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TERMO DE CONTRATO Nº 14/2021 – SESA 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Nº 14/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO 

AMAPÁ ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAPÁ E DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COMO CONTRATANTE E A EMPRESA VERSATIL 

EIRELI COMO CONTRATADA, PARA OS FINS NELES 

DECLARADOS. 

 

O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio do GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e 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, e o(a) VERSATIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 13.855.875/0001-17, sediado(a) na Av. Pedro Américo, 921 - A, Bairro Julião Ramos, CEP 68.908-

751, Macapá/AP, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

FRANCISCO GOMES BARRIGA NETO, RG 233839 e CPF 754.056.362-15, tendo em vista o que 

consta no Processo nº 300101.0077.2698.0025/2021, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 demais normativas citadas no processo administrativo,  resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação Nº º 001/2021- CMPC/SESA, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. OBJETO 

 

1.1.  CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS REFERENTES ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DAS 

FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURAS E SUMIDOUROS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA 

UNIDADE COVID-IV -HOSPITAL UNIVERSITARIO – HU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, conforme especificações e quantidades constantes no Projeto básico e neste instrumento. 

 

1.2. Descrição e Quantidade dos serviços: 

 

 

ITE

M 

QTD 

(180 dias) 

 

UNIDADE 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

01 

 

1000 
M³ 

Em regime de execução por preço 

unitário 

Esgotamento e Limpeza de Fossa Séptica 

(retirada de até 15m³) 

02 220 Serviço prestado 
Limpeza e desentupimento de Caixa de 

Gordura 
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03 

 

220 
M³ em regime de execução por 

preço unitário 

Serviço de Esgotamento e Limpeza de 

Sumidouro. 
(retirada de até 15m³) 

04 45 Serviço prestado 
Serviço de desentupimento, limpeza e 

esgotamento de Rede de Esgoto. 

 

 

1.3. Os serviços mencionados acima serão executados mediante solicitação expressa da Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA), até o limite permitido por meio do contrato. Dessa forma, os pagamentos devidos à contratada dependerão dos 
quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 
1.4. Este quantitativo corresponde as necessidades das demandas solicitadas pelos Núcleos Operacionais do Hospital 
Universitário -HU. 

1.5. Para os fins de contratação ficam estabelecidas as seguintes definições: 

1.5.1. FOSSA SÉPTICA OU TANQUE SÉPTICO: unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo 

horizontal para tratamento de esgotos por processo de sedimentação, flotação e digestão; 
1.5.2. CAIXA DE GORDURA: caixas destinadas a retenção de gordura; 
1.5.3. SUMIDOURO: consistem em escavações, cilíndricas ou prismáticas, tendo as paredes revestidas por tijolos, 

pedras ou outros materiais. A disposição desses materiais deve ser tal que permita fácil infiltração do líquido 
no terreno; 

1.5.4. REDE DE ESGOTO: sistema de encanamentos por onde correm ou esgotam líquidos ou dejetos; 
1.5.5. Deverá ser feita limpeza no sistema de esgoto em todo e qualquer elemento deste que se fizer necessário. 
1.5.6. Para efeitos de notificação e atendimento, a CONTRATADA deverá disponibilizar informação para contato 

como número de telefone e/o, e-mail e endereço atualizado. 

 

2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A contratação em tela consiste pela necessidade que o Estado tem de cumprir a as demandas ora apresentadas na 

Unidade do Centro Covid- IV-HU, este hoje referência no combate e enfrentamento a COVID- 19 no Estado do Amapá, o qual 

tem a maior capacidade de atendimento com cerca de 210 leitos; 

2.2. Neste sentido, os reservatórios (fossas e sumidouros) recebem diariamente um quantitativo considerável de dejetos 

oriundos principalmente de banheiros sanitários e de pias, bem como dos sistemas de captação de resíduos como água servida 

da limpeza das áreas hospitalares, que em sua maioria, possuem alto grau de contaminação. 

