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CONTRATO Nº 57/2021 – NGC/SESA 

  

CONTRATO Nº 57/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE, COMO CONTRATANTE E 

A EMPRESA A SILVA PACHECO EIRELI, 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 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 

a empresa A. SILVA PACHECO – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.718.099/0001-31 sediado(a) 

na  Av. Presidente Marechal Humberto De Alencar Castelo BR, nº 110, Bairro Comercial, Santana/AP, 

CEP 68.925-105, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ALCIANI 

SILVA PACHECO, RG nº 220.356 PTC/AP e CPF 623.168.422-91, tendo em vista o que consta no 

Processo nº  300101.0077.0040.0087/2021, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2021-SESA e Parecer 

Jurídico nº 157/2021 - PAS/PGE/SESA e em observância às disposições do Art. 25, Inciso II da Lei Nº 

8.666/93, firmam o presente instrumento de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviço de consultoria e 

assessoramento com comprovada expertise a ser realizada por profissional ou empresa especializada na 

execução de serviços técnicos de natureza singular voltados a auditoria e controle no âmbito do direito 

público na área de processos e contratos administrativos para apoio, diagnósticos e orientação junto ao 

setor Controle Interno da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O contrato terá o prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, a dizer 

13/12/2021 a 12/12/2022. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR  

3.1 A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos Orçamentários 

consignados no Orçamento Geral da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amapá, para o exercício 

de 2021 e 2022: Ação: 2109, Natureza: 33.90.39, Fonte 216.  

3.2 O valor do presente contrato é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).  
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4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1 Revisão da atuação do controle interno e emissão de parecer, com observância em manuais, 

entendimento de órgãos de controle externo e demais manuais procedimentais em vigor, o qual deverá 

conter comentários, observações e diagnósticos sobre os problemas encontrados e as melhorias a serem 

efetuadas, identificando possíveis consequências e vantagens de eventuais mudanças sugeridas no 

parecer. 

4.2 Fornecer orientações de controle, fiscalização e acompanhamento de ações voltadas ao 

Controle Interno, auxiliando os gestores e sua equipe na busca de soluções inteligentes, inovadoras e 

econômicas para problemas enfrentados rotineiramente. Demonstrar estratégias, planejamento e medidas 

de prevenção a riscos de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas e da administração 

como um todo, preservando a legalidade, impessoalidade, idoneidade e moralidade. 

4.3 Deverão ser fornecidas instruções técnicas continuadas para toda a equipe, desde o 

processo de execução até sua conclusão, acompanhando, revisando e apontando eventuais correções 

necessárias dos processos. Avaliar e sugerir melhoria nos fluxos internos de maneira a prevenir situações 

de desvios de execuções e recursos, demonstrando como melhorar a alocação de recursos, bem como 

prestar apoio irrestrito no processo de tomada de decisões. 

4.4 A empresa contratada deverá apresentar relatório contendo sugestões quanto às 

providências que julgar do interesse do gestor público para que possam ser adotadas, objetivando 

fortalecer o sistema de controle interno, com melhorias procedimentais administrativas que propiciem 

maior eficiência, economicidade, transparência e lisura ao processo. 

4.5 Poderão ser emitidos outros relatórios a qualquer tempo, sempre que observados pontos 

que julgar de interesse da administração ou caso solicitado pelo gestor. A descrição de cada falha 

observada deverá ser sempre acompanhada de recomendação de como corrigi-la. 

4.6 A empresa contratada deverá apresentar mensalmente relatório de produtividade que será 

homologado pelo Controle Interno e juntado aos autos do processo de pagamento como forma de 

comprovação do serviço prestado; 

4.7 O referido relatório deverá ser apresentado na primeira semana do mês subsequente ao mês 

que o serviço fora prestado; 

4.8 O relatório é de caráter opinativo, deixando a cargo da autoridade competente acatar ou 

não os termos do referido documento. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 Trata-se de serviço técnico, de natureza singular, com profissionais especializados para a 

referida demanda objeto desta contratação; 

5.2 O serviço será prestado continuamente em 3 (três) etapas, sendo a de 1) 

PLANEJAMENTO, 2) EXECUÇÃO/ACOMPANHAMENTO e 3) APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS. 

