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CONTRATO REGULAR Nº 06/2022– NGC/SESA 

  

CONTRATO REGULAR DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO Nº 06/2022 QUE FAZEM ENTRE SI O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COMO 

CONTRATANTE E A EMPRESA NUSA DO 

ESPIRITO SANTO 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, e 

NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 055324260001/00, sediado(a) RUA 

INTERVENTOR SANTOS NEVES, nº 125 SALA 40J, Bairro: CENTRO, CEP: 29.185-000 , doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. LAERCIO DOS SANTOS 

RODRIGUES, CPF: 198.502.388-10, tendo em vista o que consta no Processo nº 

300101.0077.0179.0094/2022 NAT-SESA e Pregão Eletrônico n.°047/2021 - CLC/PGE, em 

23/09/2021, constantes nos autos do processo administrativo SIGA n.º 00020/PGE/2021, e em 

observância às disposições da Lei 8.666/93, firmam o presente instrumento de contrato, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA – PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

1.1 Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei n.°10.520/2002; Lei Complementar n°123/2006; Lei 

Complementar Estadual n°108/2018; Decreto Federal n°8.538/2015; Decreto Estadual n.º 

2.648/2007 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei n°8.666/1993 e Lei n°8.078/1990 (CDC), 

bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Pregão Eletrônico 

n°047/2021 - CLC/PGE, em 23/09/2021, constantes nos autos do processo administrativo SIGA 

n.º 00020/PGE/2021. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

       2.1 O presente contrato tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de Solução Tecnológica 

com Fornecimento de Módulos e de Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e Prontuário 

Eletrônico Padronizado às normas do Ministério da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto de 2011), 

incluindo integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá (Governo e Municípios), 

implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por período de 12 meses. 

2.2 O presente contrato será executado em regime de empreitada por preço unitário. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

   3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 

05/04/2022 e encerramento em 04/04/2023 podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
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mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 48 (quarenta e oito) meses e já computados os 

iniciais, nos termos do artigo 57, IV da Lei n° 8.666, de 1993, caso sejam preenchidos os requisitos 

abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

   a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

   b) A contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

   c) O contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; 

   d) A administração ainda tenha interesse na realização do serviço. 

3.2 O cronograma de desembolso inicial é meramente sugestivo, podendo a empresa não receber o valor 

total, recebendo apenas na proporcionalidade dos dias efetivamente trabalhados para evitar o 

enriquecimento ilícito.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR  

  4.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Unidade Gestora; Fonte 107; Ação:  2658- Programa de Trabalho n.° 2.10.122.002.2658 – 

manutenção de serviços administrativos – FES/SESA; Natureza de Despesa n.º 339039 – Fundo 

Estadual de Saúde, e Nota de Empenho n.°2022NE00759, de 31/03/2022, no valor de R$ 777.600,00 

(setecentos e setenta e sete mil e seiscentos reais), para sua devida execução. 

  4.2 . O valor da presente contratação é de R$ 777.600,00 (setecentos e setenta e sete mil e seiscentos 

reais), que será pago de acordo com a certificação do serviço. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Notas Fiscais referentes aos 

serviços entregues e atestados pela Contratante, através da emissão de termos de aceite; 

5.2. No período de implantação dos Sistemas, a Contratada deverá emitir Notas Fiscais referentes a cada 

uma das atividades descritas no cronograma de implantação, conforme Anexo II do Termo de 

Referência, somente ao serem finalizadas. Neste caso, a Contratada deverá entregar um Relatório de 

cada atividade, que deverá ser analisado e aceito pelo responsável por seu recebimento; 

5.3. O pagamento será de acordo com a demanda efetivamente executada, após as Notas Fiscais serem 

aceitas a atestadas pelo funcionário da Contratante, designado como Gestor do Contrato; 

5.4. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste 

subitem, observadas as disposições do termo de referência, através de crédito na Conta Bancária do 

fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

5.4.1. Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 

5.4.2. CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social; 

5.4.3. CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

5.4.4. CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

5.4.5. CND emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

5.4.6. CND emitida pela Prefeitura Municipal, e;  

5.4.7. CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho. 

5.5. 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; 

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao 

pleito. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES 
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6.1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES 

6.2.1. Os serviços serão executados de acordo com as quantidades, especificações e condições 

estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência, conforme tabela abaixo: 

DADOS DOS ITENS 

ITE

M 

CÓDI

GO 

DESCRIÇÃ

O 

DAT

A 

MOTI

VO 

UNI

. 