2.3. Considerando que se faz necessário mantê-las aptas (desentupidas), limpas, evitando mau cheiro e devidamente 

esgotada as fossas sépticas, tornando o ambiente adequado para a utilização dos servidores e ao público e também buscando 

preservar a saúde de todos que utilizam os imóveis, é necessária a contratação de empresa especializada para prestação dos 

serviços de LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA, para atender a demanda da Unidade do Hospital Universitário 

– HU, vinculada à Secretaria de Saúde Estadual. Justifica-se a necessidade dessa contratação devido ao grande volume de 

água e dejetos oriundos pelo uso dos leitos hospitalares, onde constantemente as fossas sépticas alcançam sua capacidade 

máxima, correndo riscos de transbordamento podendo comprometer a saúde e o bom andamento dos serviços dos que estão 

em contato direto nesta unidade hospitalar; 
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3. FUNDAMENTAÇAO LEGAL 

 

3.1. Com fulcro no inciso IV, do Art. 24º, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), FICAM DISPENSADOS DE LICITAÇÃO OS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS às atividades de prevenção, mitigação, preparação e resposta a 

propagação do Coronavírus (Covid-19), de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos 

cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 

ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

3.2. Para efeitos de contratação aplicam-se ainda as definições constantes na Norma Brasileira NBR 7229 (Construção e 

Instalação de Fossas Sépticas e Disposição dos Efluentes Finais) 

4. TRANSPORTE E DESCARTE 

 

4.1. Prestação de serviços referentes a esgotamento de fossa séptica com caminhão tipo limpa fossa equipado de 

potente bomba de auto vácuo e tanque com capacidade de até 15.000 (quinze mil) litros para transporte de resíduos e 

Prestação de serviços referentes à desobstrução de esgotos ligados à fossa séptica, vasos sanitários, caixas de gordura e 

sumidouros, com veículo e equipamento articulado com sistema de hidro vácuo, a serem realizados nas dependências: 

4.1.1. Hospital Universitário - HU , com endereço Rodovia JK, s/n, Jardim Marco Zero. 
4.2. Os serviços de limpeza de fossa com transporte e descarte de resíduos líquidos e pastosos deverão ser feitos conforme 

LEGISLAÇÃO pertinente ao assunto, visando à prevenção da poluição do solo e das águas, e consequente proteção ao meio 

ambiente e ao bem estar e saúde da população. 

4.3. A CONTRATADA poderá dispor de sistema tecnicamente adequado para a recepção, tratamento e destinação 

final dos resíduos e efluentes provenientes da execução dos serviços, aprovado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente - SEMA. No caso da CONTRATADA não possuir sistema de tratamento próprio, esta deverá depositar os resíduos 

e efluentes gerados na execução dos serviços de limpeza de fossas, filtros e anaeróbios, em locais tecnicamente adequados, 

mediante aprovação prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMA 

 

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

 

5.1. Será executado o serviço de esgotamento de fossas sépticas, sumidouros, fossa sanitária, caixa de gordura, vasos 

sanitários e inspeção com sistema de auto vácuo para limpeza do sistema de esgoto, todas as vezes que for verificada por parte 

da HU a necessidade de limpeza sazonal para garantir o bom funcionamento e a eficiência dos mesmos. 

 

6. VALOR GLOBAL DO CONTRATO 

 

6.1. O valor global do contrato é de R$ 381.350,00 ( trezentos e oitenta e um mil e trezentos e cinquenta 

reais). 

 

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão a conta dos recursos específicos da 

Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, cuja: 

 

 

AÇÃO NATUREZA FONTE 

2109 3.3.90.39 107 
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8. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

 

8.1. O local para a execução dos serviços será o Hospital Universitário - HU , com endereço Rodovia JK, s/n, 

Jardim Marco Zero. 

8.2. O prazo de execução dos serviços será de até 12h após o acionamento do serviço, salvo em condições 

emergenciais nas quais deverá ser realizado de imediato 

8.3. A contratada deverá empregar equipes de trabalho suficientes para que seja cumprido o prazo, devendo ser 

observado que os serviços deverão ser realizados a qualquer momento que o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO avaliar 

que seja necessário, incluindo feriados e finais de semana 

 

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, os serviços serão executados 

em: 

9.2. Em até 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho e   Respectiva 

assinatura do Instrumento Contratual. 

9.3. Os serviços deverão ser recebidos da seguinte forma: 

9.3.1. Provisoriamente: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita da empresa. Que 

poderá ser dispensado por se tratar de serviço profissional, conforme art. 74 da Lei 8.666/93; 

9.3.2. Definitivamente: Por servidor devidamente designado pela Fiscalização do Contrato, mediante Ordem de 

Execução de Serviços, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da referida Lei. 

9.3.3. O HU e seus anexos, rejeitarão, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual. 

 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 

do Contrato, devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado na forma 

dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e conforme art. 31 a 35 da IN/SLTI/MP 

nº 2/2008. 

