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CONTRATO Nº 19/2021 – NGC/SESA 

  

CONTRATO Nº 19/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COMO 

CONTRATANTE E A EMPRESA 

MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVICOS 

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 (a) pelo(a) 

Sr. JUAN MENDES DA SILVA, nomeado(a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, 

publicado no DOE/AP nº 7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, portador 

da carteira de identidade nº 4077599, expedida pelo(a)  Policia Civil/PA, doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP, inscrita 

no CNPJ sob o nº 19.787.877/0001-00, sediado(a) na Rua Jovino Dinoá, nº 1993, sala E, Bairro 

Central, Macapá/AP, CEP 68.900-075, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo(a) Sr.(a) BRUNNA GABRIELLY DANTAS RAMOS, RG nº 329256/AP e CPF 025.783.222-

01, tendo em vista o que consta no Processo nº  300101.0077.2969.0002/2021, Dispensa de Licitação 

nº 007/2021-CPL/COGEC/SESA e em observância às disposições da Lei 8.666/93, art. 24, IV, 

firmam o presente instrumento de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 O presente Contrato tem como objeto a contratação emergencial de empresa 1.1

especializada na prestação de serviços de mão-de-obra de apoio como recepcionista, para atender a 

Secretaria de Estado da Saúde, Unidades Hospitalares, Coordenadorias, Centros de Referências e 

Unidades de Pronto Atendimento. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 O contrato terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua assinatura, a 2.1

dizer 30/04/2021 a 26/10/2021. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR  

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

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

de 2021: Ações: 2109, 2110, 2111, 2633 e 2622; Natureza: 33.90.39, Fonte 216.  

 O valor do presente contrato é de R$ 3.464.698,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e 3.2

quatro mil seiscentos e noventa e oito reais). 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais 4.1

pertencentes à seguinte categoria de ocupação, descritas a seguir, conforme a Classificação Brasileira de 

Ocupação – CBO: 

 
Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CODIGO CBO 

01 RECEPCIONISTA (HOSPITLAR) 4221-05 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

 A CONTRATADA deverá apresentar à Administração, no prazo máximo de 05 5.1

(CINCO)dias úteis, contado da data de assinatura do instrumento contratual, comprovante da prestação 

degarantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, 

podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro- garantia ou fiança bancária, 

conforme dispõe o Art. 56, caput, § 1º, incisos I a III e §§ 2º a 5º da Lei 8.666/93. 

 A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 5.2

5.2.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado e do não adimplemento das 

demais obrigações previstas em contrato; 

5.2.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

5.2.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

CONTRATADA; e 

5.2.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

CONTRATADA. 

 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem 5.3

expressamente os eventos indicados nos itens 4.2.1 a 4.2.4 do item 4.2. 

 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada por meio de depósito bancário em conta 5.4

específica, com correção monetária, em favor do Governo do Estado do Amapá. 

 A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo 5.5

constante no Edital de Licitação. 

 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 5.6

multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 

5%(cinco por cento). 

 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promovera retenção 5.7

dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato, a título de garantia, a serem depositados junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária, em favor do Governo do Estado do Amapá. 

 O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Projeto 5.8

Básico e das cláusulas contratuais; 

 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 5.9

pela Secretaria de Estado da Saúde com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

CONTRATADA. 
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 Será considerada extinta a Garantia: 5.10

5.10.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Administração, mediante Termo Circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 

Cláusulasdo Instrumento Contratual; 

5.10.2 Com a extinção do contrato; 

5.10.3 Isenção de Responsabilidade da Garantia. 

 A Secretaria de Estado da Saúde não executará a Garantia na ocorrência de uma ou mais 5.11

das seguintes hipóteses: 

5.11.1 Caso fortuito ou força maior; 

5.11.2 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 

obrigaçõescontratuais; 

5.11.3 Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos 

oufatos praticados pela Administração; 

5.11.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

 Caberá à própria Administração apurar a isenção de responsabilidade prevista 5.12

nossubitens 3.11.3 e 3.11.4 do item 3.11, não sendo a entidade garantidora parte no processo 

instauradopela Secretaria de Estado da Saúde; 

 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 5.13

previstas neste item “Da Garantia”. 

 Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão 5.14

sercomunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA, no prazo de até 90 (noventa) dias após 

otérmino de vigência do contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO MODO DE EXECUÇÃO 

 Os serviços serão prestados por profissionais pertencentes ao quadro funcional da 6.1

CONTRATADA, nas dependências das unidades administrativas da Secretaria de Saúde do Estado do 

Amapá; 

 A fiscalização, a atestação dos serviços e o encaminhamento para liquidação e pagamento 6.2

serão realizados pelos fiscais formalmente designados, conforme o que estabelece o Acórdão 

TCU634/2006. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS 

DOS POSTOS DE SERVIÇOS 

 Os serviços especificados neste Contrato não excluem outros similares que porventura se 7.1

façam necessários para boa execução das tarefas contratadas. 

