
 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 CONTRATO Nº 56/2021 – NGC/SESA 

 CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  Nº 
 57/2021  QUE  FAZEM  ENTRE  SI  O  ESTADO  DO 
 AMAPÁ,  POR  MEIO  DA  SECRETARIA  DE 
 ESTADO  DA  SAÚDE,  COMO  CONTRATANTE  E  A 
 EMPRESA  BIOMÉDICA  BELÉM  DISTRIBUIDORA 
 DE  PRODUTOS  BIOMÉDICOS  LTDA.,  COMO 
 CONTRATADA,  PARA  OS  FINS  NELES 
 DECLARADOS. 

 O  ESTADO  DO  AMAPÁ  ,  por  intermédio  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SAÚDE  DO 
 AMAPÁ  ,  com  sede  na  Avenida  FAB,  nº  69,  Bairro  Centro,  CEP  68900-073,  na  cidade  de  Macapá,  no 
 estado  do  Amapá,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº.  23.086.176/0001-03,  neste  ato  representado  (a)  pelo(a) 
 Sr.  JUAN  MENDES  DA  SILVA  ,  nomeado(a)  pelo  Decreto  nº  1722,  de  13  de  maio  de  2020,  publicado 
 no  DOE/AP  nº  7.166,  de  13  de  maio  de  2020,  inscrito  no  CPF  nº  997.241.622-49,  portador  da  carteira 
 de  identidade  nº  4077599,  expedida  pelo(a)  Policia  Civil/PA,  doravante  denominada 
 CONTRATANTE,  a  Empresa  BIOMÉDICA  BELÉM  DISTRIBUIDORA  DE  PRODUTOS 
 BIOMÉDICOS  LTDA.  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  11.938.920/0001-71,  sediado(a)  na  XXXXX,  nº 
 XXX,  Bairro  GUAMA,  Belém/PA,  CEP  66.065-108,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato 
 representada  pelo(a)  Sr.  ARY  AUGUSTO  FERREIRA  JUNIOR,  RG  nº  1591642  e  CPF 
 268.622.042-20,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº  300101.0077.0099.0111/2021  ,  Dispensa 
 de  Licitação  nº  059/2021-  CPL/SESA  e  em  observância  às  disposições  da  Lei  8.666/1993,  firmam  o 
 presente instrumento de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
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 1.  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 1.1  O  presente  Contrato  tem  como  objeto  a  contratação  EMERGENCIAL  de  Empresa 

 Especializada  no  fornecimento  de  insumos  e  reagentes  com  cessão  temporária  de 
 equipamentos  para  realização  de  exames  de  microbiologia  para  atender  a  rede  de  hospitais 
 do  Estado  do  Amapá,  conforme  organização,  nomenclatura  e  valores  previstos  na  Tabela  de 
 Procedimentos  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  Tabela  SUS  vigente 
 (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp)  acrescidos  dos  valores  de 
 contrapartida/complementar  do  Tesouro  do  Estado  do  Amapá  em  conformidade  com  os 
 parâmetros, especificações e quantitativos constantes no ANEXO I neste instrumento. 

 2.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 2.1  O  contrato  terá  o  prazo  de  12  (doze)  meses  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,  a  dizer 

 06/12/2021 a 05/12/2022. 

 3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR 
 3.1  A  despesa  com  a  execução  desta  contratação  correrá  por  conta  de  Créditos  Orçamentários 

 consignados  no  Orçamento  Geral  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  do  Estado  do  Amapá, 
 para o exercício de 2021 e 2022: Ação: 2109, Natureza: 33.90.39, Fonte 216. 

 3.2  O  valor  do  presente  contrato  é  de  R$  1.423.200,00  (um  milhão  quatrocentos  e  vinte  e  três 
 mil duzentos reais). 
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 4.  CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME/FORMA DE EXECUÇÃO 

 4.1  A  execução  dos  serviços  objeto  deste  certame  será  iniciada  pela  CONTRATADA 
 imediatamente,  por  ônus  da  mesma,  sem  interrupção  dos  serviços  contínuos,  após  o 
 recebimento da Ordem de Serviço emitida pela SESA/AP. 

 4.2  Todos  os  serviços  estarão  sujeitos  à  aprovação  da  fiscalização  indicada  pela  Contratante,  que 
 verificará os serviços a qualquer tempo e terá livre acesso aos locais de trabalho. 

