
 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 CONTRATO REGULAR Nº 09/2022 – NGC/SESA 

 CONTRATO  REGULAR  Nº  09/2022  QUE 
 FAZEM  ENTRE  SI  O  ESTADO  DO  AMAPÁ, 
 POR  MEIO  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA 
 SAÚDE,  COMO  CONTRATANTE  E  A 
 EMPRESA  BLB  ELETRÔNICA  LTDA.  -  EPP, 
 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  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)  Polícia  Civil/PA,  doravante  denominada  CONTRATANTE,  e 
 BLB  ELETRÔNICA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  04.220.505/0001-12,  sediado(a)  Rua  Domingos 
 Marreiros  nº  738,  Umarizal,  CEP  66055-210,  Belém/PA  ,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste 
 ato  representada  pelo(a)  Sr.LUIZ  OTÁVIO  MARTINS  BORGES  LEAL,  CPF  126.963.662-68,  tendo 
 em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº  300101.0077.0179.0117/2022,  Parecer  Jurídico  nº  41/2022, 
 Processo  Administrativo  SIGA  nº:  00013/SESA/2022  e  em  observância  às  disposições  da  Lei 
 14.133/21,  firmam  o  presente  instrumento  de  contrato,  mediante  as  cláusulas  e  condições  a  seguir 
 enunciadas. 

 1.  CLÁUSULA – PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 1.1.  Art. 37, XXI da Constituição federal de 1988; 
 1.2.  Fundamentado  pelo  Inciso  I  do  Art.  74  da  Lei  Federal  nº  14.133/21  Art.  74.  (É  inexigível  a 
 licitação  quando  inviável  a  competição,  em  especial  nos  casos  de:  I  -  aquisição  de  materiais,  de 
 equipamentos  ou  de  gêneros  ou  contratação  de  serviços  que  só  possam  ser  fornecidos  por  produtor, 
 empresa ou representante comercial exclusivos); 

 2.  CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 2.1.  O  presente  Contrato  tem  como  objeto  a  Contratação  de  empresa  especializada  e  Autorizada  pelo 
 fabricante  em  Manutenção  Corretiva  e  Preventiva  com  reposição  de  peças  e  acessórios  em 
 Ventiladores  Pulmonares  Modelo  IX-5,  Marca  INTERMED/VYAIRE,  pertencentes  à  Secretaria  de 
 Saúde do Estado do Amapá. 
 3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 3.1.  Os  contratos  de  que  trata  este  termo,  regular-se-ão  pelas  suas  cláusulas  e  pelos  preceitos  de  direito 
 público,  e  a  eles  serão  aplicados,  supletivamente,  os  princípios  da  teoria  geral  dos  contratos  e  as 
 disposições de direito privado. Conforme estabelecido Art. 89 da Lei Federal 14.133/21; 
 3.2.  O  Estado  do  Amapá,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá  –  SESA-AP,  firmará 
 contrato  com  a  Licitante  Vencedora,  que  terá  duração  de  01(um)  ano  a  partir  da  data  da  sua  assinatura, 
 qual  seja  15/06/2022  até  14/06/2023.  O  contrato  poderá  ser  prorrogado  sucessivamente,  respeitada  a 
 vigência máxima decenal, conforme Art. 107 da Lei Federal 14.133/21. 