 Os profissionais contratados deverão estar capacitados em atendimento na área hospitalar. 7.2

 A prestação dos serviços deverá observar as normas regulamentadoras prescritas pela 7.3

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislação complementar, além dos dispositivos contidos na 

Convenção Coletiva de Trabalho das categorias profissionais envolvidas na contratação. 

 Os quantitativos dos postos de serviço obedecerão aos seguintes ditames: 7.4
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QUADRO I –  SESA, CERPIS, CAF, CAPS ED, CAPS GENTILEZA 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – SESA, CERPIS, CAF, CAPS ED, CAPS  GENTILEZA 

SETOR 
Nº DE 

POSTOS 
HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

 

SESA 

 

01 
7:00 às 19:00 02  

12x36h 
SEGUNDA A SEXTA 

7:00 às 19:00 02 

 

CERPIS 
 

01 
8:00 às 12:00  

02 

 

8h 
SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

 

CAF 

 

04 
8:00 às 12:00  

08 
 

8h 
SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

 

CAPS ED 

 

01 

8:00 às 12:00 
02 8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 
  

8:00 às 12:00 

   

CAPS GENTILEZA  01 14:00 às 18:00 02 8h SEGUNDA A SEXTA 

     

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 18 

TOTAL = 18 
 

 

 

QUADRO II – MACAPÁ – HCAL 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL - HCAL 

SETOR 
Nº DE 

POSTOS 
HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL 
 

02 

7:00 às 19:00 
03 12x36h SEGUNDA A 

DOMINGO 
19:00 às 7:00 

03 

 

INTERNAÇÃO 

 

01 

8:00 às 12:00  

01 

 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

NEFROLOGIA  

01 

8:00 às 12:00  

01 

 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

CDT  

01 

8:00 às 12:00  

01 

 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

CTI  

01 

8:00 às às 12:00  

01 

 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

luana
Carimbo



   
 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

5 

 

CENTRO CIRURGICO  

01 

8:00 às 12:00  

01 

 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

01 

8:00 às 12:00  

02 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 13 

TOTAL = 13 
 

 

 

QUADRO III – MACAPÁ – HMML 
 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL - 

HMML 

SETOR 
Nº DE 

POSTOS 
HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  

02 
7:00 às 19:00 04 

12x36h 
SEGUNDA A 

DOMINGO 
19:00 às 7:00 03 

 

BANCO DE LEITE 

 

01 
8:00 às 12:00  

01 

 

8h 
SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

BERÇARIO  

01 
8:00 às 12:00 

 

01 
 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às às 

18:00 

UTI NEO  

01 
8:00 às 12:00 

 

01 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

ALTO RISCO  

01 
8:00 às 12:00 

 

01 
 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

ACOLHIMENTO  

01 
8:00 às 12:00 

 

01 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

03 
8:00 às 12:00  

03 
 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 15 

TOTAL = 15 
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QUADRO IV – MACAPÁ – HE 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL - HE 

SETOR Nº DE 

POSTOS 

HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  

04 
7:00 às 19:00 06 12x36h SEGUNDA A 

DOMINGO 
19:00 às 7:00 06 

 

COORDENAÇÃO 

CLÍNICA 

 

01 
8:00 às 12:00  

01 

 

8H 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

03 
8:00 às 12:00  

03 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 16 

TOTAL = 16 

 

QUADRO V – HCA, PAI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – HCA/PAI 

SETOR Nº DE 
POSTOS 

HORÁRIO QUANTIDA

DE 

ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  

02 
7:00 às 19:00 04  

12x36h 

SEGUNDA A 
DOMINGO 

19:00 às 7:00 02 

PRONTO 

ATENDIMENTO 

INFANTIL 

 

02 
7:00 às 19:00 04  

12x36h 

SEGUNDA A SEXTA 

19:00 às 7:00 02 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

02 
8:00 às 12:00  

02 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

INTERNAÇÃO AG. 

CIRURGICA 

 

02 
8:00 às 12:00  

02 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 16 

TOTAL = 16 
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QUADRO VI– MACAPÁ – UPA ZONA NORTE 
 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – UPA ZONA NORTE 

SETOR Nº DE 
POSTOS 

HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  

01 
7:00 às 19:00 02 12x36h 

SEGUNDA A 
DOMINGO 

19:00 às 7:00 02 

RECEPCÃO INTERNA  

01 
7:00 às 19:00 02  

12x36h 

SEGUNDA A 
DOMINGO 

19:00 às 7:00 02 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

02 
8:00 às 12:00  

03 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 11 

TOTAL = 11 

 

QUADRO VII – SANTANA – HES E NEFROLOGIA 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – HES/NEFROLOGIA 

SETOR Nº DE 
POSTOS 

HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  

02 
7:00 às 19:00 04  

12x36h 

SEGUNDA A 
DOMINGO 

19:00 às 7:00 02 

 

