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 CONTRATO REGULAR Nº 11/2022 – NGC/SESA 

 CONTRATO  REGULAR  Nº  11/2022  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  Av.  Anhanguera  283  -  Beirol,  na  cidade  de  Macapá-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) 
 Polícia  Civil/PA,  doravante  denominada  CONTRATANTE,  e  a  A.SILVA  PACHECO  –  EIRELI  , 
 inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  21.718.099/0001-31,  rua  PRESIDENTE  MARECHAL  HUMBERTO  DE 
 ALENCAR  CASTELO  BRANCO,nº  110-  Bairro:  comercial  CEP  68925-105,  doravante  designada 
 CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  ALCIANI  SILVA  PACHECO,  RG  nº  220356 
 PTC  AP  e  CPF  623.168.422-91,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº 
 300101.0077.0179.0158/2022,  por  meio  de  Inexigibilidade  de  Licitação,  Parecer  Jurídico  nº  52/2022 
 -  PAS/PGE/SESA,  e  em  observâncias  às  disposições  da  Lei  Federal  nº  8.666/99,  firmam  o  presente 
 instrumento de contrato mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 1.  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 1.1.  Contratação  de  serviços  de  assessoria  e  consultoria  técnica  especializada  para  levantamento 
 atualizado  da  área  externa  e  interna,  leitos  e  demais  informações  pertinentes  das  unidades  vinculadas 
 a  esta  secretaria  para  a  confecção  de  projetos  básicos,  termos  de  referência,  documentos  técnicos 
 intelectuais  e  estudos  técnicos  preliminares  por  profissionais  ou  empresa  para  os  serviços  de  limpeza, 
 higienização,  desinfecção,  jardinagem,  lavanderia,  manutenção  predial,  usina  de  oxigênio, 
 alimentação  dietética,  parenteral,  enteral,  nefrologia,  coleta  de  resíduos  hospitalares,  órtese,  próteses  e 
 materiais  especiais,  manutenção  de  equipamentos  hospitalares,  entre  outros  serviços,  com 
 disponibilização  de  capacitação  quanto  a  confecção  dos  referidos  documentos  junto  aos  servidores 
 deste  órgão,  devendo  valer-se  na  elaboração  de  tais  documentos,  de  padrões  nacionalmente  unificados 
 de escolha, demonstrando a vantajosidade para a administração. 

 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 2.1.  O  prazo  de  vigência  será  de  12  (doze)  meses  a  contar  da  assinatura  do  contrato,  de  18  de  julho  de 
 2022  a  17  de  julho  de  2023,  podendo  ser  prorrogável  por  igual  período,  se  assim  de  acordo  as  partes, 
 em conformidade com o artigo 57, Inciso II da Lei n°. 8.666/93. 

 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR 
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 3.1.  A  despesa  decorrente  da  contratação  do  objeto  deste  instrumento  ocorrerá  por  seguinte  dotação 
 orçamentária:  Fonte:  101,  Ação  2109,  Natureza  de  Despesa  33.90.39,  conforme  Programação  Anual 
 de Saúde. Quando da efetiva contratação, observando as condições estabelecidas neste instrumento; 

 4.  CLÁUSULA  QUARTA  -  DAS  CARACTERÍSTICAS  E  DESCRIÇÃO  DO  OBJETO  E 
 SERVIÇOS 
 4.1.  Para  cada  serviço  pretendido  pela  administração,  o  contratado  deverá  considerar  varia  fases  de 
 trabalho,  cujas  operações  listadas  abaixo  são  imprescindíveis  ao  desenvolvimento  dos  serviços 
 contratados,  desde  os  estudos  iniciais  até  a  finalização  do  processo,  o  que  aumenta  significativamente 
 as  operações  executivas  de  cada  item  listado,  e  outras  a  serem  modificados  ou  inserir,  conforme  a 
 necessidade da Contratante SESA/AP; 
 4.2.  Análise  e  elaboração,  in  loco,  de  documentos  técnicos  contendo  as  informações  necessários  para 
 a confecção dos termos de referências ou projetos básicos solicitados pela contratante; 
 4.3.  Elaboração de documentos auxiliares para o regular trâmite dos processos; 
 4.4.  Elaboração de Estudos Técnicos preliminares – ETP, Termos de Referência e Projetos Básicos; 
 4.5.  Elaboração de Estudos Técnicos preliminares – ETP, Termos de Referência e Projetos Básicos; 
 4.6.  A  execução  de  cada  produto  será  procedida  de  Ordem  de  serviço,  conforme  a  o  modelo 
 apresentado “ANEXO I - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO”; 
 4.7.  Cada  ordem  de  serviço  contemplará  produtos  referente  a  planilha  de  serviços  apresentada  neste 
 termo; 
 4.8.  Uma  ordem  de  serviço  poderá  conter  um  ou  mais  produtos  desde  que  seja  de  acordo  com  a 
 planilha de serviços solicitados; 
 4.9.  Considerando  que  a  Planilha  de  serviços  possui  complexidades  distintas,  o  CRONOGRAMA 
 apresenta os prazos limites para execução de cada produto; 
 4.10.  A  contratante  poderá  solicitar  a  qualquer  tempo  capacitação  para  seus  servidores  adquirirem  os 
 conhecimentos  necessários  para  a  confecção  de  Estudos  Técnicos  Preliminares,  Projetos  Básicos  e 
 Termos de Referência. 