 4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR 
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 Os  recursos  para  cobertura  das  despesas,  decorrentes  da  execução  dos  serviços  contratados,  correrão  à 
 conta  do  programa  de  trabalho  consignado  no  orçamento  da  SESA,  elemento  de  despesa  339039  – 
 outros  serviços  de  terceiros  –  pessoa  jurídica,  na  ação  2111,  fontes  101  e  107  e  serão  empenhadas,  nos 
 termos da lei 14.133/21. 
 5. CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E SERVIÇO 
 5.1.  Serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  nos  Ventiladores  Pulmonares  Modelo  IX-5,  Marca 
 INTERMED/VYAIRE  de  propriedade  da  SESA,  representada  exclusivamente  pela  empresa  BLB 
 Eletrônica  LTDA  (CNPJ:  04.220.505/0001-12),  objeto  do  presente  contrato,  deverá  ser  realizada  nos 
 Hospitais pertencentes a SESA, no horário de 08:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira; 
 5.2.  Permiti  r  fiscalização,  que  será  realizada  por  representante  desta  Secretaria,  fornecendo  todas  as 
 informações necessárias ao bom desenvolvimento dos serviços; 
 5.3.  CONDIÇÕES  DE  EXECUÇÃO:  Executar  os  serviços  através  de  mão  de  obra  especializada  e 
 providenciar  a  substituição  de  peças  eletrônicas  e  mecânicas  e  acessórios  quando  necessário  conforme 
 a proposta apresentada pela contratada; 
 5.4.  Realizar  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA,  com  todos  os  procedimentos  necessários  visando 
 prevenir  os  equipamentos  contra  possíveis  defeitos,  contribuindo  na  extensão  da  vida  útil,  incluindo 
 limpeza, lubrificação, inspeção, testes e ajustes, através de visita mensal; 
 5.5.  Realizar  MANUTENÇÃO  CORRETIVA  no  local  da  instalação  desde  que  haja  condições  técnicas, 
 e  não  sendo  possível,  o  serviço  será  executado  nos  laboratórios  da  empresa  BLB  Eletrônica  correndo 
 todas as despesas de transporte por sua inteira responsabilidade; 
 5.6.  Atender  à  solicitação  de  manutenção  corretiva  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  da  abertura 
 do chamado, realizada por pessoa autorizada desta Secretaria. 
 6. CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 A contratada deverá: 
 6.1.  Executar  os  serviços  através  de  mão  de  obra  especializada  e  providenciar  a  substituição  de  peças 
 eletrônicas  e  mecânicas  e  acessórios  quando  necessário  conforme  a  proposta  apresentada  pela 
 contratada; 
 6.2.  Realizar  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA,  com  todos  os  procedimentos  necessários  visando 
 prevenir  o  equipamento  contra  possíveis  defeitos,  contribuindo  na  extensão  da  vida  útil,  incluindo 
 limpeza,  lubrificação,  regulagem,  calibração,  inspeção,  testes  e  ajustes,  entre  outras  ações  que 
 garantam a operacionalização dos equipamentos; 
 6.3.  A  empresa  deverá  encaminhar  a  SESA,  antes  de  iniciar  os  trabalhos,  o  cronograma  de  execução 
 dos serviços de manutenção preventiva, devidamente aprovado entre as partes; 
 6.4.  A  manutenção  preventiva  deverá  ser  programada  dentro  do  horário  comercial  de  08:00  às  17:00  hs 
 de 2º a 6º feira; 
 6.5  .  A  manutenção  preventiva  de  acordo  com  as  determinações  do  fabricante,  deve  apresentar  o 
 relatório das manutenções de cada equipamento; 
 6.6  .  No  final  de  cada  manutenção  preventiva  a  contratada  deverá  emitir  ordem  de  serviço, 
 caracterizando  a  realização  das  ações  executadas  na  manutenção  preventiva.  Deverá  constar  também 
 todas as observações e sugestões para otimização e desempenho deles; 
 6.7.  As  manutenções  preventivas  deverão  ser  identificadas  nos  equipamentos,  por  intermédio  de 
 etiquetas,  afixada  ao  corpo  dos  aparelhos.  Na  etiqueta  deverá  conter  a  data  de  execução,  a  data  da 
 próxima intervenção, nome da empresa e nome do técnico responsável; 
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 6.8.  No  final  de  cada  mês  a  empresa  deverá  apresentar  um  relatório  do  consolidado  de  ordens  de 
 serviços  de  manutenção  preventiva  executadas  no  mês,  assim  como  as  peças  utilizadas  com  as  devidas 
 especificações; 
 6.9.  Realizar  MANUTENÇÃO  CORRETIVA  no  local  da  instalação  desde  que  haja  condições  técnicas, 
 e  não  sendo  possível,  o  serviço  será  executado  nos  laboratórios  da  empresa  BLB  Eletrônica  correndo 
 todas  as  despesas  de  transporte  por  sua  inteira  responsabilidade,  mediante  aos  chamados  técnicos 
 efetuados pela engenharia clínica e conforme prazos de atendimento estipulados em contrato; 

 6.10.  Durante  a  vigência  do  contrato,  a  empresa  será  responsável  pela  realização  dos  serviços  técnicos 
 de  manutenção  corretiva  decorrentes  de  defeitos  ocasionados  por  falhas  no  equipamento,  devendo 
 apresentar  o  relatório  de  diagnóstico  do  defeito,  identificação  e  descrição  das  peças  corretivas 
 necessárias para reparo; 
 6.11.  São  ilimitadas  as  quantidades  de  manutenções  corretivas  (diagnóstico  e  correção  de  defeitos), 
 sendo  todos  os  custos  de  mão  de  obra  e  logística  para  a  correção  do  problema  correrá  por  conta  da 
 empresa contratada; 