10.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante 

do HU, devidamente designado através de Portaria pela autoridade competente devendo apurar e assentar em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o Contrato que exijam medidas corretivas por parte da 

Contratada. 

10.3. A CAD/SESA emitirá Ordem de Execução de Serviços, a partir da data da assinatura do Contrato, para 

ciência da Contratada do início dos serviços. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas ao 

seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

10.5. Da mesma forma, a Contratada deverá indicar um preposto para ser aceito pelo HU, representá-la na execução 

do Contrato. 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SAÚDE  

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

PRODOC N° 300101.0077.2698.0025/2021 

 

5 
 

10.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da presente contratação, se em desacordo 

com a especificação do Projeto Básico e  deste instrumento. 

10.7. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada, sem ônus para a HU seus anexos. 

10.8. Monitorar a execução do Contrato e exigir a qualidade efetiva dos serviços contratados, além de conferir a 

compatibilidade das Notas Fiscais e documentação exigível para pagamento. 

10.9. Caberá ao Fiscal do Contrato fiscalizar também o cumprimento, pela Contratada, das obrigações trabalhistas 

e previdenciárias dos trabalhadores objeto da terceirização. 

10.10. Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto contratado, a HU se 

reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercer 

a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo- lhe: 

10.10.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, com seus Anexos, 

Contrato e Proposta da empresa; 

10.10.2. Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais; 

10.10.3. Apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação de sanções previstas 

no Contrato, informando-as ao setor competente, sob pena de responsabilidades; 

10.11. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE; 

10.12. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto contratado, a 

CONTRATANTE se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da 

CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe: 

10.12.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas neste instrumento contratual; 

10.12.2. Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais/Faturas; 

10.12.3. Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a necessidade de 

manutenção dos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 

10.13. Conforme Art. 34 da IN nº 02/2008-SLTI/MP, a execução dos Contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada 

por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos: 

10.13.1. Os resultados alcançados em relação ao Contrato, com a verificação dos prazos de execução e 

da Qualidade demandada; 

10.13.2. Os recursos humanos empregados, em função da qualidade e da formação profissional  exigida; 

10.13.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

10.13.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato; 

10.13.5. A satisfação do público usuário, servidores e comunidade. 

10.14. Caso o Fiscal observar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade dos 

serviços, deverá comunicar a autoridade responsável, para que promova a, Adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites previstos no §1º do artigo 65 da Lei 8.666/1993. 

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada, juntamente com o 

documento/Nota Fiscal da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido no Contrato, informando as respectivas marcas, qualidade e formas de uso. 

10.16. O fiscal do contrato deverá observar ainda todas as responsabilidades e obrigações contidas no anexo IV da 

IN MPOG 02/2008 e alterações 
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10.17. Caberá ainda ao Fiscal do Contrato: 

10.17.1. Fiscalização inicial (no momento em que a terceirização é iniciada). 

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

11.1. Este instrumento terá a vigência de 180 (cento e oitenta) dias imporrogáveis, contados a partir de 07/04/2021 a 

03/10/2021. 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 15º (décimo quinto) dia útil da 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, observada a 

ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93 

a. E 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; 

b. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua 

reapresentação e novo “atesto”. 

c. A devolução da Nota Fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada 

suspenda a prestação dos serviços 

d. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancaria, na entidade bancaria 

indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clarezao nome do banco, assim como os 

números da respectiva agencia e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

e. 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; 

f. 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; 

g. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 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 formulas: 

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 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SAÚDE  

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

PRODOC N° 300101.0077.2698.0025/2021 

 

7 
 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. Na execução do objeto deste instrumento, a Contratada disponibilizará os meios necessários ao fiel e adequado 

cumprimento dos encargos que lhe forem confiados neste instrumento, ficando acordado que, em nenhuma hipótese, a 

falta de fiscalização da Contratante eximirá a Contratada das suas responsabilidades provenientes do contrato, 

obrigando-se ainda a; 

13.2. Executar os serviços em conformidade com a programação e orientação estabelecidas pela Contratante, 

primando pela eficiência e cordialidade, qualificando e orientando os funcionários para que se comportem com postura 

profissional e apresentem padrões de eficiência e higiene compatíveis com a prestação dos serviços especificados 

no Projeto Básico e neste instrumento; 

13.3. Os materiais e instalações, que não são objetos de reparos ou serviços e forem danificados em consequência 

dos trabalhos da Contratada, deverão ser substituídos ou refeitos a expensas da Contratada, utilizando materiais de mesma 

qualidade e características dos materiais danificados; 

13.4. Cumprir as normas, regulamentos e posturas, pertinentes à atividade objeto deste instrumento, cabendo-lhe 

única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão. 