 4.3  A  contratada  será  responsável  integrante  por  danos  causados  ao  patrimônio  do  contratante 
 ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  imperícia,  negligência  ou  omissão,  ou  ainda  causados  por 
 agentes que estejam sob sua responsabilidade. 

 4.4  Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  acordo  com  as  legislações  e  normatizações  técnicas 
 específicas,  a  fim  de  assegurar  a  qualidade  dos  serviços.  Quando  estas  faltarem  ou  forem 
 omissas,  deverão  ser  consideradas  as  prescrições,  indicações,  especificações,  normas  e 
 regulamentos  de  órgãos/entidades  nacionais  e  internacionais  reconhecidos  como  referência 
 técnica. 

 4.5  A  ausência  ou  omissão  da  fiscalização  da  Contratante  não  eximirá  a  Contratada  das 
 responsabilidades previstas no presente termo de referência. 

 4.6  A  Contratante  poderá  acompanhar  a  realização  do  serviço,  observando  as  questões  de 
 segurança do trabalhador. 

 4.7  A  contratação  desse  serviço  não  implica  vínculo  empregatício  de  qualquer  natureza, 
 podendo  a  rescisão  do  contrato  ocorrer  nos  termos  do  art.  79  da  Lei  n°  8.666/93  e  suas 
 alterações. 

 4.8  Os  casos  omissos  serão  analisados  pelos  representantes  legais  das  partes,  sem  que  haja 
 prejuízo  para  nenhuma  destas,  tendo  por  base  o  que  dispõe  a  legislação  vigente  e  aplicável  à 
 espécie. 

 4.9  A  CONTRATADA  deverá  fazer  a  retirada  do  material  coletada  nas  unidades  mencionadas 
 no ítem 5.1. 

 4.10  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  todo  material  necessário  à  realização  dos  exames  de 
 microbiologia contratados. 

 4.11  Caso  no  momento  haja  alguma  intercorrência  na  realização  de  algum  exame 
 impossibilitando  de  realizá-lo(s),  ficará  a  cargo  da  CONTRATADA  providenciar  o 
 recolhimento  das  amostras  não  realizadas  e  encaminhá-las  para  outra  unidade  da  rede  ou 
 unidade particular a critério da contratada. 
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 4.12  A  logomarca  do  SUS/SESA/AP  deverá  constar  na  impressão  quando  da  emissão  dos 
 resultados  de  testes,  e  em  campo  visível,  a  data/hora  de  recebimento  da  amostra  e  data 
 e/hora  da  entrega  do  resultado,  cabendo  a  CONTRATADA  ajustar  os  sistemas  a  serem 
 utilizados. 

 4.13  O  fornecimento  de  insumos,  deverá  ser  de  acordo  com  a  necessidade  de  cada  unidade  de 
 saúde, suficientes para a realização dos exames. 

 4.14  A  implantação  e  manutenção  de  equipamentos  de  informática  necessários  para  a  utilização 
 do  software  de  gerenciamento  e  interfaceamento  laboratorial,  se  houver  a  necessidade  de 
 servidor. 

 4.15  A realização dos exames será prestada mediante a solicitação médica. 

 5.  CLÁUSULA  QUINTA  –  PRAZOS  DE  EXECUÇÃO/ENTREGA/RECEBIMENTO 
 PROVISÓRIO/DEFINITIVO 

 5.1  A  empresa  deverá  entregar  os  materias  necessários,  incluindo  equipamentos,  no  Hospital  de 
 Clínicas Drº Alberto Lima. 

 5.2  A  empresa  vencedora  deverá  disponibilizar  todo  material  necessário  para  ralização  dos 
 exames no hospital mencionado no ítem 5.1. 

 5.3  A  data  de  início  da  realização  dos  serviços  será  estipulada  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  a 
 contar  da  data  da  assinatura  do  contrato  pela(s)  licitante(s)  vencedora(s).  No  caso  de 
 impossibilidade  de  entrega  no  prazo  acima  estipulado,  a  Contratada  deverá  comunicar  por 
 escrito  à  Contratante  e  solicitar  novo  prazo  discriminando  a  data  da  provável  do  início, 
 podendo  a  justificativa  ser  aceita  ou  não;  caso  não  aceita,  incorrerá  a  Contratada  às  sanções 
 previstas na lei n° 8.666/93 e suas alterações e o seu uso. 