 6.12.  Quando  ocorrer  abertura  do  chamado  de  manutenção  corretiva,  a  empresa  deverá  estar  no  local 
 realizando  atendimento  dentro  do  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  úteis,  considerando  horas 
 úteis de 08:00 hs de segunda a sexta-feira, após a notificação por vias oficiais; 
 6.13.  No  caso  de  realização  de  reparo  que  não  haja  a  necessidade  de  troca  de  peças,  a  empresa  deverá 
 restabelecer  funcionamento  pleno  do  equipamento  em,  no  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas, 
 considerando horas úteis de 08:00 ás 18:00 de segunda a sexta-feira, após o atendimento; 
 6.14.  No  caso  de  realização  de  reparo  que  não  haja  a  necessidade  de  troca  de  peças,  a  empresa  deverá 
 restabelecer  funcionamento  pleno  do  equipamento  em,  no  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas, 
 considerando horas úteis de 08:00 ás 18:00 de segunda a sexta-feira, após o atendimento; 
 6.15.  Aplicação  de  peças/acessórios  e  serviços  especializados,  é  de  inteira  responsabilidade  da  empresa 
 a  aplicação  de  peças/acessórios,  quando  necessários,  para  execução  de  manutenção  no  parque  de 
 equipamentos médico-hospitalares desta instituição; 
 6.16.  Sobre  o  conceito  de  peças/acessórios  subtende-se  toda  e  qualquer  peça/acessórios  necessário  para 
 reparar um EMH e fazer com que este desempenhe a função para a qual foi concebido; 
 6.17.  Após  chegada  da(s)  peça(s)  a  empresa  deverá  restabelecer  o  funcionamento  pleno  do  equipamento 
 no  máximo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  úteis,  considerando  horas  úteis  de  08:00  ás  18:00  de  segunda  a 
 sexta-feira, após o atendimento; 
 6.18.  A  aplicação  de  peças  previsto  neste  contrato  é  exclusivo  para  reparos  dos  equipamentos  objeto  do 
 contrato de manutenção; 
 6.19.  No  final  de  cada  manutenção  preventiva/corretiva,  a  contratada  deverá  emitir  ordem  de  serviço, 
 caracterizando  a  realização  das  ações  executadas  na  manutenção  corretiva  e  troca  de  peças.  Assim, 
 como as observações e sugestões para a minimização dos problemas identificados; 
 6.20.  Deverá  colher  assinatura  do  responsável  técnico  do  setor  e/ou  substituto  legal  e  entregando  uma 
 via de ordem de serviço de manutenção; 
 6.21.  No  final  de  cada  mês  a  empresa  deverá  apresentar  um  relatório  do  consolidado  de  ordens  de 
 serviços  de  manutenção  preventiva/corretiva  executadas  no  mês  e  relação  de  peças  devidamente 
 especificadas. 
 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 7.1.  O  serviço  objeto  deste  Contrato  e  do  Termo  de  Referência,  serão  atendidos  os  requisitos  e 
 observadas às normas constantes deste contrato e no Termo de Referência; 
 7.2.  Colocar  à  disposição  desta  Secretaria  contratante  os  meios  necessários  à  comprovação  da  qualidade 
 dos equipamentos, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito; 
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 7.3.  Emitir relatório e chek-list dos equipamentos ao término de cada manutenção; 
 7.4.  Arcar  com  os  custos  inerentes  a  execução  dos  serviços  objeto  deste  contrato  e  do  Termo  de 
 Referência; 
 7.5.  Executar  os  serviços  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos,  conforme  especificações  do 
 Termo de Referência e de sua proposta; 
 7.6.  Facultar  à  Administração,  a  qualquer  tempo,  a  realização  de  inspeções  e  diligências,  objetivando  o 
 acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados; 
 7.7.  Notificar  à  Administração,  imediatamente  e  por  escrito  de  quaisquer  irregularidades  que  venham 
 ocorrer em função da execução dos serviços; 
 7.8.  Dar  garantias  e  cumprir  rigorosamente  os  prazos  estipulados  no  contrato,  conforme  previsto  na 
 legislação em vigor; 
 7.9.  Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado; 
 7.10.  Arcar  com  a  responsabilidade  civil  por  todos  e  quaisquer  danos  materiais  e  morais  causados  pela 
 ação  ou  omissão  de  seus  empregados,  trabalhadores,  prepostos  ou  representantes,  dolosa  ou 
 culposamente, à Administração ou a terceiros; 
 7.11.  Assegurar  à  Administração  as  condições  necessárias  ao  acompanhamento,  a  supervisão,  ao 
 controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado; 
 7.12.  Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo  Órgão  Contratante  durante  a  vigência 
 da garantia; 
 7.13.  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações  constantes 
 no  termo  de  referência,  nem  subcontratar  no  todo  ou  em  partes  qualquer  os  serviços  que  está  obrigada; 
 7.14.  Executar  os  serviços  conforme  proposto  pela  Contratante  durante  o  prazo  de  vigência  do  contrato 
 respeitando suas Cláusulas; 
 7.15.  Responder por erro de qualquer natureza relativo  aos métodos utilizados; 
 7.16.  Responder  por  quaisquer  danos  pessoais  ou  materiais  ocasionados  por  seus  empregados 
 decorrentes do cumprimento deste Termo de Referência; 
 7.17.  Manter  sempre  um  profissional  da  área  com  autonomia  para  tomar  deliberação  e/ou  atender 
 solicitação da contratante, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos serviços contratados. 

