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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1– DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO EM SAÚDE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE SANTA 
IZABEL DO PARÁ, CONFORME PROJETO. 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
2.1 - No ano de 2016 foram notificados 102 casos suspeitos de Dengue e 09 casos suspeitos 
de Chikungunya.  No período de janeiro a agosto de 2017 foram notificados 15 casos 
suspeitos de Dengue e 05 casos suspeitos de Chikungunya. O número de pessoas acometidas 
com as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, são considerados baixos devido a 
subnotificação nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal, fato que compromete o perfil 
epidemiológico fidedigno do município de Santa Izabel do Pará, ocasionando um grande 
entrave na epidemiologia que necessita dos dados para traçar o Planos de Ação ao 
enfrentamento do mosquito.   
       O município vem realizando regularmente as ações do Plano Nacional de Controle da 
Dengue (PNCD) cumprindo acima de 80% das visitas domiciliares, realizando levantamento 
rápido de índice para Aedes Aegypti (LIRA) que coloca este município como Alto Risco 
para epidemias.  
Nestes locais, com alto índice de infestação predial (IIP), onde observa-se a predominância 
de criadouros do mosquitos Aedes aegypti no lixo, este ano, já foram realizadas algumas 
ações pontuais como mutirões de limpeza, mobilização do Dia D de combate à dengue, 
entrega de panfletos e atividades de educação ambiental nas escolas através do programa de 
saúde do escolar, sempre com o propósito de disseminar boas práticas de educação 
ambiental, dando continuidade às ações preventivas com a comunidade local.  
        Desse modo, faz-se necessário desenvolver ações de educação em saúde ambiental, 
visando o enfrentamento ao vetor Aedes aegypti na redução dos casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya, envolvendo de forma efetiva e participativa as comunidades contempladas no 
projeto, a fim de promover a inclusão social e a produção de saúde com vistas à melhoria da 
qualidade de vida da população no território. 

 

3 – PROPOSTA DO OBJETO A SER CONTRATADO: 
3.1. - A presente proposta objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de trabalho em saúde ambiental, com o desenvolvimento de ações socioeducativas 
conforme elaborado em projeto aprovado com a anuência da FUNASA no valor total de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 
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ITEM OBJETO VALOR MEDIO GLOBAL 

 
1 

contratação de empresa 
especializada na prestação de 

serviços de trabalho em 
saúde ambiental, com o 

desenvolvimento de ações 
socioeducativas. 

 
R$ 199.708,87 

 
 
4 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 
 
ITEM DESCRIÇÃO DAS AÇÕES QUANTIDADE 

1.  Procedimentos para garantir implantação do NMESA e o 
funcionamento do Grupo gestor de coordenação das ações do 
projeto. 

3 

2.  Reuniões da Coordenação do projeto realizadas com a 
participação de seus respectivos membros. 

15 

3.  Reuniões do NMESA realizadas com a participação de seus 
respectivos membros. 

15 

4.  Oficinas pedagógicas realizadas junto aos moradores das 
comunidades alvos do projeto para a coleta de dados de subsídio 
a elaboração do PMESAM. 

5 

5.  Palestras de educação e saúde ambiental sobre a temática de 
prevenção e combate ao Aedes Aegypti realizadas junto aos 
escolares dos bairros e comunidades atendidas pelo projeto; 

10 

6.  Palestras de educação e saúde ambiental sobre a temática de 
prevenção e combate ao Aedes Aegypti realizadas junto aos 
comunitários dos bairros e comunidades atendidas pelo projeto; 

10 

7.  Oficinas práticas de reaproveitamento, reciclagem e reutilização 
de resíduos sólidos realizadas junto aos alunos das escolas 
municipais e estaduais. 

5 

8.  Oficinas práticas de reaproveitamento, reciclagem e reutilização 
de resíduos sólidos realizadas junto aos moradores das 
comunidades atendidas pelo projeto. 

5 

9.  Mutirões de limpeza dos resíduos sólidos intra e extradomiciliar 
realizados para eliminação de possíveis criadouros e focos do 
mosquito Aedes aegypti, visando a sua eliminação e diminuição 
dos agravos relacionados com a dengue, zika, chikungunya e 
outros); 
 

6 

10.  Workshop realizado para a avaliação dos resultados alcançados 
pelas ações do projeto. 
 

1 
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5 – PROPOSTA METODOLÓGICA: 
O projeto será executado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com 

as Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, 
Secretaria de Obras e Transporte. A qualificação dos profissionais para atuar nas 
capacitações e ações, deverá ser: pedagogo, biólogo, engenheiro agrônomo e engenheiro 
florestal para elaboração e coordenação das oficinas. 