MAR

CA 

QUAN

TI. 

TIP

O 

VAL

OR 

UNI. 

Val

or 

tota

l 

23 000229

05 

SUPORTE: 

8 horas, 5 

dias por 

semana 

(8x5).Confor

me 

especificaçã

o técnic 

  1-

serv. 

Própri

o 

12 Lote 

001 

42.000

,00 

504.

000,

00 

30 000229

12 

Serviço de 

suporte nível 

3 sob 

demandas 

  1-

h/tra

b 

Própri

o 

2.000 Lote 

001 

126,00 252.

000,

00 

31 000229

13 

Prestação de 

Serviços de 

consultoria 

especializada 

em 

informatizaç

ão de 

sistemas de 

saúde 

(técnico 

nível l) 

  1h/tr

ab 

Própri

o 

200 Lote 

001 

108,00 21.6

00,0

0 

VALOR TOTAL R$: 

777.600,00 

 

6.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 6.2.2. Serviços contemplados na contratação: 

   6.2.2.1. Integração com softwares em uso da rede Estadual de saúde do Amapá; 
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   6.2.2.2. Toda a estrutura do software deverá ser integrada com a base de dados da Contratante quando 

os requisitos técnicos assim o exigir; 

   6.2.2.3. A Contratada se responsabilizará pelas customizações necessárias no software com o objetivo 

de prover a integração do mesmo com os softwares atualmente em uso na rede de saúde. Para esta 

integração, os seguintes requisitos deverão ser respeitados: 

     a) A Contratada se responsabilizará pelo desenvolvimento dos serviços que serão instalados no código 

fonte do software ofertado; 

     b) Os requisitos técnicos para desenvolvimento dos serviços (software ofertado e softwares locais) 

serão definidos em conjunto entre as equipes da Contratada e Contratante; 

     c) Todas as integrações com o software da Contratada deverão ser realizadas através de API 

(Application Programming Interface) e/ou webservices. 

  6.2.2.4. Implantação: A implantação do sistema consiste na disponibilização do software, online, 

devidamente integrado com a base de dados da Contratante, para preparação e testes da estrutura de 

informatização, a ser realizada pelas equipes de profissionais da Contratante e da Contratada, em unidade 

teste e, posteriormente, em todas as unidades de saúde contidas no escopo deste termo; 

  6.2.2.5. Treinamento: O treinamento dos usuários da saúde deverá ser realizado em datas, locais e 

horários a serem definidos entre Contratante e Contratada. Para o treinamento, toda a infraestrutura (sala, 

equipamento, etc.) ficará sob a responsabilidade da Contratante; 

  6.2.2.6. O treinamento e o processo de implantação têm como estimativa uma semana por unidade básica 

de saúde prestando-se apoio na recepção, consultório médico e após consulta, com estimativa de 

implantação de 2 unidade de forma simultânea para cada módulo contratado, sendo permitido o 

treinamento simultâneo quando ocorrer a implantação de mais de um módulo; 

  6.2.2.7. Transferência do conhecimento para a equipe técnica: Consiste em treinar a equipe técnica da 

Secretaria de Saúde do Amapá em todo o software abrangendo a tecnologia utilizada e regras de negócio 

e funcionalidades para que possam realizar os suportes de 1º nível. A Contratante deverá fornecer os 

códigos fonte da última versão após o período de implantação e suporte contratado; 

  6.2.2.8. Suporte técnico e atualizações legais: Consiste no suporte técnico e atualizações do software 

durante a vigência do contrato; 

  6.2.2.9. Suporte técnico nível 3: Consiste no desenvolvimento sob demanda de funcionalidades 

específicas, definidas pela área técnica da Secretaria da Saúde do Amapá; 