 8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 8.1.  Efetuar o controle e avaliação da execução deste  contrato; 
 8.2.  Prestar  à  CONTRATADA  todas  as  informações  necessárias  ao  bom  desenvolvimento  dos  serviços, 
 objeto deste contrato; 
 8.3.  Efetivar o pagamento dos respectivos serviços,  conforme estipulado em contrato; 
 8.4.  Permitir  o  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA  às  dependências  da  CONTRATANTE,  para  o 
 fiel  cumprimento  do  fornecimento  e  a  instalação  dos  bens,  proporcionando  todas  as  facilidades  para  o 
 cumprimento das obrigações dentro das normas, prazos e condições desta contratação; 
 8.5.  Fornecer espaço adequado para a realização dos  serviços de manutenção; 
 8.6.  Manter  condições  ambientais  de  suprimento  de  energia  elétrica,  condicionamento  de  ar  e  estrutura 
 física; 
 8.7.  Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares  e contratuais quando cabíveis; 
 8.8.  Zelar  pela  boa  qualidade  dos  equipamentos,  receber,  apurar  e  solucionar  queixas  e  reclamações  dos 
 usuários; 
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 8.9.  Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas nos equipamentos. 

 9.  CLÁUSULA  NONA  –  DO  ACOMPANHAMENTO,  CONTROLE,  AVALIAÇÃO  E 
 FISCALIZAÇÃO 
 9.1.  A  execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  1  (um)  ou  mais  fiscais  do 
 contrato,  representantes  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá-SESA-AP  especialmente 
 designados  conforme  requisitos  estabelecidos  no  art.  7º  da  Lei  14.133/21,  ou  pelos  respectivos 
 substitutos,  permitida  a  contratação  de  terceiros  para  assisti-los  e  subsidiá-los  com  informações 
 pertinentes a essa atribuição; 
 9.2.  O  fiscal  do  contrato  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  à  execução  do 
 contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 
 9.3.  O  fiscal  do  contrato  informará  a  seus  superiores,  em  tempo  hábil  para  a  adoção  das  medidas 
 convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência; 
 9.4.  O  fiscal  do  contrato  será  auxiliado  pelos  órgãos  de  assessoramento  jurídico  e  de  controle  interno  da 
 Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá-SESA-AP,  que  deverão  dirimir  dúvidas  e  subsidiá-lo  com 
 informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual; 
 9.5.  Na  hipótese  da  contratação  de  terceiros  prevista  no  subitem  9.1.,  deverão  ser  observadas  as 
 seguintes regras: 
 9.5.1.  Conforme estabelecido pelo Inciso I, II, §  4º do Art. 117 da Lei Federal 14.133/21: 
 a)  a  empresa  ou  o  profissional  contratado  assumirá  responsabilidade  civil  objetiva  pela  veracidade  e  pela 
 precisão  das  informações  prestadas,  firmará  termo  de  compromisso  de  confidencialidade  e  não  poderá 
 exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato; 
 9.5.2.  A  contratação  de  terceiros  não  eximirá  de  responsabilidade  o  fiscal  do  contrato,  nos  limites  das 
 informações recebidas do terceiro contratado; 
 9.6.  conforme  estabelecido  pelo  Inciso  I,  II,  §  4º  do  Art.  117  da  Lei  Federal  14.133/21:  a.  a  empresa  ou  o 
 profissional  contratado  assumirá  responsabilidade  civil  objetiva  pela  veracidade  e  pela  precisão  das 
 informações  prestadas,  firmará  termo  de  compromisso  de  confidencialidade  e  não  poderá  exercer 
 atribuição  própria  e  exclusiva  de  fiscal  de  contrato;  b.  a  contratação  de  terceiros  não  eximirá  de 
 responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado; 
 9.7.  A  verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com  base  nos  critérios 
 previstos neste Termo e no contrato; 
 9.8.  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  demais  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela 
 CONTRATADA  ensejará  a  aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas  no  instrumento  convocatório 
 e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme Lei nº 14.133/21; 
 9.9.  Em  hipótese  alguma,  será  admitido  que  a  própria  CONTRATADA  materialize  a  avaliação  de 
 desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada; 
 9.10.  A  CONTRATADA  poderá  apresentar  justificativa  para  a  prestação  do  serviço  com  menor  nível  de 
 conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,  desde  que  comprovada  a  excepcionalidade  da 
 ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador; 
 9.11.  A  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros, 
 por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou 
 emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em 
 corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade Lei n° 14.133/21; 
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 9.12.  O  Acompanhamento,  controle  e  Avaliação  do  contrato  de  prestação  de  serviço  será  realizado  pela 
 Comissão  de  Controle  e  Avaliação  designada  pela  Coordenadoria  de  Regulação,  Controle  e  Avaliação 
 da SESA; 
 9.13.  A  fiscalização  do  contrato  será  realizada  por  fiscal  de  contrato  designado  pela  Gerência  de 
 Fiscalização da SESA, através de portaria; 
 9.14.  O  responsável  pela  fiscalização  da  execução  do  contrato  de  prestação  de  serviços,  ao  tomarem 
 conhecimento  de  qualquer  irregularidade  ou  ilegalidade  darão  ciência  ao  Secretário  de  Estado 
 competente  que  adotará  as  providências  pertinentes  junto  aos  órgãos  de  controle,  sob  pena  de 
 responsabilidade; 
 9.15.  Não  obstante  a  contratada  deverá  ser  a  única  e  exclusiva  responsável  pela  execução  de  todos  os 
 serviços,  ao  CONTRATANTE  é  reservado  o  direito  de,  sem  que  de  qualquer  forma  restrinja  a  plenitude 
 dessa  responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os  serviços,  que  será 
 exercida diretamente por fiscal ou gestor do contrato designados; 
 9.16.  A  Comissão  de  Acompanhamento,  Controle  e  Avaliação  deve  executar  mensalmente  a  avaliação 
 dos  serviços  prestados,  descontando-se  do  valor  devido,  o  equivalente  à  indisponibilidade  dos  serviços 
 contratados  e  por  motivos  imputáveis  à  CONTRATADA,  sem  prejuízo  das  demais  sanções  disciplinadas 
 em contrato. 

 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
 Estará  sujeita  às  penalidades  administrativas  previstas  na  Lei  n.º  14.133/21,  a  contratada  deixar  de 
 cumprir as seguintes obrigações: 
 10.1.  A  Contratada  deve  cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  Edital,  seus  anexos  e  sua  proposta, 
 assumindo  como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  da  boa  e  perfeita  execução  do 
 objeto e, ainda: 
 a)  Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  Termo  de  Referência  e  de  sua  proposta,  com  a 
 alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  além  de 
 fornecer  e  utilizar  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  na  qualidade  e 
 quantidade mínimas especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 
 b)  Reparar,  corrigir,  remover  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  no  prazo  fixado  pelo 
 fiscal  do  contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções 
 resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 c)  Manter a execução do serviço nos horários fixados  pela Administração; 
 d)  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do  objeto,  bem  como  por  todo  e 
 qualquer  dano  causado  ao  Estado  do  Amapá,  à  entidade  estadual  ou  a  terceiros,  devendo  ressarcir 
 imediatamente  a  Administração  em  sua  integralidade,  ficando  a  Contratante  autorizada  a  descontar  da 
 garantia,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor  correspondente  aos 
 danos sofridos; 
 e)  Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem  executados,  em 
 conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 f)  Disponibilizar  à  Contratante  os  empregados  devidamente  uniformizados  e  identificados  por  meio  de 
 crachá, além de provê-los com os EPIs de uso obrigatório, quando for o caso; 
 g)  Fornecer  os  uniformes  a  serem  utilizados  por  seus  empregados,  conforme  disposto  no  Termo  de 
 Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
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 10.2.  Desde  que  regida  pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT),  apresentar,  no  primeiro  mês  de 
 prestação  dos  serviços,  em  relação  aos  empregados  vinculados  à  prestação  do  contrato  administrativo, 
 bem como a cada novo empregado que se vincule a essa prestação, a seguinte documentação: 

 a)  Relação  dos  empregados,  contendo  nome  completo,  cargo  ou  função,  horário  do  posto  de 
 trabalho,  números  da  carteira  de  identidade  (RG)  e  da  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF), 
 com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

 b)  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  dos  empregados  admitidos  e  dos 
 responsáveis  técnicos  pela  execução  dos  serviços,  quando  for  o  caso,  devidamente  assinada  pela 
 contratada; 