 5.4  A  inadimplência  da  contratada  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e 
 comerciais,  não  transfere  à  Administração  Pública  a  responsabilidade  por  seu  pagamento, 
 nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização. 

 6.  CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 6.1  É  condição  para  o  processamento  do  pagamento  a  apresentação  por  parte  da  empresa  da(s) 

 Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s)  referente(s)  ao(s)  objeto(s)  regularmente  fornecido(s), 
 acompanhado(s)  dos  documentos  de  habilitação  perante  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e 
 Municipal,  INSS,  FGTS  e  Ministério  do  Trabalho  (CNDT)  junto  a  Administração 
 Contratante,  para  sua  devida  certificação,  conforme  disposto  o  art.  29  da  Lei  n.  8.666,  de 
 1993, e no Art. 7o do Decreto Estadual n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 
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 6.2  -  O  pagamento  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias,  após  o  regular  fornecimento  do  objeto, 
 mediante  o  processamento  normal  de  liquidação  e  liberação  dos  recursos  financeiros  pela 
 Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

 6.3  O  pagamento  será  creditado  em  favor  da  contratada,  através  de  ordem  bancária,  na  entidade 
 bancária  indicada  na  proposta,  cabendo  ao  interessado  informar  com  clareza  o  nome  do 
 banco,  assim  como  os  números  da  respectiva  agencia  e  da  conta  corrente  em  que  deverá  ser 
 efetivado o credito. 

 6.4  A  Administração  reserva-se  ao  direito  de  descontar  da(s)  Nota(s)  Fiscal  (is)/Fatura(s)  a 
 serem  pagas,  qualquer  débito  existente  da  empresa  em  consequência  de  penalidade  aplicada 
 durante o fornecimento do objeto; 

 6.5  Nenhum  pagamento  será  efetuado  a  contratada,  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer 
 obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência,  sem 
 que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

 6.6  ivamente  pela  Administração,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de  atualização  financeira, 
 e  sua  apuração  se  fara  desde  a  data  de  seu  vencimento  até  a  data  do  efetivo  pagamento,  em 
 que  os  juros  de  mora  serão  calculados  a  taxa  de  0,5%  (meio  por  cento)  ao  mês,  ou  6%  (seis 
 por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 a) EM = I x N x VP, sendo: 
 EM = Encargos moratórios; 
 N  =  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo  pagamento; 

 VP = Valor da parcela a ser paga; 
 b)  I  =  Índice  de  compensação  financeira  =  0,00016438,  assim  apurado:  I=  (TX/100)  /360 

 I= (6/100) /360 = 0,00016438 TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%; 
 6.7  O  pagamento  da  Contratada  só  será  efetivado  mediante  relatório  de  fornecimento  dos 

 materiais  para  as  Unidades  Hospitalares  e  demais  pontos  importantes  solicitados  pelo  Gestor 
 do  contrato  das  Unidades  Hospitalares  do  CONTRATANTE.  Só  serão  pagos  os  materiais 
 efetivamente fornecidos mediante comprovação destes relatórios. 

 6.8  O  pagamento  será  realizado  à(s)  licitante(s)  vencedora(s)  de  acordo  com  o  os  valores 
 estipulados  pela  tabela  SUS  vigente  acrescido  dos  valores  de  contrapartida/complementar  do 
 Tesouro do Estado do Amapá. 
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 7.  CLÁUSULA SÉTIMA  –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 7.1  São  obrigações  da  CONTRATADA,  sem  prejuízo  das  demais  obrigações  e 
 responsabilidades insertas neste Projeto Básico e seus Anexos: 

 7.2  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  nos 
 quantitativos  dos  materiais  até  25  %  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial  contratado, 
 segundo ao art.65, §1 da lei 8666/93 

 7.3  Responsabilizar-se  integralmente  pelo  fornecimento  contratado,  nos  termos  da  legislação 
 vigente; 

 7.4  Garantir  a  não  paralisação  dos  serviços.  Caso  haja  alguma  paralisação  por  motivos  que  não 
 sejam estes que a unidade seja comunicada com bastante antecedência por documento. 