 5.  CLÁUSULA  QUINTA  –  DA  DIRETRIZES  PARA  ELABORAÇÃO  DE  DOCUMENTOS 
 TÉCNICOS 
 5.1.  Sobre  documento  técnico  depreende-se  que  deve  ser  inteligível,  com  informações  redigidas  de 
 forma estruturada, possuindo representação que permita claro entendimento e visualização objetiva; 
 5.2.  O  Documento  Técnico  deve  atender  às  necessidades  a  que  se  propõe  e  aos  requisitos  de  projeto, 
 construção, montagem, instalação, inspeção, operação, manutenção, entre outros; 
 5.3.  É imperioso que se mantenha atualizado; 
 5.4.  O  Documento  Técnico  deve  ser  completo  e  ter  todos  os  seus  campos  preenchidos  de  acordo  com 
 o presente TR, atendendo os seguintes requisitos: 
 5.4.1.  O  campo  “Objeto”  deve  ser  preenchido  de  forma  a  identificar  o  conteúdo  e  a  abrangência  do 
 documento; 
 5.4.2.  O  campo  “Objeto”  deve  ser  preenchido  de  forma  a  identificar  o  conteúdo  e  a  abrangência  do 
 documento; 
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 5.4.3.  Conter  informações  e  referências  que  permitam  melhor  caracterizar  o  documento  técnico. 
 Exemplo: 
 5.4.3.1.  documentos e normas técnicas de referência, bibliografia, e outras fontes de informação; 
 5.4.3.2.  conter,  sempre  que  necessário,  definições  de  siglas,  termos  técnicos,  símbolos,  abreviaturas, 
 entre outros, de forma a atender às normas da ABNT e/ou internacionais que venham a ser utilizadas; 
 5.4.3.3  possuir conteúdo concordante com os documentos que se inter-relacionam com ele. 
 5.5.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: 
 5.5.1.  Os Documento Técnicos deverão ser aprovados pela Contratada; 
 5.5.2.  Verificação  -  É  o  campo  que  deve  ser  preenchido  e  assinado  pelo  profissional  responsável  pela 
 elaboração e conferência do documento técnico; 
 5.5.3.  Aprovação  -  É  o  campo  a  ser  preenchido  e  assinado  pelo  profissional  responsável  pela 
 confirmação  de  que  o  documento  técnico  pode  ser  utilizado  e  enviado  para  aprovação  da  Secretaria  de 
 Estado da Saúde - SESA/AP; 
 5.5.4.  Os  Documentos  Técnico  deverão  ser  aprovados  pela  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  – 
 SESA/AP; 
 5.5.5.  Verificação  -  É  o  campo  que  deve  ser  preenchido  e  assinado  pelo  profissional  responsável  pela 
 análise e conferência do documento técnico 
 5.5.6.  Aprovação  -  É  o  campo  a  ser  preenchido  e  assinado  pelo  profissional  responsável  pela 
 confirmação de que o documento técnico pode ser divulgado e utilizado. 
 5.6.  As  revisões  de  um  documento  técnico  serão  analisadas  e  aprovadas  de  maneira  semelhante  à 
 descrita  anteriormente,  sendo  registradas  em  campos  adequados  da  legenda  padronizada.  Toda  revisão 
 de  documento  técnico,  qualquer  que  seja  seu  teor,  realizada  posteriormente  à  implementação  do 
 projeto  considerado,  deve  ser  enviada  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  -  SESA/GEA  para  ser 
 submetida à análise e aprovação da área técnica responsável. 
 5.7.  Critérios para apresentação de documentos técnicos: 
 5.8.  Documento  original  -  o  documento  original  deverá  ser  entregue  em  duas  vias:  uma  impressa  e 
 outra em mídia eletrônica; Sad 
 5.9.  Será  apresentado  na  primeira  emissão  sob  a  revisão  zero  (0)  e  nas  revisões  posteriores  pelas  letras 
 do  alfabeto  em  ordem  crescente:  A,  B,  C  e  assim  sucessivamente.  Deverá  também  ser  emitido  nos 
 formatos padronizados estabelecidos no Manual; 
 5.10.  O  documento  original  em  formato  A4  deverá  ser  apresentado  em  papel  sulfite  com  gramatura 
 igual  a  75  g/m²  ou  superior;  O  documento  original  maior  que  A4  deverá  ser  apresentado  em  papel 
 vegetal com gramatura igual a 90 g/  m  2  ou superior. 
 5.11.  NOTA  1.  Quando  tratar-se  de  documento  referente  a  equipamento  do  tipo  de  aquisição 
 “prateleira”,  em  formato  A4,  este  deverá  ser  anexado  a  uma  folha  de  rosto  elaborada  em  formato 
 padronizado  conforme  especificado  no  item  5.6  deste  manual.  O  documento  será  apresentado  em  seu 
 formato  original  e  todas  as  suas  folhas  codificadas  conforme  exemplo  a  seguir  Exemplo:  ANEXO  X 
 do  RT-2.  XX.  XX.  XX/6XX-001  –  Folha  X  de  Y  A  identificação  pode  ser  realizada  em  etiqueta  que 
 não  se  desprenda  do  documento,  devendo  constar  no  campo  "Observação"  da  folha  de  rosto  a 
 informação: Anexo X – XX Folhas A4. 
 5.12.  NOTA  2.  Quando  tratar-se  de  documento  referente  a  equipamento  do  tipo  "prateleira",  em 
 formato  superior  a  A4,  este  deverá  ser  anexado  a  uma  folha  de  rosto  elaborada  em  formato 
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 padronizado  conforme  especificado  no  item  5.6  deste  manual.  O  documento  será  apresentado  em  seu 
 formato  original  e  todas  as  suas  folhas  codificadas  conforme  exemplo  a  seguir  Exemplo: 
 DOCUMENTO  NO  FORMATO  DO  FORNECEDOR  DE-2.  XX.  XX.  XX/6XX-001  –  FOLHA  X  de 
 Y. 
 5.13.  A  identificação  pode  ser  realizada  em  etiqueta  que  não  se  desprenda  do  documento,  sendo  que 
 as folhas devem ser numeradas sequencialmente; 
 5.14.  Caberá  exclusivamente  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  -  SESA/GEA  definir  se  o  equipamento 
 pode ser considerado ou não do tipo “prateleira”; 
 5.15.  O  documento  cópia  deverá  ser  entregue  no  mesmo  formato  que  o  documento  original,  na 
 quantidade  estabelecida  em  contrato.  Quando  o  contrato  não  fizer  referência  a  quantidade,  o 
 documento  cópia  deverá  ser  entregue  em  duas  vias:  uma  impressa  e  outra  em  mídia  eletrônica.  O 
 documento cópia em papel deverá ser apresentado em papel A4g; 
 5.16.  Apresentação gráfica de documentos em texto; 
 5.17.  Número  das  seções:  Consiste  em  um  sistema  numérico  progressivo  empregado  para  dispor 
 hierarquicamente  as  partes  do  trabalho,  com  a  finalidade  de  oferecer  uma  visão  clara  da  sequência  e 