  6.2.2.10. Os serviços prestados terão que apresentar as seguintes caraterísticas, estas serão melhor 

detalhadas em todo o item 11 do termo de referência: 

  a) Serviço de atendimento ao usuário do sistema de saúde (prontuário eletrônico), agendamento 

eletrônico de consultas, consulta e exames, carteira de vacinas e ouvidoria; 

  b) Prontuário eletrônico com ferramentas informatizadas que permitam a melhor gestão da unidade 

hospitalar; 

  c) Controle de Estoque de insumos gerais e relacionados aos serviços de saúde (medicamentos, material 

médico hospitalar, imunobiológicos) e integrado ao prontuário médico; 

  d) Serviço de disparo de mensagens para população em geral ou específica de acordo do objetivo da 

comunicação. 

   6.3. TREINAMENTO NOS MÓDULOS DO SISTEMA 

   6.3.1. O treinamento deverá ser realizado em conjunto com a implantação dos módulos sistêmicos nas 

Unidades de Saúde, contemplando minimamente 1 semana por unidade com 3 técnicos da Contratada 

atendendo aos processos de recepção, ambulatório e pós consulta. 

   6.4. INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EM USO NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE 

   6.4.1. O serviço de interfaceamento entre o sistema de prontuário eletrônico da Contratada e os sistemas 

em uso rotineiro da contratante deverá ser feito por demanda, avaliando-se a quantidade de horas de 

desenvolvimento necessárias à sua efetiva implementação. 

   6.4.2. O software da contratante deverá oportunizar a integração com os sistemas de uso rotineiro pela 

equipe da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, como: 
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   6.4.2.1. Cadastro de Usuários da Saúde; 

   6.4.2.2. CNES - Profissionais da Saúde e Unidades da Saúde; 

   6.4.2.3. Agenda de consultas; 

   6.4.2.4. Agenda de exames; 

   6.4.2.5. Almoxarifados;  

   6.4.2.6. Logradouro 

 6.5. DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 

  6.5.1. O suporte técnico será realizado em dias úteis e excepcionalmente em feriados e finais de semana, 

no horário das 8h às 18h, ou conforme a necessidade e a pedido da SECRETARIA DE SAÚDE DO 

AMAPÁ; 

  6.5.2. A abertura de chamados será efetuada via sistema próprio de abertura de chamado pela internet, 

e/ou chamada telefônica, e/ou por correio eletrônico (e-mail); 

  6.5.3. Caso a ferramenta de abertura de chamado via web esteja indisponível, e a chamada telefônica não 

seja atendida, será enviado um e-mail para a Contratada registrando a abertura do chamado, sendo a data 

e hora do envio do e-mail o início utilizado para a contagem do tempo para a medição da SLA. A 

Contratada deverá informar os endereços do e-mail a ser utilizada para esse fim; 

  6.5.4. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente, em dependências de responsabilidade da 

Contratada, e não haverá limite de quantidade de chamados remotos durante a vigência do contrato; 

  6.5.5. Quando for necessário ou conveniente o atendimento presencial, profissionais da empresa 

contratada visitarão a unidade solicitante, em até 24 (vinte quatros) horas, para complementar suas 

atividades. Caso sejam detectadas falhas e irregularidades (bugs) na operacionalização dos módulos que 

compõe a solução, a proponente deverá fazer a correção destes no prazo se 24 (vinte e quatro) horas e, em 

caso de inoperância, fornece uma nova versão; 

  6.5.6. Os chamados serão classificados nas seguintes categorias de prioridade: 

  a) Alta severidade: Qualquer ocorrência que caracterize a degradação e/ou indisponibilidade dos 

serviços; 

  b) Severo: Ocorrência que prejudique os serviços sem interrompê-los; 

  c) Baixa severidade: Ocorrência que não interfiram na disponibilidade ou performance dos serviços. 