 c)  Exames médicos admissionais dos empregados da contratada  que prestarão os serviços; 
 d)  Declaração  de  responsabilidade  exclusiva  da  contratada  sobre  a  quitação  dos  encargos 

 trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 
 10.3  .  Comunicar  o  desligamento  de  empregados  no  curso  da  prestação  dos  serviços,  com  toda  a 
 documentação  pertinente  ao  empregado  dispensado,  à  semelhança  do  que  se  exige  quando  do 
 encerramento do contrato administrativo; 
 10.4  .  Apresentar  relação  mensal  dos  empregados  que  expressamente  optarem  por  não  receber  o  vale 
 transporte; 
 10.5  .  12  Quando  não  for  possível  a  verificação  da  regularidade  no  Cadastro  Central  de  Fornecedores  do 
 Estado  do  Amapá,  a  Contratada  deverá  entregar  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do  contrato,  até  o 
 dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, documentação mencionada na Lei 14.133/21; 
 10.6  .  Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em  Acordo,  Convenção,  Dissídio 
 Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias  abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as  obrigações 
 trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  em  legislação  específica,  cuja 
 inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 
 10.7  .  Não  serão  incluídas  na  Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços  as  disposições  contidas  em 
 Acordos,  Dissídios  ou  Convenções  Coletivas  que  tratem  de  pagamento  de  participação  dos 
 trabalhadores  nos  lucros  ou  resultados  da  empresa  contratada,  de  matéria  não  trabalhista,  de  obrigações 
 e  direitos  que  somente  se  apliquem  aos  contratos  com  a  Administração  Pública,  ou  que  estabeleçam 
 direitos  não  previstos  em  lei,  tais  como  valores  ou  índices  obrigatórios  de  encargos  sociais  ou 
 previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 
 10.8  .  Efetuar  o  pagamento  dos  salários  dos  empregados  alocados  na  execução  contratual  mediante 
 depósito  na  conta  bancária  de  titularidade  do  trabalhador,  em  agência  situada  na  localidade  ou  região 
 metropolitana  em  que  ocorre  a  prestação  dos  serviços,  de  modo  a  possibilitar  a  conferência  do 
 pagamento  por  parte  da  Contratante.  Em  caso  de  impossibilidade  de  cumprimento  desta  disposição,  a 
 contratada  deverá  apresentar  justificativa,  a  fim  de  que  a  Administração  analise  sua  plausibilidade  e 
 possa verificar a realização do pagamento; 
 10.9  .  Autorizar  a  Administração  contratante,  no  momento  da  assinatura  do  contrato,  a  fazer  o  desconto 
 nas  faturas  e  realizar  os  pagamentos  dos  salários  e  demais  verbas  trabalhistas  diretamente  aos 
 trabalhadores,  bem  como  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS,  quando  não  demonstrado  o 
 cumprimento  tempestivo  e  regular  dessas  obrigações,  até  o  momento  da  regularização,  sem  prejuízo  das 
 sanções cabíveis; 
 10.10  .  Não  permitir  que  o  empregado  designado  para  trabalhar  em  um  turno  preste  seus  serviços  no 
 turno imediatamente subsequente; 
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 10.11  .  Atender  às  solicitações  da  Contratante  quanto  à  substituição  dos  empregados  alocados,  no  prazo 
 fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado  descumprimento  das  obrigações 
 relativas à execução dos serviços, conforme descrito no Termo de Referência; 
 10.12  . Instruir seus empregados quanto à necessidade  de acatar as Normas Internas da Administração; 
 10.13  .  Instruir  seus  empregados  a  respeito  das  atividades  a  serem  desempenhadas,  alertando-os  de  não 
 executar  atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,  devendo  a  Contratada  relatar  à  Contratante  toda  e 
 qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
 10.14  .  Apresentar,  sempre  que  solicitado  e  no  prazo  que  a  Administração  fixar,  todos  os  comprovantes 
 que  permitam  a  verificação  pela  Contratante  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas, 
 previdenciárias  e  para  com  o  FGTS,  em  relação  aos  empregados  que  participem  da  execução  dos 
 serviços,  em  especial  quanto  ao  pagamento  de  salários,  adicionais,  horas  extras,  repouso  semanal 
 remunerado  e  décimo  terceiro  salário;  à  concessão  de  férias  remuneradas  e  ao  pagamento  do  respectivo 
 adicional;  à  concessão  do  auxílio  transporte,  auxílio-alimentação  e  auxílio-saúde,  quando  for  devido; 
 aos  depósitos  do  FGTS;  e  ao  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos  empregados 
 dispensados até a datada extinção do contrato; 
 10.15  .  A  não  apresentação  da  documentação  comprobatória  do  cumprimento  das  obrigações 
 trabalhistas,  previdenciárias  e  para  com  o  FGTS  implicará  a  retenção  do  pagamento  da  fatura  mensal, 
 em  valor  proporcional  ao  inadimplemento,  mediante  prévia  comunicação  à  Contratada,  até  que  a 
 situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 10.16  .  Ultrapassado  o  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  na  comunicação  mencionada  no  subitem 
 anterior,  sem  a  regularização  da  falha,  a  Contratante  poderá  efetuar  o  pagamento  das  obrigações 
 diretamente  aos  empregados  da  contratada  que  tenham  participado  da  execução  dos  serviços  objeto  do 
 contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 10.17  .  O  sindicato  representante  da  categoria  do  trabalhador  deverá  ser  notificado  pela  Contratante  para 
 acompanhar o pagamento das respectivas verbas; 
 10.18  .  Quando  não  for  possível  a  realização  do  pagamento  pela  própria  Administração  (por  exemplo, 
 por  falta  da  documentação  pertinente,  tais  como  folha  de  pagamento,  rescisões  dos  contratos  e  guias  de 
 recolhimento),  os  valores  retidos  cautelarmente  serão  depositados  em  juízo,  com  o  objetivo  de  serem 
 utilizados  exclusivamente  no  pagamento  de  salários  e  das  demais  verbas  trabalhistas,  bem  como  das 
 contribuições sociais, previdenciárias e FGTS decorrentes; 
 10.19  .  Não  se  beneficiar  da  condição  de  optante  pelo  Simples  Nacional,  salvo  as  exceções  previstas  no  § 
 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 2006; 
 10.20  .  Comunicar  formalmente  à  Receita  Federal  a  assinatura  do  contrato  de  prestação  de  serviços 
 mediante  cessão  de  mão  de  obra,  salvo  as  exceções  previstas  no  §  5º-C  do  art.  18  da  Lei  Complementar 
 nº  123,  de  2006,  para  fins  de  exclusão  obrigatória  do  Simples  Nacional,  a  contar  do  mês  seguinte  ao  da 
 contratação,  conforme  previsão  do  art.17,  XII;  art.30,  §1º,  II;  e  art.  31,  II,  da  Lei  Complementar  nº  123, 
 de 2006; 
 10.21  .  Para  efeito  de  comprovação  da  comunicação,  a  Contratada  deverá  apresentar  cópia  do  ofício 
 enviado  à  Receita  Federal  do  Brasil,  com  comprovante  de  entrega  e  recebimento,  comunicando  a 
 assinatura  do  contrato  de  prestação  de  serviços  mediante  cessão  de  mão  de  obra,  até  o  último  dia  útil  do 
 mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação; 
 10.22  .  Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer  ocorrência 
 anormal  ou  acidente  que  se  verifique  no  local  dos  serviços,  bem  como  qualquer  irregularidade  verificada 
 no decorrer da prestação dos serviços; 
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 10.23  .  Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela  Contratante  ou  por  seus  prepostos, 
 garantindo-lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bem  como  aos  documentos  relativos 
 à execução dos serviços; 
 10.24  .  Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  não  esteja  sendo  executada  de 
 acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
 10.25  .  Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for 
 necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 
 10.26  .  Promover  a  organização  técnica  e  administrativa  dos  serviços,  de  modo  a  conduzi-los  eficaz  e 
 eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e  especificações  que  integram  o  Termo  de  Referência,  no 
 prazo determinado; 
 10.27  .  Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação  pertinente,  cumprindo  as 
 determinações  dos  Poderes  Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos  serviços  e  nas  melhores 
 condições de segurança, higiene e disciplina; 
 10.28  .  Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação,  quaisquer  mudanças 
 nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 
 10.29  .  Não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na  condição  de 
 aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos;  nem  permitir  a  utilização  do  trabalho  do  menor  de  dezoito 
 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 10.30  .  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas, 
 todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato; 
 10.31  .  Cumprir,  durante  todo  o  período  de  execução  do  contrato,  a  reserva  de  cargos  prevista  em  lei  para 
 pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social,  bem  como  as  regras  de  acessibilidade 
 previstas  na  legislação,  quando  a  Contratada  houver  se  beneficiado  da  preferência  estabelecida  pela  Lei 
 nº 13.146, de 2015; 
 10.32  . Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas  em decorrência do cumprimento do contrato; 
 10.33  .  Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua 
 proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes  de  fatores  futuros  e  incertos,  tais  como  os 
 valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale  transporte,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto 
 inicialmente  em  sua  proposta  não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  do  objeto  da  licitação,  exceto 
 quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei 14.133/21; 
 10.34  .  Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  as 
 normas de segurança da Contratante; 
 10.35  .  Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  fornecendo  todos  os  materiais, 
 equipamentos  e  utensílios  em  quantidade,  qualidade  e  tecnologia  adequadas,  com  a  observância  às 
 recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
 10.36  . Assegurar à Contratante: 