 facilitar  a  localização  das  partes  que  o  compõem.  As  seções  devem  ser  numeradas  com  algarismos 
 arábicos, começando por 1, exceto para os anexos que são identificados por letras; 
 5.18.  Devem  ser  numerados  com  algarismos  arábicos,  em  ordem  crescente,  começando  pelo  número 
 1.  A  numeração  deve  ser  independente  entre  si  e  entre  a  numeração  das  seções.  No  caso  de  haver 
 apenas  uma  tabela,  esta  deve  ser  designada  “Tabela  1”.  Havendo  apenas  um  quadro,  deve  ser 
 designado “Quadro 1” e assim por diante; 
 5.19.  Nos textos em geral deverá ser utilizada a fonte "Arial” com o tamanho 12; 
 5.20.  Os  títulos  das  seções  primárias  e  dos  anexos  deverão  ser  escritos  em  letras  maiúsculas,  em 
 negrito e fonte com o tamanho 14; 
 5.21.  Os  títulos  das  seções  secundárias  serão  escritos  em  letras  minúsculas,  excetuando-se  a  primeira 
 letra, que deve estar em maiúscula, fonte tamanho 12, em negrito e alinhados à esquerda; 
 5.22.  Os  títulos  das  seções  terciárias  e  quaternárias  seguem  as  regras  da  seção  secundária,  porém  não 
 são apresentados em negrito; 
 5.23.  Os  títulos  das  tabelas,  quadros  e  figuras  devem  estar  dispostos  acima  da  imagem,  centralizados, 
 escritos com fonte tamanho 10 e em negrito; 
 5.24.  Palavras  estrangeiras  e  Fórmulas  matemáticas  devem  ser  apresentadas  em  formato  de  quadro  e  o 
 significado das variáveis deve ser explicado após a equação; 
 5.25.  Em  caso  de  multiplicação,  utiliza-se  o  símbolo  x,  e  não  o  ponto.  Isso  facilita  a  visualização  e 
 evita mal-entendidos; 
 5.26.  Todo  documento  original  deverá  estar  em  condições  de  ser  saneados,  Word,  Excel,  CAD,  para 
 que  suas  informações  possam  ser  utilizadas  com  rapidez  e  segurança  após  a  conclusão  da 
 implantação, Redução ou ampliação; 
 5.27.  A  critério  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde-  SESA/GEA  poderá  ser  usada  reprodução  do 
 documento  original  em  tamanho  reduzido  ou  ampliado,  obtida  por  qualquer  processo,  desde  que  não 
 apresente  distorções  e  seja  perfeitamente  legível.  Deverá  sempre  ser  indicada  a  porcentagem  de 
 redução ou ampliação; 
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 5.28.  Formato  e  dobramento  dos  documentos  técnicos:  Serão  admitidos  os  formatos  previstos  na 
 norma  NBR-ABNT-10068  –  Folha  de  Desenho,  Leiaute  e  Dimensões,  procedendo-se  primeiro  ao 
 dobramento no sentido vertical, deixando-se visível a legenda e, depois, no sentido horizontal; 
 5.29.  Eventualmente,  por  necessidades  específicas,  poderão  ser  adotados  formatos  ou  dobramentos 
 diferentes  dos  indicados  na  norma.  Neste  caso,  a  contratada  deverá  receber  autorização  da  Secretaria 
 de Estado da Saúde SESA/GEA; 
 5.30.  Documentos  congelados:  São  documentos  técnicos  com  a  situação  APROVADO  que  não  podem 
 ser  revisados  ou  terem  a  sua  situação  alterada.  Exemplo:  durante  o  período  de  licitação,  os 
 documentos  técnicos  nela  envolvidos  devem  estar  indisponíveis  para  qualquer  outro  uso.  O 
 congelamento  será  efetuado  pelo  Centro  de  Documentação  Técnica  da  Empresa,  que  recebe 
 solicitação direta da unidade organizacional responsável; 
 5.31.  O  congelamento  se  dará  por  meio  de  comunicação  formal  da  unidade  organizacional 
 responsável,  acompanhada  de  relação  completa  dos  documentos  envolvidos,  assim  como  o  seu 
 descongelamento; 
 5.32.  Documento  eletrônico:  Todo  documento  eletrônico  deve  permitir  a  geração  de  cópias  em  papel 
 ou em meio eletrônico; 
 5.33.  Todos  os  documentos  técnicos  devem  ser  encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde 
 -SESA/GEA  em  mídia  eletrônica,  que  represente  fielmente  as  informações  do  documento  em  papel, 
 juntamente com o original e uma cópia em papel; 
 5.34.  Os  suportes  utilizados  para  a  gravação  de  documentos  eletrônicos  (HD  externo,  pendrive,  DVD, 
 nuvem,  etc.)  não  deverão  ser  etiquetados.  Poderão  ter  sua  face  superior  impressa  ou  serem 
 identificados  com  o  uso  de  caneta  adequada.  Deve-se  optar  por  discos  de  face  dourada,  prateada  ou  de 
 qualidade superior; 
 5.35.  Os  discos  deverão  ser  apresentados  devidamente  protegidos  em  caixa  plástica  e  está  deverá  ser 
 etiquetada,  com  o  nome  do  empreendimento,  o  nome  da  contratada,  o  código  do  contrato  e  o  número 
 da Ordem de Serviço (OS) correspondente; 
 5.36.  No  verso  da  etiqueta  de  proteção  do  disco  deverá  constar  uma  lista  do  seu  conteúdo,  informando 
 o código do arquivo, objeto do documento e número da OS ou número do contrato correspondente; 
 5.36  .  Os  nomes  dos  arquivos  gravados  devem  ter  a  mesma  codificação  do  documento  técnico, 
 acompanhado  da  revisão  do  anexo  se  houver  e  número  de  folha,  quando  houver,  e  do  tipo  de  extensão 
 do arquivo; 
 5.36.  Não  devem  ser  utilizados  acentos  nem  deixados  espaços  em  branco  entre  os  caracteres  que 
 formarão o nome do arquivo; 
 5.36.  A  documentação  que  comprovadamente  não  possa  ser  gerada  em  meio  eletrônico  editável, 
 deverá ser digitalizada e enviada em formato PDF e organizada em um único arquivo; 
 5.36.  A  documentação  deverá  ser  entregue  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá-  SESA/GEA  de 
 nos seguintes formatos: Desenhos -*. Dg - formato CAD; 
 5.37.  Critérios  de  revisão  de  documentos  técnicos:  Qualquer  documento  técnico  poderá  sofrer  revisão 
 sempre  que  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá-  SESA/GEA  julgar  necessário,  para  introduzir 
 alterações.  A  identificação  da  revisão  será  “0”  (zero)  quando  da  emissão  do  documento  original.  As 
 revisões  sucessivas  serão  designadas  por  letras  maiúsculas,  sendo  a  letra  “A”  para  a  primeira  revisão  e 



