet ou enviado para emissoras de rádio. 

• O custo deve prever repórter, equipe técnica, equipamentos de gravação de áudio e 

ferramenta de distribuição. 
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• O áudio deverá ser entregue no prazo de até 3h a contar da aprovação da pauta. 

• O transporte de documentos entre as dependências do CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, quando necessário, será feito pela CONTRATADA, que assumirá todo 

o ônus e responsabilidade inerentes ao ato. 

• Os serviços serão executados sob demanda, mediante preenchimento de Ordem de 

Serviço (O.S.) emitida pelo contratante, contendo a data e a hora de sua expedição, 

indicação do produto a ser entregue(s), podendo ser a O.S. encaminhada via e-mail ou 

outro meio de comunicação, tal como WhatsApp. 

• A prestação dos serviços dar-se-á diretamente pela CONTRATADA de acordo com as 

necessidades e objetivos da PMR. 

• Este produto não ensejará qualquer pagamento extra (diárias e passagens) oriundo de 

eventual descolamento da empresa para sua criação/produção. 

• Além do relatório mensal, a CONTRATADA deverá enviar relatório diário, por e-mail 

ou outra forma solicitada pelo contratante, contendo os áudio-releases 

disponibilizados e/ou enviados. 

• Não haverá vínculo de qualquer natureza nem relação de subordinação entre os 

profissionais e o CONTRATANTE. 

Elaboração de texto jornalístico em língua portuguesa 

Quantidade anual: 100 

Quantidade mensal: sob demanda 

Especificações: 

• Elaboração/produção e revisão de textos jornalísticos e institucionais direcionados ao 

público interno ou externo, sob supervisão e conforme diretrizes do CONTRATANTE. 

• O texto será elaborado a partir de consultas a fontes oficiais (autoridades e/ou técnicos 

de órgãos públicos nas diversas esferas e poderes), representantes do setor privado, 

especialistas, relatórios e outros documentos governamentais, livros, websites, estudos 

acadêmicos, publicações de entidades setoriais, pesquisas estatísticas e outros 

conteúdos e publicações impressos ou eletrônicos, sob supervisão do CONTRATANTE. 

• Entende-se como lauda a medida de texto de até 25 linhas, com 70 toques cada ou 1750 

caracteres com espaços (lauda jornalística). 
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• O texto de até 3 laudas deverá ser entregue no prazo de 24h, acrescendo-se 1h a esse 

prazo a cada lauda produzida até o limite de 72h para entrega do produto. 

• Será de responsabilidade da CONTRATADA a alocação e operação, sob demanda, de 

todos os recursos humanos, materiais e tecnológicos para a elaboração/produção e 

revisão de textos jornalísticos e institucionais direcionados ao público interno ou 

externo. 

• Não haverá vínculo de qualquer natureza nem relação de subordinação entre os 

profissionais e o CONTRATANTE. 

• Os serviços serão executados sob demanda, mediante preenchimento de Ordem de 

Serviço (O.S.) emitida pelo contratante, contendo a data e a hora de sua expedição, 

indicação do produto a ser entregue(s), podendo ser a O.S. encaminhada via e-mail ou 

outro meio de comunicação, tal como WhatsApp. 

• Este produto não ensejará qualquer pagamento extra (diárias e passagens) oriundo de 

eventual descolamento da empresa para sua criação/produção. 

Conteúdo Multimídia para relacionamento em ambientes digitais 

Quantidade anual: 360 

Quantidade mensal: sob demanda 

Especificações: 

• Produção e publicação de textos e posts para ambientes digitais, tais como mídias 

sociais, blogs, portais, intranet, WhatsApp, entre outros, a partir de pauta previamente 

aprovada. Envolve a criação do texto, edição de vídeos e imagens, além da inserção 

de links. 

• Sob demanda, a CONTRATADA deverá produzir conteúdo (posts) para as mídias 

sociais oficiais do CONTRATANTE a partir de briefing previamente definido e 

aprovados. 

• A produção de conteúdo pode envolver criação, edição e revisão de texto, layout, 

ilustração, 

• diagramação, infográficos, gráficos e tabelas, animação, vídeo, aquisição, tratamento 

de fotos e edição de imagem (foto e vídeo). As fotos e imagens poderão ser solicitadas 

da contratada ou fornecidas pelo contratante. Além disso, as atividades poderão 

mailto:cplruropolis@gmail.com


 
 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL RURÓPOLIS 

Página 36 de 37 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA 

Rua 10 de Maio, 263, CEP: 68.165-000  

cplruropolis@gmail.com 

Horário de Atendimento: 08h00min às 14h00min 

compreender trabalhos de preparação de campanhas institucionais e campanhas de 

divulgação, tais como cartazes, pastas e folders e outros produtos editoriais. 

• Os conteúdos audiovisuais poderão ser requeridos pelo CONTRATANTE nos formatos 

discriminados abaixo e poderão ser utilizados sem qualquer custo ou ônus, em 

quaisquer dos seus canais proprietários, que podem ser, além dos perfis oficiais em 

redes sociais (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e outras que se tornarem 

oportunas), o seu portal na internet e a sua intranet. 

A CONTRATADA deverá primar pela qualidade dos serviços prestados, não sendo aceitos 

conteúdos gravados com imagens borradas, cortadas ou desfocadas, imagens ilegíveis, com defeitos 

ou com conteúdo incompleto; áudios incompreensíveis, com eco ou ruídos. 

A critério do CONTRATANTE, o produto audiovisual acabado deverá ser entregue com 

áudio estéreo e vídeo com resolução HD (1280 x 720 pixels), Full HD (1920 x 1080 pixels) ou ainda 

4K (3840 x 2160 pixels). 

Além disso, dependendo do interesse do CONTRATANTE, os vídeos deverão ser entregues 

em um dos seguintes formatos: FLV, MOV, MPEG, incluindo MP4, AVI, WMV, H264 ou outro formato 

que venha a ser desenvolvido durante a vigência do Contrato. 

1- CONCLUSÃO: 

O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições para 

melhorar o desempenho da gestão na Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA na captação de recursos, 

junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal e Estadual do Pará, bem 

como para adequação da  Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA às atuais exigências impostas, 

notadamente no tocante ao cadastramento formalização, execução e acompanhamento, visando à 

celebração de Convênios ou Instrumentos similares com órgãos e entidades que compõem a 

administração Pública Federal e Estadual e correta aplicação dos recursos assim como das prestações 

de contas dos recursos oriundos de instrumentos firmados, como forma de evitar erros na execução e 

por conseguinte a responsabilidade dos gestores e/ou ordenadores de despesas, o que exige uma 

assessoria de alto nível e altamente especializada e que tenha competência para orientar analisar a 

situação existente e conceber programas de revisão de processos e rotinas de vários setores da 

Administração, para se adaptar com a rapidez aos novos requisitos. 

É necessário, por conseguinte, que haja modernização nos sistemas e processos de 

trabalho, onde as informações exigidas pela legislação e necessárias ao gerenciamento possam fluir 
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com rapidez e de forma sistemática, tanto para direcionar o foco da gestão para resultados, como para 

atender as exigências dos órgãos e entidades. 

 

Rurópolis/PA, 16 de fevereiro de 2022. 

 

__________________________________________ 

JOSELINO PADILHA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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