 7.5  Deverá  ter  recursos  (funcionários  da  empresa)  sobressalentes  para  que  o  serviço  não  sofra 
 descontinuidade; 

 7.6  Apresentar  a  Direção  relação  atualizada  dos  seus  funcionários  (nomes,  telefones,  e-mails) 
 que  atuarão  nos  serviços  contratados  para  a  execução  de  Assistência  Técnica  na  Unidade. 
 Em  caso  de  substituições  de  urgência,  tal  fato  deve  ser  notificado  ao  coordenador  de  equipe 
 imediatamente; 

 7.7  CONTRATADA  deverá  ficar  responsável,  por  informar  mensalmente  a  relação  de  seus 
 funcionários,  que  prestam  serviços  nas  Unidades  de  Saúde,  sendo  que  os  mesmos  deverão 
 estar  devidamente  identificados  com  crachá  e  uniforme  da  empresa  vencedora  do  item, 
 quando transitar nas dependências das Unidades Hospitalares. 

 7.8  A  CONTRATADA  deverá  nomear  e  apresentar  o  Responsável  Técnico  pelo  Contrato,  a  fim 
 de  garantir  os  esclarecimentos  e  justificativas  que  sejam  solicitadas  pelo  Gestor  do  contrato 
 e Comissão Gestora; 

 7.9  Relatar  à  CONTRATANTE  toda  e  qualquer  irregularidade  observada  em  suas  instalações, 
 tão logo seja detectado; 

 7.10  Permitir  que  os  serviços  executados  sejam  supervisionados  por  Técnicos  e  Auditores 
 designados pela CONTRATANTE; 

 7.11  -  Responder  pelas  despesas  resultantes  de  quaisquer  ações,  demandas  decorrentes  de  danos, 
 seja  por  culpa  sua  ou  quaisquer  de  seus  empregados  e  prepostos,  obrigando-se,  outrossim, 
 por  quaisquer  responsabilidades  decorrentes  de  ações  judiciais  de  terceiros,  que  lhes  venham 
 a ser exigidas por força de Lei; 
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 7.12  Responsabilizar-se  por  eventuais  omissões  praticadas  por  seus  prepostos  envolvidos  nos 
 serviços, tomando as providências necessárias para o cumprimento fiel do contrato. 

 7.13  O  Ganhador  do  certame  ficará  responsável  pelo  fornecimento  do  LIS,  Interface,  periféricos, 
 detalhamento  técnico  e  fornecimento  de  todos  os  dados  necessários  a  consulta  das  unidades 
 hospitalares após a realização dos exames realizados nas unidades destinas para este fim; 

 7.14  A  CONTRATADA  ficará  responsável  pelo  transporte  de  amostras  entre  os  laboratórios  da 
 firma contratada, caso haja necessidade; 

 7.15  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  back-up  anual  de  cadastros  e  resultados  de  exames  de 
 pacientes atendidos diariamente nas unidades de saúde para a Secretaria de Saúde. 

 7.16  Durante  o  fornecimento  do  objeto,  será  exigido  que  a  empresa  fornecedora  se  mantenha  em 
 compatibilidade  com  as  obrigações  a  serem  assumidas,  bem  como  com  todas  as  condições 
 de  habilitação  para  contratação  com  a  Administração  Pública,  referentes  às  regularidades 
 perante  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,  ao  INSS,  ao  FGTS  e  o  Ministério  do 
 Trabalho (CNDT); 

 7.17  -  Todo  processo  de  coleta,  realização  dos  testes  e  entrega  dos  resultados  é  da 
 responsabilidade  da  CONTRADA  e  será  executado  por  funcionários  técnicos  das  Unidades 
 Hospitalares 

 7.18  A  CONTRATADA  se  obriga  a  informar  aos  Diretores  das  Unidades  os  nomes,  telefones  e  a 
 formação acadêmica dos assessores de apoio. 

 7.19  A  CONTRATADA  é  responsável  por  todos  os  encargos  e  obrigações  concernentes  a 
 legislações  sociais,  trabalhistas,  tributárias,  fiscais,  comerciais,  securitárias,  previdenciária 
 que  resultem  todas  as  despesas  decorrentes  dos  serviços  prestados,  assim  como,  despesas  de 
 eventuais trabalhos não previstos, mas indispensáveis à execução das atividades; 

 7.20  A  inadimplência  da  CONTRATADA,  com  referência  ao  item  acima,  não  transfere  à 
 CONTRATANTE a responsabilidade da efetivação de seu pagamento; 

 7.21  A  CONTRATADA  se  obriga  a  prestar  contas  e  apresentar  à  CONTRATANTE  os 
 documentos  relativos  a  correta  execução  das  suas  obrigações  trabalhistas  dos  seus  servidores 
 empregados na execução deste contrato. 