 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 “B”,  “C”  até  “Z”.  Quando  esgotadas  estas  possibilidades  utilizar-se-á  as  combinações  “AA”,  “AB”, 
 “AC”, etc. 
 5.38.  Quando esgotados os campos para identificação das revisões utiliza-se o critério de redesenho; 
 5.39  O  documento  as  built  receberá  a  revisão  subsequente  àquela  aprovada  para  implantação  do 
 sistema ou equipamento e será identificado com a expressão as built no campo “Descrição” 
 5.40.  Nos  documentos  técnicos  apresentados  no  formato  A3  ou  superior  composto  de  até  10  folhas,  as 
 revisões serão feitas nas folhas necessárias e a identificação da revisão anotada em todas as folhas; 
 5.41  .  Nos  documentos  técnicos  apresentados  no  formato  A3  ou  superior,  compostos  de  mais  de  10 
 folhas,  toda  vez  que  houver  uma  revisão,  a  identificação  da  revisão  será  feita  na  folha  revisada  e 
 anotada na folha índice; 
 5.42.  Nos  documentos  técnicos  apresentados  no  formato  A4,  toda  vez  que  houver  uma  revisão,  a 
 identificação da revisão será anotada em todas as folhas; 
 5.43.  No  campo  “Descrição  das  Revisões”  será  descrita  resumidamente  a  revisão  realizada,  de  forma 
 a ser possível a identificação das modificações; 
 5.44.  Em  caso  de  alterações  de  grande  porte  recomenda-se  referenciar  processos,  relatórios, 
 referenciais, documentos etc., onde essas alterações estejam listadas; 
 5.45.  Verificação  pela  projetista  -  deve  conter  o  nome  e  o  número  do  CREA/CAU  e  outros  conselhos 
 se  houver  necessidade  do  analista  da  projetista  responsável  pela  elaboração  da  revisão  do  documento, 
 sua assinatura e a data da verificação; 
 5.46.  Verificação  pela  contratada  -  deve  conter  o  nome  e  o  número  do  CREA/CAU  e  outros  conselhos 
 se  houver  necessidade  do  analista  da  contratada  responsável  pela  verificação  do  conteúdo  técnico  do 
 documento e aprovação da emissão para análise da SESA/AP, sua assinatura e a data da verificação 
 5.47  .  Verificação  pela  SESA/AP  -  deve  conter  o  nome  e  o  número  do  CREA/CAU  e  outros  conselhos 
 se houver necessidade a revisão do documento técnico, sua assinatura e a data da verificação; 
 5.48.  Os  serviços  deverão  ser  realizados  e  entregues  por  meio  de  produtos  escritos,  impressos  em  uma 
 via  e  em  meio  digital  e  eletrônico,  juntamente  com  toda  base  de  dados  utilizada,  na  SESA  conforme 
 endereço abaixo: Av. anhanguera, 265, buritizal. 