 a)  Realizar  a  transição  contratual  com  transferência  de  conhecimento,  tecnologia  e  técnicas 
 empregadas,  sem  perda  de  informações,  exigida,  inclusive,  a  capacitação  dos  técnicos  da  Contratante  ou 
 da nova empresa que continuará a execução dos serviços, sempre que necessário. 

 b)  Indicar  e  manter  preposto  nos  locais  de  prestação  de  serviço,  aceito  pela  Administração,  para 
 representá-la durante a execução do contrato. 

 c)  Recolher  todos  os  impostos,  taxas,  tarifas,  contribuições,  estaduais  e  municipais,  que  incidam 
 ou  venham  a  incidir  sobre  a  aquisição  do  objeto  e  apresentar  os  respectivos  comprovantes,  quando 
 solicitados pela Administração; 
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 d)  Assumir  todas  as  despesas  decorrentes  do  transporte  dos  materiais  inclusive  carga  e  descarga, 
 até os locais indicados neste contrato; 

 e  )  Assegurar  à  Administração  o  direito  de  fiscalizar,  sustar  e/ou  recusar  os  materiais  que  não 
 estejam  de  acordo  com  as  condições  estabelecidas  no  presente  contrato,  ficando  certo  que,  em  nenhuma 
 hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

 f)  Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  e  acesso  às  dependências  da  Administração 
 contratante; 

 g)  Apresentar,  sempre  que  solicitada,  documentos  que  comprovem  a  procedência  dos  serviços 
 prestados  e  materiais  fornecidos;  Assumir,  ainda,  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais 
 resultantes da adjudicação do Processo Licitatório. 
 10.37  .  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  do  Termo  de  Referência,  razão  pala  qual  a  Empresa  renuncia  a  qualquer  vínculo  de 
 solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante; 
 10.38  .  Tratando-se  de  recurso  proveniente  de  transferência  voluntária  da  União,  permitir  o  livre  acesso 
 dos  servidores  do  órgão  ou  entidade  pública  concedente,  da  mandatária  ou  da  convenente,  bem  como 
 dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas; 
 10.39  . Deixar de entregar ou apresentar documentação  falsa exigida para o certame; 
 10.40  .  Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da 
 contratação; 
 10.41  . Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 10.42  . Não mantiver a proposta apresentada à Secretaria  de Estado da Saúde; 
 10.43  . Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 10.44  . Comportar-se de modo inidôneo; 
 10.45  . Fizer declaração falsa; 
 10.46  . Cometer fraude fiscal; 
 10.47  .  A  contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos  subitens  acima  ficará  sujeita, 
 sem prejuízo das demais cominações legais, às 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; 

 c)  multa  compensatória  de  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,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias 
 úteis,  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 à 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; 
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 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. 