TIPO PRAZO MAXIMO DE 

RESOLUÇÃO 

EXEMPLO 

ALTA SEVERIDADE 4 HORAS SISTEMA PARADO 

SEVERO 8 HORAS FUNCIONALIDADE 

IMPORTANTE PARADA 

BAIXA SEVERIDADE 24 HORAS FUNCIONALIDADE 

SECUNDÁRIA PAEADA 

(*) Prazo em horas úteis corridas, entre 7:00 e 19:00 

  6.5.7. Atendimentos periódicos: deverão ocorrer, impreterivelmente e minimamente, uma vez por mês, 

independentemente de ter havido atendimentos emergenciais no mesmo período. 

  6.5.8. Ao final de cada atendimento, a Contratada deverá atualizar o andamento do chamado no sistema 

da Contratada, com a descrição da solução, procedimentos realizados com data e hora do início e do 

término da execução dos procedimentos e identificação do técnico da empresa; 

  6.5.9. A Contratada deverá enviar, junto com a Nota Fiscal, um relatório listando todos os chamados 

técnicos abertos no período, sendo este o mesmo período de apuração utilizado para a emissão da Nota 

Fiscal, informando se houve ou não estouro de SLA no referido período; 

  6.5.10. A manutenção e suporte deverá ser fornecido pela Contratada a partir da implantação de cada 

módulo do sistema até o término do contrato. 

  6.5.11. A contratada deverá elaborar relatórios gerenciais e analíticos descrevendo a prestação do serviço 

de suporte técnico contendo: 

  a) Quantidade de chamados abertos no período; 

  b) Quantidade de chamados fechados no período; 
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  c) Quantidade de chamados pendentes no período; 

  d) Tempo médio de fechamento dos chamados no período; 

  e) Ocorrências mais comuns com respectivas quantidades de chamados e, soluções corretivas previstas 

em atualizações de versão. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

  7.1. São obrigações da contratante:  

  7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de fornecimento de licenças por intermédio de 

seus executores centrais e regionais; 

  7.1.2. Informar a necessidade de alteração, inclusão ou substituição de itinerário ou trajeto por ocasião 

da inclusão e/ou exclusão de Hospitais e/ou Unidades de Saúde, em razão de mudança de endereços; 

  7.1.3. Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço; 

  7.1.4. Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondente as aquisições de 

licenças; 

  7.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

das licenças, fixando prazo para a sua correção; 

  7.1.6. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no Contrato e de acordo com 

as normas orçamentárias; 

  7.1.7. Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela Contratada, a 

compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas; 

  7.1.8. Requerer a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que julgar inadequado; 

  7.1.9. Designar o(s) Executor(es), bem como os seus suplentes como responsáveis pelo 

acompanhamento, fiscalização e outros procedimentos inerentes as licenças adquiridas; 

  7.1.10. Informar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, outras providências necessárias, sem 

prejuízo das já descritas no presente Contrato; 

  7.1.11. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste 

Contrato; 

  7.1.12. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

exigidas; 

  7.1.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

  7.2. São obrigações da Contratada: 

  7.2.1. Atender todas as condições e prazos previstos neste Contrato, Termo de Referência, Edital e 

Anexos; 

  7.2.2. Designar preposto, aceito pela Contratante, para representa-la durante a vigência do Contrato; 

  7.2.3. Manter durante a execução do Contrato, as mesmas condições fiscais e técnicas, quando da 

licitação; 

  7.2.4. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados em função de ação ou omissão de empregado 

seu, durante a execução de serviços, não cabendo à Secretaria de SAUDE do Estado do Amapá quaisquer 

ônus ou ação judicial; 

  7.2.5. Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, 

tributários, sociais de acidente de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidirem ou que venha 

incidir sobre o(s) objeto(s) do Contrato; 
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  7.2.6. Apresentar relatório de serviço para cada atendimento, hora do início e término do atendimento, 

nome e matrícula do servidor que recebeu, defeito apresentado, providências adotadas e ainda quaisquer 

outras anotações pertinentes, necessárias;  

  7.2.7. A Contratada deverá apresentar a(s) nota(s) fiscal (ais), em 02(duas) vias, para a liquidação e 

pagamento da despesa, por parte da Contratante; 

  7.2.8. O recebimento definitivo, deverá ser dado dentro de 07(sete) dias úteis, contados da entrega. Após 

este período considerar-se-á definitivamente aceito; 