 6. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 6.1.  Durante a execução do contrato, a CONTRATADA DEVERÁ: 
 6.2.  Atender  prontamente  às  solicitações  da  CONTRATANTE,  na  orientação  e,  conforme  Termo  de 
 Referência; 
 6.3.  Executar os serviços, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência; 
 6.4.  Apresentar nota fiscal acompanhada pelas Certidões de regularidade fiscal; 
 6.5.  Indenizar  quaisquer  danos  ou  prejuízos  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  por  ação  ou 
 omissão na prestação dos serviços ora contado; 
 6.6.  Não  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  desta  contratação,  salvo  mediante  prévia  e 
 expressa autorização da CONTRATANTE; 
 6.7.  Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
 6.8.  Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE; 
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 6.9.  Executar  fielmente  o  objeto  dentro  do  melhor  padrão  de  qualidade,  de  forma  que  os  serviços  a 
 serem  executados  mantenham  todas  as  especificações  técnicas  e  qualidades  exigidas  pelo  Tribunal  de 
 Contas  do  Estado  do  Amapá,  Tribunal  de  Contas  da  União  e  demais  normas  aplicáveis  à  espécie, 
 cumprindo todas as especificações estabelecidas neste Termo de Referência; 
 6.10.  Utilizar  de  forma  privativa  e  confidencial,  os  documentos  fornecidos  pela  CONTRATANTE 
 para a execução do contrato; 
 6.11.  Manter  a  CONTRATANTE  informada  sobre  o  andamento  dos  serviços,  informando-a  sempre 
 que se registrarem ocorrências extraordinárias; 
 6.12.  Emitir relatórios ao CONTRATANTE expondo os fatos encontrados quando dos levantamentos 
 6.13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 6.13.1.  Comprovação  de  equipe  com  capital  humano  e  intelectual  para  a  prestação  dos  serviços  em 
 características,  quantidades  e  prazos  compatíveis  com  o  objeto,  ou  com  o  item  pertinente,  mediante  a 
 apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público; 
 6.13.2.  Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no  âmbito  de  sua  atividade  econômica 
 principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