5.3 FASES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

1)                  PLANEJAMENTO: 

Levantamento prévio: 

I)                    Obtenção de conhecimento e compreensão da entidade para subsidiar o planejamento 

dos trabalhos; 

II)                  Levantamento de informações sobre características gerais da organização: missão, 

negócio, contexto no qual desenvolve suas operações, objetivos-chave e processos que os suportam: 
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a)    Contexto operacional: ramo de atividade, natureza das operações, referências estratégicas 

da organização: missão, visão, negócio, valores, dados orçamentários, quadro de pessoal (efetivo e não 

efetivo); índices qualitativos (reclamações e pleitos); 

b)   Estrutura organizacional e governança: organograma e/ou; manual da organização, 

estrutura de governança da entidade (conselhos, comitês); controle interno; 

c)       Marco legal e regulatório: previsão constitucional, lei orgânica, lei de estrutura 

administrativa, lei de criação, regimento interno, decretos e outras regulamentações externas incidentes 

sobre a organização e suas atividades, políticas, procedimentos e manuais internos e relevantes, código de 

ética ou de conduta e seus instrumentos de operacionalização, planos estratégicos, deliberações anteriores 

do controle externo e recomendações do controle interno; pareceres 

1.1. Definição ou revisão da estrutura de Controle Interno: 

1.2. Definir critérios para diagnóstico e avaliação da estrutura de controle interno da organização, caso 

ela ainda não tenha sido definida pela administração, ou revisar a estrutura de controle interno por ela 

definida, caso já o tenha feito. 

1.3. Desenvolvimento dos instrumentos de avaliação: 

I) desenvolver os instrumentos de avaliação adequados (ou adaptar os que tenham sido utilizados em 

trabalhos anteriores) de acordo com o escopo definido para a avaliação. 

II) Técnica de Controle: entrevista, pesquisa, observação direta e procedimento para exames 

documentais; 

III) Instrumentos para aplicação das técnicas: roteiros de entrevistas, questionários de pesquisa, 

roteiros de observação direta e procedimento para exames documentais. 

IV) Formas de aplicação: entrevista presenciais, por telefone, individuais ou em grupo, pesquisa por 

contato pessoal, por telefone ou eletrônica (e-mail, intranet, internet); até workshop, etc 

1.4. Os trabalhos devem ser iniciados com uma reunião, previamente agendada, e com um roteiro pré-

estabelecido, apresentado aos gestores, responsáveis e demais agentes de governança o escopo da 

consultoria, objetivos do trabalho e cronograma do trabalho. 

1.5 - Sistema de organização administrativa: 

1.5.1. Identificar, no organograma da Administração, os coordenadores, responsáveis, gerentes dos 

setores chaves da entidade; 

1.5.2. Recomendar a edição de manuais de procedimentos e formas de execução das tarefas afetas a 

cada setor, acompanhando o seu cumprimento; 

2) EXECUÇÃO 

Esta fase consistirá na avaliação do 1) PLANEJAMENTO, e estabelecimentos do plano de trabalho 

em conjunto com o Setor de Controle Interno, propondo, por meio de relatórios mensais os instrumentos 

de avaliação para o controle interno; técnicas de controle; instrumentos para aplicação de técnicas de 

controle interno; formas de aplicação das técnicas; demonstrando os benefícios da implementação dos 

achados; 

Além disso, os serviços terão a seguinte abrangência, em termos de serviços de consultoria, em: 

Orientação ao gestor e sua equipe sobre os processos envolvidos na administração pública, atinentes, 

entre outros temas, ao controle patrimonial, de almoxarifados e insumos em geral. 