 8.  CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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 8.1  Acompanhar,  conferir,  avaliar  e  fiscalizar  a  execução  do  fornecimento  contratado,  bem 
 como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite; 

 8.2  Efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital; 

 8.3  Prestar  as  informações,  esclarecimentos  e  documentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela 
 CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato; 

 8.4  Aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais; 

 8.5  Proceder  o  rigoroso  controle  de  qualidade  dos  produtos  recebidos,  recusando  os  que 
 estiverem  fora  das  especificações  desejadas  e  apresentadas  nas  propostas,  sob  pena  de 
 responsabilidade  de  quem  tiver  dado  causa  ao  fato.  O  Contratante  se  reserva  o  direito  de 
 rejeitar  no  todo  ou  em  parte  os  serviços  executados,  se  em  desacordo  com  as  especificações 
 constantes no termo; 

 8.6  Designar  supervisores,  preferencialmente  de  nível  superior  (criando  uma  comissão  de 
 servidores  pertencentes  as  unidades  executoras  dos  exames),  com  objetivo  de  gerenciar  e 
 supervisionar a contratada, objetivando subsidiar o Gestor do Contrato. 

 8.7  São tarefas do fiscal: 

 a) Realizar periodicamente as requisições dos insumos contratados; 

 b) Monitorar a utilização dos equipamentos contratados; 

 c)  Garantir  que  todas  as  amostras  deverão  ser  identificadas  com  códigos  de  barras 
 fornecidos pela contratada; 

 d) Aferir a calibragem dos equipamentos contratados (função da comissão da unidade); 

 e)  Informar  mensalmente  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  através  do  Gestor  do  Contrato, 
 por escrito, os eventuais problemas entre as Unidades e a contratada. 

 8.8  A  CONTRATANTE,  através  do  CADI  (Coordenadoria  de  Apoio  ao  Diagnóstico),  deverá 
 informar  previamente  aos  Gestores  responsáveis  pelo  contrato,  as  informações  relativas  à 
 Nota  Fiscal  dos  trabalhos  realizados  pela  CONTRATADA,  do  valor  a  ser  assinado  contendo 
 referência de mês e ano da produção apresentada. 
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 9.  CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 9.1  É  de  responsabilidade  exclusiva  e  integral  da  CONTRATADA  a  utilização  de  pessoal  para  a 

 execução  de  assistência  técnica,  assistência  científica  e  assistência  de  informática  locais, 
 relacionadas  ao  objeto  deste  contrato,  incluindo  os  encargos  trabalhistas,  previdenciários, 
 sociais,  fiscais  e  comerciais  resultantes  de  vínculo  empregatício,  cujo  ônus  e  obrigações  em 
 nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 

 9.2  A  fiscalização  da  execução  dos  serviços,  objeto  deste  CONTRATO,  estará  a  cargo  da 
 Administração  da  SESA/AP,  que  designará  a  Comissão  Gestora  de  Fiscalização  do  Contrato 
 para  o  acompanhamento  e  fiscalização  do  cumprimento  das  condições  estabelecidas  neste 
 CONTRATO, consoante com disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

 9.3  A  Comissão  Gestora  de  Fiscalização  do  Contrato  será  composta  por  servidores  dos 
 seguintes  setores:  NAD  (Núcleo  Administrativo),  NGC/NSP  (Núcleo  de  Gestão  de 
 Contratos) e os Responsáveis Técnicos dos Laboratórios de cada Unidade de Saúde; 

 9.4  Nos  termos  do  Art.  67  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  será  designada  a  Comissão  Gestora  de 
 Fiscalização  do  Contrato  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  entrega  dos  bens  e  execução  dos 
 serviços,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  ao  fornecimento  e 
 determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados; 