 7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 7.1.  Será  responsável  pela  observância  às  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  demais  normas 
 legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato; 
 7.2.  Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente; 
 7.3.  Responsabilizar-se  pela  lavratura  do  respectivo  contrato,  com  base  nas  disposições  da  Lei  nº 
 8.666/93 e suas alterações; 
 7.4.  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  CONTRATADA  possa  desempenhar  seus  serviços 
 dentro das normas do contrato; 
 7.5.  Efetuar  o  pagamento  à  empresa  a  ser  contratada  de  acordo  com  o  preço,  os  prazos  e  as  condições, 
 no contrato e Proposta da empresa; 
 7.6.  Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de preposto por ela credenciada; 
 7.7.  Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados; 
 7.8.  Fornecer  todas  as  informações,  orçamentos  estimativos,  demais  documentos,  e  materiais 
 necessários  para  possibilitar  a  consecução  dos  serviços  à  contratada,  sob  pena  de  prejuízo  no 
 cumprimento dos prazos legais exigidos nos procedimentos licitatórios; 
 7.9.  Responsabilizar-se  pelas  informações  pertinentes  aos  sistemas  do  tribunal  de  contas  do  estado  do 
 Amapá-TCE/AP; 
 7.10.  ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 7.10.1.  A  fiscalização  do  presente  Contrato  será  exercida  por  um  representante  da  Administração,  ao 
 qual  competirá  dirimir  as  dúvidas  que  surgirem  no  curso  da  execução  do  contrato  e  de  tudo  dará 
 ciência à Administração; 
 7.10.2.  Durante  todo  o  período  de  vigência  deste  contrato,  a  CONTRATADA  deverá  manter  preposto 
 aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário; 
 7.10.3.  A  comunicação  entre  a  fiscalização  e  a  contratada  será  realizada  através  de  correspondência 
 oficial e anotações; 
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 7.10.4.  O  relatório  de  entrega  dos  serviços  será  destinado  ao  registro  de  fatos  e  comunicações 
 pertinentes aos mesmos; 
 7.10.5.  Todos  os  atos  e  instituições  emanados  ou  emitidos  pela  fiscalização  serão  considerados  como 
 se fossem praticados pelo Contratante. 