 

3) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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3.1. Periodicidade para apresentação dos resultados obtidos das atividades implementadas de 

trimestralidade, preferencialmente na última semana do 3º mês. 

3.2. Os resultados deverão ser analisados e, caso necessário, reestruturar o plano de trabalho para 

um efetivo alcance de metas. 

5.4 As ações de consultoria e assessoramento especializada irão abranger: 

a) revisar pontualmente o trabalho do controle interno; 

b) otimização, adequação das ações e manifestações do setor;  

c) realizar, por demanda, a análise de processos por relevância, complexidade, materialidade e 

volume de recurso repassado aos contratos intermediados pela secretaria de estado da saúde – sesa;  

d) a contratada deverá disponibilizar profissional por 4h diárias on-line para atender as necessidades 

do controle interno, e até 6h semanais presenciais, sob demanda, em horário de expediente normal, 

preferencialmente nas dependências do contratante situada na av. anhanguera, nº 265, bairro buritizal, 

macapá-amapá, entre a rua jovino dinoá e leopoldo machado;  

e) orientação técnica e assessoramento para eventuais esclarecimentos julgados necessários para 

tomada de decisões da contratante; 

f) avaliar a rotina do controle interno  

g) avaliação do fluxo do controle interno; 

h) verificações e auxílio em auditorias setoriais; 

i) criação de fluxos para implantação e melhoria dos procedimentos adotados pelo controle interno;  

j) treinamento e acompanhamentos no desenvolvimento dos trabalhos do referido setor;  

k) emissão de relatórios e parecer quando solicitado pelo contratante; 

l) prestação de consultoria nas solicitações por videoconferência, telefone, whatsapp, e-mail ou 

outra forma eletrônica;  

m) o relatório mensal deverá conter as informações e atendimentos prestados durante o mês de 

execução do serviço; 

6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) 

Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(s) dos 

documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 

Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto o 

art. 29 da Lei n. 8.666, de 1993, e no Art. 7o do Decreto Estadual n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A prestação do serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada 

e esta Secretaria de Estado da Saúde e/ou Estado do Amapá. 

7.2 A empresa contratada deve possuir capacidade de fornecer equipe/profissional com 

expertise técnica capaz de atender a demanda deste termo de referência compreendendo assessoria, 

consultoria técnica e auditorias financeiras ou tributárias; 

7.3 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com alocação de empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

7.4 Designar profissionais com reconhecida competência técnica para prestar os serviços 

demandados pela Contratada; 
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7.5 Efetuar as pesquisas necessárias para o encaminhamento e solução de problemas 

apresentados pela Contratada; 

7.6 Escalonar os problemas com suas respectivas soluções, junto com os técnicos dos serviços 

ofertados de acordo com a conveniência e necessidade da Contratante; 

7.7 Comunicar imediatamente à Contratante sobre a incidência de qualquer evento que afete 

de qualquer forma o andamento das atividades; 

7.8  

7.9 Comunicar a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP e/ou ao fiscal do 

contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega dos serviços, 

a impossibilidade de seu cumprimento, apresentado as devidas justificativas, que poderão ser 

homologadas pelo fiscal; 

7.10 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

contratação, devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 

dessas condições; 

7.11 A contratada está sujeita às penalidades e sanções administrativas contidas nos artigos 86, 

87 e seguintes da Lei 8.666/93. 

7.12 Em caso de inexecução parcial ou total do objeto deste termo de referência que enseja sua 

rescisão nos termos dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 

7.13 A contratada deverá indicar, no momento que manifestar a ciência da Ordem de serviço, 

um preposto para, se aceito pela SESA, representá-la na execução do contrato; 

7.14 Visando a execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA, se obriga a: 

7.15 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

7.16 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada de 

acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas pelo Gestor do Contrato; 

7.17 Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução contratual, incluindo 

materiais, mão-de-obra, locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 

impostos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidos, relativamente à execução dos serviços e aos 

empregados; 

7.18 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, 

INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Carteiras Profissionais devidamente registradas. Deverá a 

Contratada, no ato do recebimento mensal do valor pactuado no contrato, apresentar comprovantes 

atualizados de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhistas referentes às obrigações patronais e os 

relacionados à força de trabalho. 