 9.5  A  Comissão  Gestora  de  Fiscalização  do  Contrato  será  composta  por  servidores  dos 
 seguintes  setores:  Núcleo  Administrativo  -  NAD/SESA,  Núcleo  de  Gestão  de  Contratos  – 
 NGC/NSP,  os  Fiscais  e  os  Responsáveis  Técnicos  dos  Laboratórios  de  cada  Unidade  de 
 Saúde; 

 9.6  A  Gestão  e  Fiscalização  do  Contrato  de  prestação  de  serviços  deverá  ser  realizada  de  acordo 
 com o Plano de Fiscalização da SESA; 

 9.7  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  servidor  representante 
 designado  pela  contratante  deverão  ser  solicitadas  aos  seus  superiores  em  tempo  hábil  para  a 
 adoção das medidas convenientes; 

 9.8  A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  Contratada, 
 inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições 
 técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade 
 da  Administração  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  Art.  70  da  Lei  nº 
 8.666, de 1993; 

 9.9  Durante  o  período  de  fornecimento  do  objeto,  a  Empresa  poderá  manter  preposto,  aceito 
 pela Administração contratante, para representa-la sempre que for necessário. 

 10.  CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
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 10.1  Estarão  sujeitas  as  penalidades  administrativas  previstas  na  Lei  nº  10.520/2002  e 
 subsidiariamente,  na  Lei  nº  8.666/93,  a  licitante  e/ou  a  contratada  que:  a)  convocada  dentro 
 do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  o  contrato,  não  aceitar  ou  não  retirar  a 
 nota  de  empenho;  b)  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o 
 certame;  c)  Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em 
 decorrência  d)  da  contratação;  e)  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  objeto;  f)  não 
 mantiver  a  proposta;  g)falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato;  h)  comportar-se  de  modo 
 inidôneo; i) fizer declaração falsa; j) cometer fraude fiscal. 

 10.2  A  licitante  e/ou  contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem 
 acima ficara sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, as seguintes sanções: 

 a)  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  o  contrato,  não 
 aceitar ou não retirar a nota de empenho; 

 b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência. 

 d) da contratação; 

 e)ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 f) não mantiver a proposta; 

 g) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 h) comportar-se de modo inidôneo; 

 i)  fizer declaração falsa; 

 j) cometer fraude fiscal. 

 10.3  A  licitante  e/ou  contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem 
 acima ficara sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, as seguintes sanções: 

 a)  advertência,  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos 
 significativos para a Contratante; 

 b)  multa  moratória  de  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  e  por 
 ocorrência  de  fato  em  desacordo  com  o  proposto  e  o  estabelecido  neste  instrumento,  até  o 
 máximo  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  parcela  inadimplida,  recolhida  no 
 prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
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 c)  multa  compensatória  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  no  caso  de 
 inexecução  total  do  objeto  e  pela  recusa  em  retirar  a  Nota  de  Empenho,  no  prazo  de  05 
 (cinco)  dias  uteis,  após  regularmente  convocada,  recolhida  no  prazo  máximo  de  15 
 (quinze)  dias  corridos,  uma  vez  comunicada  oficialmente,  e  sem  prejuízo  da  aplicação  de 
 outras sanções legalmente previstas; 

 d)  Em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo  percentual  do  subitem 
 acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação inadimplida; 

 e)  suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade 
 administrativa  pela  qual  a  Administração  Pública  opera  e  atua  concretamente,  pelo  prazo 
 de até 2 (dois) anos; 

 f)  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o  Estado  do  Amapá  com  o  consequente 
 descredenciamento  do  Cadastro  Central  de  Fornecedores  do  Estado  do  Amapá,  pelo 
 prazo de até 05 (cinco) anos; 

 g)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública, 
 enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
 reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida 
 sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 10.4  Também  ficam  sujeitas  as  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  as 
 empresas e os profissionais que: 

 a)  tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no 
 recolhimento de quaisquer tributos; 

 b)  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 c)  demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em  virtude  de 

 atos ilícitos praticados. 