 8. CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 8.1.  Os  Serviços  serão  prestados  na  sede  da  contratada,  não  havendo  carga  horária  mínima  a  ser 
 cumprida,  visto  tratar-se  de  serviços  técnicos,  devendo,  no  entanto,  o  contratado  realizar  visitas 
 periódicas, de acordo com a conveniência da SESA/AP; 
 8.2.  Os  serviços  serão  prestados  de  forma  pontual  e  não  contínuos  e  a  cada  serviço  prestado  será 
 oferecido  uma  capacitação  específica  para  os  servidores  da  secretaria,  tendo  em  vista  o 
 aprimoramento  contínuo  dos  servidores,  para  que  em  futuras  demandas  de  mesmo  teor,  não  mais 
 necessitem  da  ajuda  da  consultoria,  criando  assim  um  banco  de  conhecimentos/expertises  próprios  da 
 SESA 

 9.  CLÁUSULA  NONA  -  DA  FISCALIZAÇÃO,  ACOMPANHAMENTO  DE  EXECUÇÃO 
 CONTRATO 
 9.1.  Nos  termos  do  art.  25  e  art.  40  da  Lei  14.1333/21,  será  designado  representante  para  acompanhar 
 e  fiscalizar  a  entrega  dos  bens,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  ao 
 fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 
 9.2.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  servidor  representante  designado 
 pela  CONTRATANTE  deverão  ser  solicitados  aos  seus  superiores  em  tempo  hábil  para  a  adoção  das 
 medidas convenientes; 
 9.3.  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. 
 120 da Lei 14.133/21. 
 9.4.  Durante  o  período  de  fornecimento  do  objeto,  a  empresa  poderá  manter  preposto,  aceito  pela 
 administração CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 
 9.5.  A  CONTRATANTE  poderá  exigir  o  afastamento  de  qualquer  funcionário  ou  preposto  da  empresa 
 CONTRATADA  que  cause  embaraço  à  fiscalização  ou  que  adote  procedimentos  incompatíveis  com  o 
 exercício das funções que lhe forem atribuídas. 
 9.6.  O  contrato  será  executado  diretamente  pela  CONTRATADA,  sendo  terminantemente  vedada  a 
 subcontratação, cessão, transferência e/ou terceirização deste. 
 9.7.  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  serão  exercidos  por  representantes 
 da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá especialmente designados para este fim; 
 9.8.  Sem  prejuízo  da  plena  responsabilidade  da  empresa  perante  ao  Estado  ou  a  terceiros,  a  execução 
 do contrato estará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer tempo, em todas as etapas. 
 9.9.  Aos  servidores  designados  fica  assegurado  o  direito  de  exigir  o  cumprimento  de  todos  os  itens 
 constantes  no  instrumento  convocatório,  da  proposta  da  empresa  e  das  cláusulas  do  contrato,  e 
 também,  solicitar  justificadamente  a  substituição  de  qualquer  empregado  da  empresa  que  comprometa 
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 a  perfeita  execução  do  contrato  ou  crie  obstáculos  à  fiscalização  ou  que  não  corresponda  às  exigências 
 de segurança do órgão. 
 9.10.  Sempre  que  constatadas  irregularidades,  a  CONTRATADA  tomará  as  medidas  urgentes  para 
 sanar as possíveis falhas ensejadoras de contaminação, sem prejuízo das eventuais sanções cabíveis. 
 9.11.  O  fiscal  do  contrato  será  nomeado  pela  Secretaria  de  Saúde  em  ato  próprio  com  publicação  em 
 Diário Oficial do Estado. 

 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PENALIDADE  fica 8.666 ou da 10.520 ou as duas ? 
 Comete  infração  administrativa  nos  termos  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  art.  nº  24  a  Contratada 
 que: 
 10.1.  Inexecução  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da 
 contratação; 
 10.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 10.3. Fraudar na execução do contrato; 
 10.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 10.5. Cometer fraude fiscal; 
 10.6. Não mantiver a proposta; 
 10.7.  A  Contratada  que  cometer  infrações  contratuais  ficará  sujeita,  sem  prejuízo  da  responsabilidade 
 civil e criminal, às seguintes sanções: 
 10.7.1.  Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos 
 significativos para a Contratante; 
 10.7.2.  Multa  moratória  de  0,3%  (três  décimos  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  sobre  o  valor 
 da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 10.7.3.  Multa  compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  no  caso  de 
 inexecução total do objeto; 
 10.7.4.  Em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo  percentual  do  subitem 
 acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 10.7.5.  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  dois 
 anos; 
 10.7.6.  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o  município  com  o  consequente  descredenciamento  no 
 CRC pelo prazo de até cinco anos; 
 10.7.7.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto 
 perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a 
 própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a 
 Contratante pelos prejuízos causados. 
 10.8.  Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV  da  Lei  8.666  de  1993,  a  Contratada 
 que: 
 10.8.1.Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no 
 recolhimento de quaisquer tributos; 
 10.8.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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 10.8.3.  Demonstre  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em  virtude  de  atos 
 ilícitos praticados; 
 10.9.  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo  que 
 assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,  observando-se  o  procedimento  previsto  na 
 Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 10.10.  A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a  gravidade  da 
 conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração, 
 observado o princípio da proporcionalidade. 