7.19 Selecionar os funcionários com experiência na área de atuação; 

7.20 Efetuar o pagamento dos impostos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do presente contrato; 

7.21 Substituir qualquer empregado no caso de falta, ausência legal ou férias, de maneira a não 

prejudicar a normalidade da execução dos serviços. Na hipótese de empregado faltante/ausente, a 

Contratada deverá efetuar a substituição em no máximo uma hora após o início da jornada prevista; 
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7.22 Submeter-se às normas e condições baixadas pela SESA, quanto ao comportamento, 

discrição e urbanidade de seus empregados, bem como ao cumprimento dos horários estabelecidos e ao 

controle de presença e permanência dos empregados em serviço; 

7.23 Quando do início das atividades e sempre que solicitada, deverá apresentar a relação de 

empregados, relativo ao quadro funcional disponibilizado para execução do contrato. Sempre que houver 

substituição de empregado deverão ser apresentados os mesmos documentos quando do início das 

atividades com no máximo de 24 horas da SESA; 

7.24 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na Legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependências das 

unidades da SESA; 

7.25 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos que causem prejuízos ao patrimônio da 

SESA quer sejam por seu pessoal, quer sejam em consequência da má execução dos serviços; 

7.26 Iniciar as Atividades no máximo até dez dias úteis após a emissão da Ordem de Início dos 

Trabalhos, que será expedida pela SESA; 

7.27 Respeitar e cumprir todos os preceitos trabalhistas em vigor e, demais ordens correlatas e 

orientações emanadas das autoridades de setores competentes para o fiel desempenho das atividades 

especificadas; 

7.28 Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

7.29  

7.30 É vedado aos empregados da CONTRATADA: 

7.31 Abrir armários, gavetas ou envelopes de qualquer natureza existente nas dependências da 

CONTRATANTE que não sejam parte de sua rotina de trabalho; 

7.32 Ingerir e/ou comercializar bebidas alcoólicas, ou quaisquer tipos de substância que causem 

dependência física, entorpecentes, fármacos, etc., nas dependências da CONTRATANTE; 

7.33 Abrir portas que deem acesso às instalações da CONTRATANTE para terceiros, sem 

prévia autorização; 

7.34 Deslocar equipamentos e utensílios de propriedade da CONTRATANTE sem prévia 

autorização ou que não sejam apenas deslocamentos necessários à execução de suas tarefas; 

7.35 Permitir a permanência de familiares ou pessoas estranhas à CONTRATANTE nos 

horários de trabalho sobre qualquer pretexto; 

7.36 Substituir em 24 horas, sempre que exigido pela contratante e independentemente de 

qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento estejam em desacordo com os termos do contrato, ou seja, julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da contratante ou ao interesse do Serviço Público, ou ainda 

entendida como inadequada para prestação dos serviços; 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP obriga-se a: 

a) comunicar a Contratada de toda e quaisquer ocorrências necessárias relacionadas com a aquisição 

dos serviços; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada com 

relação ao item objeto da contratação; 
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c) fornecer aos consultores um local de trabalho com adequadas instalações, preferencialmente com 

ponto de acesso à rede elétrica e internet, bem como acesso a um microcomputador padrão com 

impressora; 

d) fornecer aos consultores instalações adequadas para a realização de reuniões com os membros da 