13.5. Acatar a fiscalização por parte da HU, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas, dirimindo todas as ocorrências. 

13.6. Comunicar a Contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificados no curso da 

execução contratual, assim como todas as ocorrências anormais; 

13.7. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de total 

responsabilidade por seus atos falhos. 

13.8. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no atendimento aos seus empregados 

acidentados ou com mal súbito, quando em serviço, por meio do seu representante. 

13.9. Facilitar a fiscalização efetuada por órgãos de controle, comunicando a Contratante o resultado das inspeções. 

13.10. Promover, quando a legislação o exigir, para regular a execução do objeto deste instrumento, a obtenção de todo e 

qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores. 

13.11. Providenciar para que todos os seus profissionais cumpram normas de segurança. 

13.12. Os empregados terão vínculo direto com a CONTRATADA, a qual se responsabilizará pelos pagamentos e/ou 

ônus relativos a taxas, tributos, encargos sociais e indenizações trabalhistas, encargos previdenciários, contribuições 

sociais, vale transporte, refeição e outros previstos na legislação e normas vigentes e que decorram de sua condição de 

empregadora. Na eventual hipótese de vir a Contratante a ser demandada judicialmente, a Contratada ressarcirá de todas 

e quaisquer despesas que, em decorrência, vier a ser condenado a pagar, incluindo-se não só os valores judicialmente 

fixados, mas também outros alusivos à formulação da defesa. 

13.13. Substituir sempre que necessário ou quando exigido pela Contratante, qualquer funcionário cuja atuação, 

permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios à disciplina do órgão ou 

ao interesse do serviço público, ou ainda, incompatível com o exercício da função 
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que lhe foi atribuída. 

13.14. Confeccionar, distribuir e orientar os seus empregados para uso obrigatório de crachá identificador, com foto 

colorida, permitindo o acesso às dependências da HU, seus anexos e demais órgãos. 

13.15. A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer dos subitens acima a seus empregados. 

13.16. Manter um representante responsável pelo gerenciamento dos serviços, exercendo a supervisão necessária e 

com poderes de representação ou de preposto para tratar com a Contratante. 

13.17. Indicar quando da assinatura do Contrato o endereço, telefone fixo, celular de contato da sede da empresa ou do 

escritório de representação da cidade onde os serviços serão prestados. 

13.18. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

13.19. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante. 

15.20.- Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de 

funcionamento da Contratante. 

15.21.A administração do serviço será exercida por profissional especializado no assunto, pertencente ao quadro da 

CONTRATADA. Competirá à CONTRATADA fornece todo o Veículo necessário com as ferramentas, maquinaria 

e aparelhos indispensáveis à correta execução dos serviços 

15.22. Autorizar a Contratante a descontar o valor correspondente a danos, diretamente das faturas pertinentes aos 

pagamentos mensais que lhe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial; 

15.23.- Responder por danos ou por desaparecimentos de bens materiais, que venham a ser motivados por seus 

empregados, por prepostos a terceiros ou o HU seus anexos e demais órgãos, desde que fique comprovada a 

responsabilidade, advindos de imperícia, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução 

dos serviços, ainda que de forma involuntária, devendo adotar, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providências 

determinadas pela Contratante, necessárias ao ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem prejuízo desde mais 

sanções; 

15.24. Os materiais e instalações, que não são objetos de reparos ou serviços e forem danificados em consequência 

dos trabalhos da Contratada, deverão ser substituídos ou refeitos a expensas da Contratada, utilizando materiais de mesma 

qualidade e características dos materiais danificados. 

15.25. Será de responsabilidade da CONTRATADA qualquer tipo de dano e avaria aos serviços já realizados e a terceiros; 

abalos nos prédios de entorno (laterais e fundos), tais como: rachaduras, fissuras e outros. 

15.26. Cabe à Contratada toda e qualquer responsabilidade por atos de negligência de seus empregados, praticados 

durante o horário de trabalho; 

15.27. O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a 

Contratada de promover o pagamento dos empregados nas datas regulares. 

