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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. JUSTIFICATIVA   

Justifica-se a presente contratação, considerando o cenário mundial em relação ao novo Coronavírus (COVID-19) e que o Município de Afuá, necessita de 
Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços em fretamento aéreo compreendendo deslocamento de pessoas, cargas e 

missões aeromédicas, com sistema informatizado de controle e supervisão de aerotransporte e disponibilidade exclusiva de aeronaves para atender as 

demandas da Secretaria Municipal de Saúde,  no combate e enfrentamento ao Covid-19, no Município de Afuá, Estado do Pará. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL: A Lei n.º 13.979/2020 criou uma nova hipótese de dispensa de licitação, de caráter temporário (art. 3º e 4º § 1º) e 

específica para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, responsável pelo 

surto de 2019 e Medida Provisória 926/2020. 

  

3. OBJETO  

Constitui objeto do presente certame Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços em fretamento aéreo compreendendo 

deslocamento de pessoas, cargas e missões aeromédicas, com sistema informatizado de controle e supervisão de aerotransporte e disponibilidade exclusiva 

de aeronaves para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde,  no combate e enfrentamento ao Covid-19, no Município de Afuá, Estado do Pará. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID BRABO 

TAXI 

AEREO 

LTDA 

HEISS TAXI 

AÉREO 

LTDA 

STILUS 

TAXI 

AÉREO 

LTDA 

PREÇO MÉDIA 

01 Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de 

Serviços em fretamento aéreo compreendendo deslocamento de pessoas, 

cargas e missões aeromédicas, com sistema informatizado de controle e 

supervisão de aerotransporte e disponibilidade exclusiva de aeronaves 

para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde,  no combate 

e enfrentamento ao Covid-19, no Município de Afuá, Estado do Pará, 

Trecho BELÉM/AFUÁ/BELÉM.  

01 UNID 6.000,00 6.200,00 6.300,00 6.167,00 
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TOTAL ESTIMADO: R$ 6.167,00 (Seis mil cento e sessenta e sete reais).  

  

3 – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES  

a) Local: Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  

b) Forma de pagamento: O pagamento será até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas, após a comprovação pela CONTRATADA 

de que se encontra em dia com suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com o 

INSS e com o FGTS. 

c)  Notas Fiscais: as notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e 

carimbado pelo funcionário responsável, dados bancários para depósito e não conter nenhuma rasura. 

d) Validade das propostas: 60 dias.  

 

 

              Afuá-Pa, 07 de abril de 2020. 

 

 

MAX NEY RAMOS DO CARMO 

Presidente da CPL-PMA 
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