SESA/AP; 

e) efetuar o pagamento da Contratada em conformidade com a legislação, levando em consideração 

a proposta da contratada, de que até o início da consultoria, a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, 

deverá apresentar o EMPENHO correspondente e, após a execução do mesmo, deverá ser apresentada a 

nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, sendo que o valor correspondente deverá ser 

depositado na conta da Contratada, no banco mencionado por ela na proposta; 

f) assegurar de que o preço final da aquisição está compatível com aqueles praticados no mercado 

de forma a garantir que sejam vantajosos para a Contratante; 

g) rejeitar no todo ou em parte, os serviços que a Contratada entregar fora das especificações do 

Projeto Básico; 

h) proporcionar todas as condições para que o Contratado possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Projeto Básico; 

9. CLÁUSULA NONA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b) o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços na forma de assegurar o perfeito cumprimento do contrato, 

devendo ser exercida por um representante da administração, especialmente designado na forma do arts. 

67 e 73 da lei nº 8.666/93; 

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por fiscal designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

d) o fiscal deverá emitir ordem de serviço, a partir da data da assinatura do contrato, para ciência da 

contratada do início dos serviços; 

e) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser 

solicitadas por meio do relatório de fiscalização; 

f) notificar o contratado da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços; 

g) quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela contratada, sem ônus para a SESA; 

h) monitorar a execução do contrato e exigir a qualidade efetiva dos serviços contratados, além de 

conferir a compatibilidade das notas fiscais e documentos exigíveis para pagamento; 

i) caberá ao fiscal do contrato fiscalizar, também, o cumprimento, pela contratada, das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias e etc; 

j) não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto do contrato, 

a secretária de estado da saúde do estado do amapá se reserva ao direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude da responsabilidade da contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 

o objeto do contrato; 
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k) cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas, com seus anexos, contrato e 

proposta da empresa; 

l) acompanhamento do serviço contratado e ateste das notas fiscais/fatura; 

m) realizar contatos diretos com a contratada; 

n) apurar eventuais faltas da contratada que possam gerar a aplicação de sanções previstas no 

contrato, informando-as ao setor competente, sob pena de responsabilidades; 

o) realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, submetendo à autoridade 

superior as questões controvertidas decorrentes da execução da contratação, com o objetivo de dar solução 

às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito administrativo; 

p) ordenar a retirada imediata e substituição de empregado da contratada que estiver sem uniforme 

ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo 

critério, julgar inconveniente. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

10.1  Nos termos do Art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados; 

10.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor representante 

designado pela CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes; 

10.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei n.º 8.666, de 

1993; 

10.4 Durante o período de fornecimento do objeto, a CONTRATADA poderá manter preposto, 

aceito pela Administração CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

11.1 O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e 

demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento da execução do objeto; 

c) falhar na execução do contrato; 

d) fraudar na execução do contrato; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Declaração falsa; 

g) Fraude fiscal. 
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11.2 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação 

de sanções administrativas, previstas no Contrato, Edital e Legislação vigente, podendo culminar a 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 8.666/1993. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

12.1 Casos de rescisão por parte da Adm (inexecução total ou parcial); 

12.2 Direitos da administração nesses casos (art. 77, Lei 8666/93). 

12.3 Consoante o previsto na Lei no 8.666/93 e suas alterações, o contrato poderá ser rescindido: 

a)      por ato unilateral e escrito da administração, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos i a 

xii e xvii da lei no 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à contratada, o direito a qualquer indenização, 

sem prejuízo das penalidades pertinentes; 

b)      amigavelmente, por acordo entre as partes; 

c)       judicialmente, nos termos da lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES  

13.1 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;  

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões 

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

atualizado do contrato. 

13.3  Não será admitida a subcontratação do objeto do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - - DA PUBLICAÇÃO 

14.1 O extrato do presente Contrato será publicado, no Diário Oficial do Estado, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, nos termos do Artigo 61, §único da Lei nº 

8.666/93. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

15.1 As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

Macapá/AP, 13 de dezembro de 2021. 

 
JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

Contratante 

 

ALCIANI SILVA PACHECO  

A. Silva Pacheco – EIRELI 

Contratada         
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