 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 
 11.1.  A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da 
 regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ou  SIGA  ou,  na  impossibilidade  de  acesso 
 ao  referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou  à  documentação  mencionada  no 
 art. 68 da lei 14.133; 
 11.2.  Constatando-se,  junto  ao  SIGA,  a  situação  de  regularidade  do  fornecedor  contratado,  deverão  ser 
 tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018; 
 11.3.  O  setor  competente  para  proceder  o  pagamento  deve  verificar  se  a  Nota  Fiscal  ou  Fatura 
 apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 a)  o prazo de validade; 
 b)  a data da emissão; 
 c)  os dados do contrato e do órgão contratante; 
 d)  o período de prestação dos serviços; 
 e)  o valor a pagar; 
 f)  eventual destaque do valor de retenções tributárias  cabíveis. 

 11.4.  Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da 
 despesa,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta 
 hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  não 
 acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 11.5.  Nos  termos  do  item  1,  do  Anexo  VIII-A  da  Instrução  Normativa  SEGES/MP  nº  05,  de  2017,  será 
 efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à  irregularidade  verificada,  sem  prejuízo  das 
 sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 a)  deixou  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a  qualidade  mínima 
 exigida; 

 b)  deixou  de  utilizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a  execução  do  serviço,  ou 
 utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 
 11.6.  Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a  ordem  bancária  para 
 pagamento; 
 11.7.  Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SIGA  para  verificar  a 
 manutenção das condições de habilitação exigidas no contrato; 
 11.8.  Constatando-se,  junto  ao  SIGA,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será  providenciada  sua 
 notificação,  por  escrito,  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  regularize  sua  situação  ou,  no  mesmo 
 prazo,  apresente  sua  defesa.  O  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  a  critério  da 
 contratante; 
 11.9.  Previamente  à  emissão  de  nota  de  empenho  e  a  cada  pagamento,  a  Administração  deverá  realizar 
 consulta  ao  SIGA  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação,  no  âmbito 
 do  órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências  impeditivas 
 indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018; 
 11.10.  Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a  contratante  deverá 
 comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  da 
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 contratada,  bem  como  quanto  à  existência  de  pagamento  a  ser  efetuado,  para  que  sejam  acionados  os 
 meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 
 11.11.  Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à  rescisão 
 contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa; 
 11.12.  Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados  normalmente,  até  que  se 
 decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SIGA; 
 11.13.  Será  rescindido  o  contrato  em  execução  com  a  contratada  inadimplente  no  SIGA,  salvo  por 
 motivo  de  economicidade,  segurança  nacional  ou  outro  de  interesse  público  de  alta  relevância, 
 devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante; 
 11.14.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação  aplicável,  em 
 especial  a  prevista  no  artigo  31  da  Lei  8.212,  de  1993,  nos  termos  do  item  6  do  Anexo  XI  da  IN 
 SEGES/MP n. 5/2017, quando couber; 
 11.15.  É  vedado  o  pagamento,  a  qualquer  título,  por  serviços  prestados,  à  empresa  privada  que  tenha  em 
 seu  quadro  societário  servidor  público  da  ativa  do  órgão  contratante,  com  fundamento  na  Lei  de 
 Diretrizes Orçamentárias vigente; 
 11.16.  Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  fica  convencionado  que  não  haverá  taxa  de 
 compensação  financeira  devida  pela  Contratante,  tendo  em  vista  que  a  administração  deve  seguir  a 
 ordem cronológica para realização dos pagamentos. 
 11.17.  A  secretaria  de  Estado  da  Saúde  reserva-se  o  direito  de  recusar-se  a  efetuar  o  pagamento,  se  na 
 sua  execução  a  contratada,  não  cumprir  as  normas  editalícias,  e  se  os  serviços  prestados  não  estiverem 
 nas  perfeitas  condições  de  uso  e  de  acordo  com  as  especificações  apresentadas  e  aceitas  por  esta 
 administração; 
 11.18.  No  valor  a  ser  pago  para  a  execução  do  objeto  desta  licitação  estarão  inclusos  todos  os  custos 
 diretos  e  indiretos  requeridos  para  a  execução  do  objeto,  encargos  sociais,  seguros,  custos  de  mão  de 
 obra,  benefícios  diversos,  tributos  ou  quaisquer  outros  encargos  que  vierem  a  existir  sobre  o  aludido 
 objeto constituindo assim a única remuneração pelos serviços contratados; 
 11.19.  A contratada deverá apresentar, devidamente  atualizados, os documentos descritos abaixo: 
 a)  Certidão  conjunta  quanto  a  tributos  e  contribuições  federais  e  dívida  ativa  da  União,  emitida  pela 
 Secretaria  da  Receita  Federal  e  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional,  do  domicílio  ou  sede  da 
 Contratada; 
 b)  Documento  comprobatório  de  inexistência  de  débito  com  o  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social 
 (Certidão Negativa de Débito – CND); 
 c)  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS), 
 fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
 11.20.  Fica  vedada  a  antecipação  de  pagamento  do  objeto  prestado,  por  força  do  eu  dispõe  o  §2°,  item 
 III, do artigo 63, da Lei Federal n° 4.320/64; 
 11.21.  A  nota  fiscal  somente  será  liberada  quando  o  cumprimento  do  Empenho  estiverem  total 
 conformidade com as especificações exigidas pelo Estado; 
 11.22.  Na  eventualidade  de  aplicação  de  multas,  estas  deverão  ser  liquidadas  simultaneamente  com 
 parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 12.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -  DAS  ALTERAÇÕES  E  DO  REAJUSTE  CONTRATUAL 
 O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 12.1.  Unilateralmente pela Administração: 