  
O projeto iniciará com a realização de um Fórum Municipal, onde será promovido o 

debate social sobre as relações de saúde, ambiente e desenvolvimento, no sentido de ampliar 
a participação da sociedade civil organizada e da comunidade local, na construção de 
propostas que garantam a qualidade de vida e promoção da saúde.  A finalidade do evento 
será identificar o diagnóstico situacional das políticas públicas de saúde ambiental no 
município, avaliar experiências positivas em execução no município e implementar  novas 
estratégias de intervenção.  

A partir deste resultado, serão coletados dados nas comunidades, população residente 
da zona urbana e escolas através de questionários socioambientais para elaborar um Plano 
Municipal em Educação Ambiental, condizente com as necessidades de enfrentamento do 
vetor Aedes aegypti e de acordo com a realidade local. O plano deve contemplar, uso e 
aproveitamento racional de recursos naturais, importância do tratamento da água, redução de 
consumo e produção de resíduos sólidos domiciliares, bem como discutir a coleta e destinação 
adequada do lixo.  

Por meio da capacitação de professores e educandos, espera-se fortalecer a 
participação e o comprometimento dos educadores com o projeto, direcionando as 
responsabilidades das ações. O projeto pretende envolver ativamente a comunidade, com 
dramatização, danças entre os alunos.  

 A educação sanitária e ambiental terá um enfoque estratégico com apelo forte para a 
preservação do meio ambiente, a promoção do saneamento básico, da qualidade dos serviços 
de saúde oferecidos à população, uso racional dos recursos hídricos, a coleta, tratamento, 
destino final dos esgotos a coleta do lixo e destinação adequada, Para tanto serão feitas ações 
educativas (palestras e oficinas) bimestrais tanto para as crianças como para os adultos das 
comunidades.  

 Para consecução dos objetivos aqui propostos, as atividades serão realizadas em 
escolas públicas e privadas dos municípios; Nas Estratégias Saúde da Família (ESF) de cada 
bairro beneficiado e em Organizações da Sociedade Civil Organizada – OSC, garantindo toda 
a logística de transporte, espaço físico, material didático e instrucional, recursos áudio- visuais 
necessários ao desenvolvimento das ações querem seja na área urbana ou na rural.  

Durante os 24 meses de execução do projeto, serão realizados cursos, palestras, 
oficinas, reuniões, mutirões, visitas técnicas em comunidades, com destaque para a 
mobilização de agentes multiplicadores.  

6 – ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS: 
 
ITEM DESCRIÇÃO Unid. Quant 

 
 

01 

Hora Aula / Técnico NS. (planejamento, mobilização, articulação, 
moderação e relatoria das atividades coletivas. 

 
 

H/AULA 

 
 

1.329 
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02 

Lanche para os participantes das Oficinas.  
 

UNI 

 
 

2.580 
 
 

03 

Camisas personalizadas de meia fio 30 com informações educativas 
para os participantes das oficinas, cursos e palestras.  

 
 

UNI 

 
 

1.440 
04 Serviços de reprografia (xerox preto e branco e color) 

(1.200und/mês x 12 meses).  
 

UNI 
 

5.760 
 
 

05 

Serviços de Locação de veículo básico para apoio na coordenação 
do projeto (10 diárias/mês x 12 meses = 120 diárias x 120,00).  

 
 

DIA 

 
 

120 
 

06 
Locação de veículo trator pá carregadeira (1 mutirão = 3 dias x 6 
mutirões = 18 dias x 2 tratores x 350,00).  

 
DIA 

 
36 

 
07 

Locação de veículo caçamba basculante (1 mutirão = 3 dias x 6 
mutirões = 18 dias x 2 caçambas x 300,00).  

 
DIA 

 
36 

 
08 

Combustível gasolina para o veículo locado. (8,34 litros dia x180 
dias = 1.200 litro x 5,00).  

 
L 

 
1.200 

 
09 

Combustível óleo diesel para os veículos locados (1 veículo = 30 
litros/dia x 72 dias).  

 
L 

 
1.440 

 
 
10 

Serviços gráficos de impressão de faixas com informações 
educativas e identificação do projeto (80 x 1,80 cm em plástico).  

 
 

UNI 

 
 

62 
 
7- DA FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será realizado até o trigésimo dia do mês seguinte ao efetivo fornecimento 
mediante o fornecimento de nota fiscal e recibo pelo fornecedor. 
 
8- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei 
Orçamentária anual de 2020 na dotação orçamentária apresentada pelo setor de orçamento, 
em momento oportuno. 
 
9. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1. A Secretaria Municipal de Saúde deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 
decorrente deste processo por meio de um representante especialmente designado, na forma 
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11. RESPONSABILIDADE PELO O TERMO DE REFERENCIA 
11.1. O presente "Termo de Referência" foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Santa Izabel do Pará de Santa Izabel, estando em consonância com disposições legais 
aplicáveis, e a necessidade e conveniência deste órgão, e integra o presente processo 
administrativo. 
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