 11. DÉCIMA PRIMEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 11.1.  Os  Serviços  serão  prestados  na  sede  da  contratada,  não  havendo  carga  horária  mínima  a  ser 
 cumprida,  visto  tratar-se  de  serviços  técnicos,  devendo,  no  entanto,  o  contratado  realizar  visitas 
 periódicas, de acordo com a conveniência da SESA/AP; 
 11.2.  Os  serviços  serão  prestados  de  forma  pontual  e  não  contínuos  e  a  cada  serviço  prestado  será 
 oferecido  uma  capacitação  específica  para  os  servidores  da  secretaria,  tendo  em  vista  o 
 aprimoramento  contínuo  dos  servidores,  para  que  em  futuras  demandas  de  mesmo  teor,  não  mais 
 necessitem  da  ajuda  da  consultoria,  criando  assim  um  banco  de  conhecimentos/expertises  próprios  da 
 SESA. 

 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PAGAMENTO 

 12.1.  O  pagamento  será  efetuado  pela  contratante  no  prazo  de  10(dez)  dias,  contados  da  apresentação 
 da  Nota  Fiscal,  por  meio  de  ordem  bancária,  para  crédito  em  banco,  agência  e  conta  jurídica  indicados 
 pela contratada; 
 12.2.  A  apresentação  da  Nota  Fiscal  deverá  ocorrer  até  o  quinto  dia  útil  após  a  emissão  do  Termo  de 
 Recebimento  Definitivo  referente  ao  produto  analisado,  conforme  critério  indicado  neste  contrato  e  no 
 TR; 
 12.3.  Qualquer  atraso  ocorrido  na  apresentação  da  nota  fiscal,  ou  dos  documentos  exigidos  como 
 condição  para  pagamento  por  parte  da  contratada  importará  em  prorrogação  automática  do  prazo  de 
 vencimento da obrigação da contratante; 
 12.4.  O  pagamento  somente  será  autorizado  depois  do  “atesto”  pelo  servidor  competente, 
 condicionado  este  ato  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal  apresentada  em  relação  aos 
 serviços efetivamente prestados; 
 12.5.  O  Cálculo  do  preço  devido  pela  prestação  dos  serviços  é  expresso  pela  fórmula  abaixo, 
 conforme  Acordo  de  Nível  de  Serviço  previsto  na  Planilha  anexa,  aplicado  uma  única  vez  por 
 produto,  após  a  sua  aceitação  definitiva:  Valor  devido  =  (Preço  do  produto)  x  (Fator  de  ajuste  de  nível 
 de Serviço) 

 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 

 13.1.  É vedado à CONTRATADA: 

 13.1.1 Caucionar  ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 13.1.2.  Interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da 
 CONTRATADA, salvo nos casos previstos em lei. 
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 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PARTES INTEGRANTES  
 14.1.  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;  
 e)  Resultado da Licitação.  
 f)  Ata de registro de preços, se for o caso. 

 15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS REAJUSTES E DA REPACTUAÇÃO 
 15.1.  É admitida a repactuação deste Termo de Contrato;  
 15.2  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.  
 15.3   A  extinção  do  contrato  configura  óbice  para  o  reconhecimento  do  desequilíbrio 
 econômico-financeiro. 
 15.4.  Sob hipótese nenhuma será concedida indenização  por meio de termo indenizatório.  
 15.5  A  CONTRATADA  renuncia  de  maneira  expressa,  a  qualquer  direito  de  alegação  de 
 desequilíbrio econômico-financeiro, após o encerramento do contrato. 
 15.6  .  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.   
 15.7.  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.  

 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS  
 16.1.  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;  

 e)  Resultado da Licitação.  
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 f)  Ata de registro de preços, se for o caso. 

 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  – DO FORO  
 17.1.  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. 

 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 18.1.  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. 

 Macapá, 18  de julho de 2022. 

 JUAN MENDES DA SILVA                                               ALCIANI SILVA PACHECO 
 Secretário de Estado da Saúde                                             A.SILVA PACHECO – EIRELI 

 Contratante                                                                                 Contratada 
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