  7.2.9. A empresa Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.° 8.666/, 

Art. 65, $1º, 2º, II); 

  7.2.10. A empresa Contratada não poderá subcontratar outra empresa para a prestação dos serviços de 

mão de obra e o fornecimento de peças, objeto deste Contrato; 

  7.2.11. A empresa Contratada deverá substituir, sem qualquer custo, peças e/ou serviços executados, 

entregues em desacordo com o Termo de Referência e anexos, bem como a proposta apresentada, mesmo 

depois de recebidos, no mesmo prazo de execução, contado a partir da notificação forma do problema em 

questão; 

  7.2.12. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

do Processo Licitatório; 

  7.2.13. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os 

materiais objeto deste Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com a Contratante; 

  7.2.14. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) que 

sejam compatíveis com o regime de direito público; 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

  8.1 Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos 

constantes no Processo SIGA nº 00020/PGE/2021, em especial, os abaixo relacionados: 

     a) Termo de Referência e apêndices; 

     b) Edital de Pregão Eletrônico nº 047/2021 - CLC/PGE; 

     c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa; 

     d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada; 

     e) Resultado da Licitação. 

     f) Ata de registro de preços. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTRAG E 

RECEBIMENTO 

  9.1. Os serviços de implantação/instalação do Software e o fornecimento dos equipamentos serão 

solicitados por meio de AUTORIZAÇÕES-ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO, assim definido 

como documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle dos itens 

relativos à execução do contrato, possibilitando a verificação da conformidade do serviço executado com 

o solicitado; 

  9.2. A Autorização-Ordem de Compra/Fornecimento deverá definir e especificar os serviços a serem 

realizados, o prazo de entrega, endereço de entrega, responsável pela solicitação do serviço, 

equipamentos, preço unitário e total; 
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  9.3. O Software e os equipamentos que compõem a solução, objetos do presente Contrato, deverão ser 

entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem, os quais serão solicitados 

gradativamente, conforme distribuição dos Grupos indicados no Anexo II do Termo de Referência; 

  9.4. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal e 

justificada da contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da Administração Contratante; 

  9.5. A Empresa deverá fazer a instalação/implantação do Sistema e entrega dos equipamentos 

necessários, em perfeitas condições de uso, na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, sito a Avenida 

Anhanguera, 327, Bairro: Beirol, Macapá-AP, CEP: 68.902-860, ou no endereço do Centro de Gestão de 

Tecnologia da Informação – PRODAP, localizado na Rua São José, 290 e nos demais locais indicados no 

Anexo III deste Termo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em dias de expediente normal, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min. às 13h00min., correndo por conta do fornecedor todas as 

despesas necessárias, tais como frete, seguros etc.; 

  9.6. O objeto será recebido de acordo com as especificações, características e condições estabelecidas 

neste Contrato, bem como no Termo de Referência; 

  9.7. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua Nota 

Fiscal/Fatura com o constante neste Contrato; 

  9.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Contrato e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

  9.9. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Termo será recebido, 

mediante recibo, da seguinte forma: 

      a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e 

quantidades; 

      b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, após 

a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

  9.10.Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido 

pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias; 

  9.11.No caso de constatação de inconformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total 

da(s) pendência(s); 

  9.12.O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional 

da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

  10.1 A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 

SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, através de servidor designado (Executor do Contrato), a quem 

competirá comunicar as falhas porventura constadas  no cumprimento do Contrato e solicitar correção das 

mesmas. A fiscalização será exercida no interesse da SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ e terá o 

direito de verificar o cumprimento das exigências contratuais, especialmente no que se refere à qualidade 

do bem e/ou serviço prestado, podendo exigir a substituição de equipamentos, peças /acessórios aplicados; 

  10.2.Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela Contratada, sem quaisquer ônus para a SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ; 

  10.3.Qualquer fiscalização pela SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, feita em seu exclusivo 

interesse, não implica corresponsabilidade pela execução dos serviços, bem como ao fornecimento de 

equipamentos, peças/acessórios, e não exime a Contratada de suas obrigações pela fiscalização e perfeita 

execução do Contrato; 
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  10.4.A Fiscalização será efetuada conforme previsto no Art. 2º da Instrução Normativa n.°04/2014 será 

exercida pelo Gestor de Contrato, Fiscal Técnico do Contrato e Fiscal Administrativo do Contrato; 