 10.5  As  sanções  de  advertência,  suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento 
 de  contratar  com  a  Administração,  e  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar 
 com  a  Administração  Pública  poderão  ser  aplicadas  a  contratada  juntamente  com  as  de 
 multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 10.6  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo 
 que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  observando-se  o  rito  previsto  na  Lei 
 nº12.846/13  (Lei  de  Anticorrupção),  e,  subsidiariamente,  o  procedimento  previsto  na  Lei  nº 
 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

 10.7  A  aplicação  das  penalidades  e  de  competência  dos  respectivos  órgãos  contratantes,  devendo 
 tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 
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 10.8  Em  atenção  ao  princípio  da  proporcionalidade,  na  estipulação  das  sanções,  a  autoridade 
 competente,  deverá  considerar  a  gravidade  da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da 
 pena,  o  grau  de  comprometimento  do  interesse  público  e  o  prejuízo  pecuniário  decorrente 
 das irregularidades constatadas; 

 10.9  As  situações  dispostas  no  Art.  78  da  Lei  nº  8.666/93  poderão  ensejar,  a  critério  da 
 Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 11.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 11.1  De  acordo  com  o  Art.  77  da  Lei  nº  8.666/1993,  o  não  cumprimento  ou  o  cumprimento 
 irregular  das  cláusulas  e  condições  estabelecidas  neste  instrumento  contratual,  por  parte  da 
 CONTRATADA,  assegurará  à  CONTRATANTE,  sem  ônus  de  qualquer  espécie  para  esta  e 
 sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido; 

 11.2  A  rescisão  se  efetuará  mediante  notificação  através  de  ofício,  com  antecedência  mínima  de 
 30  (trinta)  dias  corridos,  entregue  diretamente  ou  via  postal,  com  prova  de  recebimento,  sem 
 prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

 11.3  A  rescisão  do  contrato  dar-se-á  nas  seguintes  modalidades,  consoante  estabelece  o  Art.  79 
 da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores:  a)  Unilateralmente,  a  critério  exclusivo  da 
 Administração  CONTRATANTE,  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  mediante 
 notificação  por  ofício,  com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias  corridos,  entregue 
 diretamente  ou  via  postal,  com  prova  de  recebimento,  sem  ônus  de  qualquer  espécie  para 
 este  nos  casos  enumerados  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  e  XVIII,  do  Art.  78  da  mesma  Lei,  e 
 sem  prejuízo  do  disposto  na  Cláusula  “Das  Penalidades”;  b)  Amigavelmente,  por  acordo 
 entre  as  partes,  reduzido  a  termo,  desde  que  haja  conveniência  para  a  Administração 
 CONTRATANTE; e c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

 11.4  A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e 
 fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da CONTRATANTE; 

 11.5  No  procedimento  que  visa  à  rescisão  do  contrato,  será  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla 
 defesa.  Depois  de  encerrada  a  instrução  inicial,  a  CONTRATADA  terá  o  prazo  de  5  (cinco) 
 dias  úteis  para  se  manifestar  e  produzir  provas,  sem  prejuízo  da  possibilidade  da 
 CONTRATANTE  adotar,  motivadamente,  providências  acauteladoras,  para  que  não  haja  a 
 imediata interrupção dos serviços; 

 11.6  A  CONTRATADA  reconhece,  desde  já,  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de 
 rescisão  administrativa  prevista  na  legislação  referente  a  Licitações  e  Contratos 
 Administrativos Direitos da administração nesses casos (art. 77, Lei 8666/93). 
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 12.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
 12.1  O  contrato  poderá  ser  alterado  nos  casos  previstos  no  art.  65  da  Lei  n.º  8.666/93,  desde  que 

 haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas; 
 12.2  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  as  supressões  ou 

 acréscimos  que  se  fizerem  necessários,  até  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do 
 valor inicial atualizado do contrato. 

 13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 13.1  O  extrato  do  presente  Contrato  será  publicado,  no  Diário  Oficial  do  Estado,  até  o  5º  (quinto) 

 dia  útil  do  mês  subsequente  ao  de  sua  assinatura,  nos  termos  do  Artigo  61,  §único  da  Lei  nº 
 8.666/93. 

 14.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DO FORO 
 14.1  As  partes  elegem  como  foro  a  Comarca  de  Macapá-AP,  com  exclusão  de  qualquer  outro  por 

 mais privilegiado que seja. 

 Macapá/AP, 06 de dezembro de 2021. 

 JUAN MENDES DA SILVA 
 Secretário de Estado da Saúde 

 Contratante 

 ARY AUGUSTO FERREIRA JUNIOR 

 Biomédica Belém Distribuidora De Produtos Biomédicos Ltda 
 Contratada 
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