 a)  quando  houver  modificação  do  Termo  ou  das  especificações,  para  melhor  adequação  técnica  a 
 seus objetivos; 

 b)  quando  for  necessária  a  modificação  do  valor  contratual  em  decorrência  de  acréscimo  ou 
 diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 12.2.  por acordo entre as partes: 

 a)  quando conveniente a substituição da garantia de  execução; 
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 b)  quando  necessária  a  modificação  do  regime  de  execução  da  obra  ou  do  serviço,  bem  como  do 
 modo  de  fornecimento,  em  face  de  verificação  técnica  da  inaplicabilidade  dos  termos  contratuais 
 originários; 

 c)  quando  necessária  a  modificação  da  forma  de  pagamento  por  imposição  de  circunstâncias 
 supervenientes,  mantido  o  valor  inicial  atualizado  e  vedada  a  antecipação  do  pagamento  em  relação  ao 
 cronograma  financeiro  fixado  sem  a  correspondente  contraprestação  de  fornecimento  de  bens  ou 
 execução de obra ou serviço; 

 d)  para  restabelecer  o  equilíbrio  econômico-financeiro  inicial  do  contrato  em  caso  de  força 
 maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe  ou  em  decorrência  de  fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis  de 
 consequências  incalculáveis,  que  inviabilizam  a  execução  do  contrato  tal  como  pactuado,  respeitada,  em 
 qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato: 

 I  -  Se  forem  decorrentes  de  falhas  de  Termo,  as  alterações  de  contratos  de  obras  e  serviços  de 
 engenharia  ensejar  apuração  de  responsabilidade  do  responsável  técnico  e  adoção  das  providências 
 necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 
 12.3.  É admitida a repactuação deste Termo de Contrato; 
 12.4.  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. 
 12.5.   A  extinção  do  contrato  configurará  óbice  para  o  reconhecimento  do  desequilíbrio 
 econômico-financeiro. 
 12.6.  Sob hipótese nenhuma será concedida indenização  por meio de termo indenizatório.  
 12.7.  A  CONTRATADA  renuncia  de  maneira  expressa,  a  qualquer  direito  de  alegação  de  desequilíbrio 
 econômico-financeiro, após o encerramento do contrato. 
 12.8.  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.   
 12.9.  A  variação  de  custos  decorrente  do  mercado  somente  será  concedida  mediante  a  comprovação 
 pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se: 

 a)  Os preços praticados no mercado ou em outros contratos  da Administração; 
 b)  As particularidades do contrato em vigência; 
 c)  A nova planilha com variação dos custos apresentada; 
 d)  Indicadores  setoriais,  tabelas  de  fabricantes  no  caso  dos  OPME`S,  valores  oficiais  de  referência, 
 tarifas públicas ou outros equivalentes; 
 e)  A disponibilidade orçamentária da contratante. 

 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 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. 

 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS  
 Fazem  parte  integrante  deste  CONTRATO,  independentemente  de  sua  transcrição,  os  documentos,  em 
 especial, os abaixo relacionados:  

 a) Termo de Referência e apêndices ou Projeto Básico;  
 b) Edital da Licitação;  
 c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa;  
 d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  
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 e) Resultado da Licitação.  
 f) Ata de registro de preços, se for o caso. 

 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 15.1. O contrato administrativo poderá ser extinto nas seguintes hipóteses: 
 . Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
 especificações,  de  projetos  ou  de  prazos;  II  -  desatendimento  das  determinações  regulares  emitidas  pela 
 autoridade 
 designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior 
 A.  Alteração  social  ou  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa  que  restrinja  sua 
 capacidade de 
 concluir o contrato; 
 B. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 C. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
 D. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
 anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
 E.  Atraso  na  liberação  das  áreas  sujeitas  a  desapropriação,  a  desocupação  ou  a  servidão  administrativa, 
 ou 
 impossibilidade de liberação dessas áreas; 
 F. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
 G.  Não  cumprimento  das  obrigações  relativas  à  reserva  de  cargos  prevista  em  lei,  bem  como  em  outras 
 normas 
 específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
 15.2. Extinção do contrato poderá ser realizada de três formas: 
 .  Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  exceto  no  caso  de  descumprimento 
 decorrente 
 de  sua  própria  conduta.  Nesse  caso,  deverá  a  extinção  ser  precedida  de  autorização  escrita  e 
 fundamentada da 
 autoridade competente; 
 A. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
 disputas,  desde  que  haja  interesse  da  Administração.  Nesse  caso,  também  deverá  a  extinção  ser 
 precedida de 
 autorização  escrita  e  fundamentada  da  autoridade  competente  determinada  por  decisão  arbitral,  em 
 decorrência de 
 cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – DO FORO 
 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, 15 de junho de 2022. 

 JUAN MENDES DA SILVA                                                          LUIZ OTÁVIO MARTINS BORGES LEAL 
 Secretário de Estado da Saúde                                                                              BLB Eletrônica LTDA 

 Contratante                                                                                                         Contratada 
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