15.28. Credenciamento junto a Secretaria Municipal de Saneamento. 

15.29. Não transferir a outrem, sob qualquer regime, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.1. Na execução do objeto deste instrumento, caberá a Contratante: 

14.1.1. Exercer a fiscalização e acompanhamento dos serviços através do Fiscal do Contrato designado pela 

autoridade competente, fornecendo as informações que se fizerem necessárias à realização dos serviços a que 

se referem este instrumento, participando ativamente das sistemáticas de 
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supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços, notificando a Contratada sob 

quaisquer irregularidades na execução dos serviços. 

14.1.2. Prover os recursos necessários à completa execução do Contrato. Atestar através do Fiscal do Contrato as 

Notas Fiscais de Serviços correspondentes às etapas executadas, após verificação da Conformidade dos 

serviços, para efeito de pagamento. 

14.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas. 

14.1.4. Avaliar o desempenho dos serviços prestados pela Contratada. 

14.1.5. Cuidar para que o empregado da Contratada somente receba ordens para a execução de tarefas, do encarregado 

da empresa Contratada, haja vista a sua subordinação à mesma. Havendo necessidade de solicitações ou 

reclamações quanto aos serviços, estas deverão ser dirigidas ao encarregado, que se incumbirá de tomar as 

providências cabíveis. 

14.1.6.  Não permitir que os empregados da Contratada desempenhem funções que não as definidas no Contrato 

e nos seus aditivos, e muito menos poderão ser utilizados para a realização de tarefas Particulares, e; 

14.1.7.  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações. 

14.1.8. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento 

de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

Contrato. 

14.1.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as cláusulas e 

os termos de sua proposta. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Estarão sujeitas as penalidades administrativas previstas na Lei n. 8.666/93, a  a contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

não aceitar ou 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 

decorrênciada contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 

15.2.  A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acimaficara 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) 
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dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

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 máximode 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) 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. 

15.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.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 contratação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

15.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, e declaração de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas a contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

15.5. 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 n. 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, 

subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93 e na Lei n.9.784/99; 

15.6. A aplicação das penalidades e de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais ocorrências 

serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

15.7. 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; 

15.8. As situações dispostas no Art. 78 da Lei n. 8.666/93 poderão ensejar, a critério daAdministração, a rescisão 

unilateral do contrato. 
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16. DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. DO FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá-AP para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

 

 

Macapá-AP, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA  

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ  

CONTRATANTE 

 

 

FRANCISCO GOMES BARRIGA NETO 
VERSATIL EIRELI 

CONTRATADA 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem repassados pelo Governo do Estado do Amapá – GEA, 
através da Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP, para fazer face atinente ao CONTRATO Nº 14/2021 – 
NGC/SESA firmado com a empresa VERSÁTIL EIRELI. 
 

CONTRATO Nº 14/2021 
VERSATIL EIRELI 

DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE  2021 

PARCELA MÊS VALOR 

1 ABRIL (24 dias)  R$                                                                50.846,70  

2 MAIO ( 31 dias)  R$                                                                 65.676,95  

3 JUNHO ( 30 dias)  R$                                                                 63.558,30  

4 JULHO ( 31 dias)  R$                                                                 65.676,95  

5 AGOSTO ( 31 dias)  R$                                                                 65.676,95  

6 SETEMBRO ( 30 dias)  R$                                                                 63.558,30  

7 OUTUBRO ( 03 dias)  R$                                                                   6.355,85  

          TOTAL R$                                                  381.350,00 

 

OBS: Importa o presente CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO o valor de R$ 381.350,00 (trezentos e oitenta e 

um mil e trezentos e cinquenta reais). 

 

 

Macapá-AP, 07 de abril de 2021. 
 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA  

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ  

CONTRATANTE 

 

 

FRANCISCO GOMES BARRIGA NETO 
VERSATIL EIRELI 

CONTRATADA 
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PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo Governo do Estado do Amapá – GEA, através da 
Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP, para fazer face atinente ao CONTRATO Nº 14/2021 – NGC/SESA 
firmado com a empresa VERSÁTIL EIRELI. 
 

CONTRATO Nº 14/2021  

VERSÁTIL EIRELI 

NATUREZA FONTE 
P.O. 

AÇÃO VALOR GLOBAL 

33.90.39 107 829 2109 
R$                                                                                381.350,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

  
Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 381.350,00 (trezentos e oitenta e um mil e 

trezentos e cinquenta reais). 

 

 

 

 

Macapá-AP, 07 de abril de 2021. 
 

 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA  

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ  

CONTRATANTE 

 

 

FRANCISCO GOMES BARRIGA NETO 
VERSATIL EIRELI 

CONTRATADA 
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