  10.5.Para a fiscalização e acompanhamento da implantação da solução, o CENTRO DE GESTÃO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP irá acompanhar todo processo do projeto em conjunto 

com a SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ e a CONTRATADA. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE  E DA REPACTUAÇÃO 

  11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

  11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o ÍNDICE DE CUSTO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, apurado e divulgado pelo IPEA, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

  11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

  11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

11.7 Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 

Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

11.8 A extinção do contrato configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro. 

11.9Sob hipótese nenhuma será concedida indenização por meio de termo indenizatório.  

11.10 A CONTRATADA renuncia de maneira expressa, a qualquer direito de alegação de desequilíbrio 

econômico-financeiro, após o encerramento do contrato. 

11.11 No que pertine aos Termos Aditivos de vigência, nos casos que houver, fica a CONTRATADA 

adstrita ao direito de pedir o reconhecimento de desequilíbrio econômico-financeiro durante a 

vigência do respectivo termo aditivo. Superada a vigência, não se pode mais, sob hipótese nenhuma, 

requerer reequilíbrio referente ao termo aditivo já passado. 

11.12 A formalização de novo Termo Aditivo, demonstra interesse de ambas as partes de manterem as 

mesmas condições das cláusulas do contrato, razão pela qual fica expressamente vedado requerer 

reequilíbrio retroativo.   

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1 O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite percentual de 25%, 

mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 65, § 1º, da Lei n.° 8.666/1993, 

ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES 

13.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007, 

ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de 

fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA 

que:  

    a) Não mantiver a proposta; 

    b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

    c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

    d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

    e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

    f) Comportar-se de modo inidôneo; 

    g) Fizer declaração falsa; 

    h) Cometer fraude fiscal.  

13.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Ar. 178 da Lei n.º 

14.133/2021. 

13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial 

ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 

penalidades: 

   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 no edital, 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; 

   c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, 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 da alínea anterior, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

   e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação ao órgão 

da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

   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; 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que: 

   a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

   b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

   c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados; 
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13.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do item 13.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

13.5.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

infrator, o Estado do Amapá ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.° 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e 

na Lei n.° 9.784/1999. 

13.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da 

Central de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

13.8. 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. 

13.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida 

cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em 

razão de inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.º 9.784/1999. 

13.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à 

CONTRATADA ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

13.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 

condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da notificação. 

13.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado 

pela Lei n.º 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes 

de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

13.14. As situações dispostas no at. 78 da Lei n.° 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, 

a rescisão unilateral do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RECISÃO 

14.1. Não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas em 

instrumento contratual, por parte da empresa, assegurará ao órgão demandante, sem ônus de qualquer 

espécie para este e sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o direito de dá-lo por rescindido, 

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 n.° 8.666/93 e alterações posteriores; 

14.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei n.° 

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 
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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. 

    14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor do órgão demandante; 

    14.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 

manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da Contratante adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras, como a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos 

prejuízos causados, dentre outras medidas, para que não haja a imediata interrupção dos serviços. 

    14.5. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

n.°10.520/2002; na Lei n°8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei n° 8.078/1990 (CDC); demais 

normas aplicáveis e princípios gerais dos contratos. 

 

16. LÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1 O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme 

preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

17.1 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; 

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. 

 

18.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  

18.1. Para propositura de qualquer ação, com base neste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Macapá, Estado do Amapá, excluindo-se qualquer outro por qualquer privilégio que seja e por estarem 

assim, juntos e contratados, assinam este instrumento igual teor e forma, abaixo assinado. 

Macapá/AP, 05 de abril de 2022 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

         Contratante 

       LAERCIO DOS SANTOS RODRIGUES 

          NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 

                                Contratada

  

 

 

Cód. verificador: 85452584. Cód. CRC: D7E6AB1
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 04/04/2022 16:20, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


		2022-04-04T16:50:27-0300
	LAERCIO DOS SANTOS RODRIGUES:19850238810