PRONTO 

ATENDIMENTO 

 

02 
7:00 às 19:00 04  

12x36h 

SEGUNDA A SEXTA 

19:00 às 7:00 02 

 

NEFROLOGIA 

 

01 
8:00 às 12:00  

02 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

01 
8:00 às 12:00  

02 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 16 

TOTAL = 16 
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QUADRO VIII – VALE DO JARI – HELAJA E UPA LARANJAL DO JARI 

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – UPA LARANJAL DO JARI 

SETOR Nº DE 
POSTOS 

HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  

01 
7:00 às 19:00 02 12x36h SEGUNDA A 

DOMINGO 19:00 às 7:00 02 

RECEPCÃO INTERNA  

01 
7:00 às 19:00 02  

12x36h 

SEGUNDA A 

DOMINGO 19:00 às 7:00 02 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

02 
8:00 às 12:00  

03 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 11 

TOTAL = 11 

 
 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – HELJ 

SETOR Nº DE 
POSTOS 

HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  
01 

7:00 às 19:00 02 12x36h SEGUNDA A 

DOMINGO 19:00 às 7:00 02 

RECEPCÃO INTERNA  
01 

7:00 às 19:00 02  

12x36h 

SEGUNDA A 

DOMINGO 19:00 às 7:00 02 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 
 

02 
8:00 às 12:00  

03 

 

8h 

SEGUNDA A SEXTA 

14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 11 

TOTAL = 11 
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QUADRO IX – HEO 
 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – HEO 

SETOR Nº DE 
POSTOS 

HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

RECEPCÃO CENTRAL  

01 
7:00 às 19:00 02 12x36h SEGUNDA A 

DOMINGO 19:00 às 7:00 02 

RECEPCÃO INTERNA  

01 
7:00 às 19:00 02  

12x36h 

SEGUNDA A 

DOMINGO 19:00 às 7:00 02 

DIREÇÃO/ 

ADMINISTRAÇÃO 

 

02 
8:00 às 12:00  

03 

 

8h 

SEGUNDA A 

SEXTA 14:00 às 18:00 

RESUMO 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

RECEPCIONISTA 11 

TOTAL = 11 

8. CLÁUSULA OITAVA – LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 Os serviços de RECEPCIONISTA serão executados nas seguintes unidades: 8.1
 

MACAPÁ - SESA – CENTRO DE REFERÊNCIA - COORDENADORIA FARMACÊUTICA 

N° POSTOS ENDEREÇO 

01 
SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Av. FAB, nº 069 – Centro. 

 

02 

CERPIS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM  

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES EM SAÚDE 

 

Av. FAB, nº 849 – Centro. 

03 
CAF – COORDENADORIA DE ASSIS. 
FARMACÊUTICA 

Rodovia BR-156, s/nº - Jardim Felicidade. 

04 
CAPS AD – CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS 
Av. Cora de Carvalho S/N 

05 
CAPS III -Centro de Atenção Psicossocial –Casa 

gentileza. 
Av. Mãe Luzia, 839-1037 – bairro do Laguinho 
em Macapá. 

MACAPÁ - UNIDADES HOSPITALARES, ANEXO HOSPITALAR E UNIDADE DE 

PRONTOATENDIMENTO 

06 
HCAL – HOSPITAL CLINICAS DR. 
ALBERTOLIMA 

Av. FAB, nº 70 – Centro. 

07 
HMML – HOSPITAL DA MULHER MÃELUZIA 

Av. FAB, nº 81 – Centro. 

08 
HCA – HOSPITAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 

Av. FAB, nº 80 – Centro. 

09 PAI – PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL Av. Machado de Assis, s/nº – Centro. 

10 HCA (ANEXO) Av. Procópio Rola, nº 2080 – Santa Rita. 

11 HE – HOSPITAL DE EMERGÊNCIAS Rua Hamilton Silva, nº 139 – Centro. 

12 U.P.A. – ZONA NORTE 
Av. Francisco Alves Corrêa, nº 1527 – Novo 
Horizonte. 

SANTANA – UNIDADE HOSPITALAR E NEFROLOGIA 
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13 
HES – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA 

Rua Pedro Salvador Diniz, nº 187 – Remédios. 

14 
NEFROLOGIA (SANTANA) 

Rua Pedro Salvador Diniz, nº 187 – Remédios. 

VALE DO JARI – UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

15 
HELAJA – HOSPITAL DO LARANJAL DO JARI 

Av. Tancredo Neves, nº 1668 – Centro. 

16 
U.P.A. – LARANJAL DO JARI 

Av. Rio De Janeiro, s/nº – Cajarí. 

OIAPOQUE – UNIDADE HOSPITALAR 

17 
HEO – HOSPITAL ESTADUAL DO OIAPOQUE 

Rua Presidente Kenedy, nº 700 – Centro. 

  

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Descrição dos serviços de Recepcionista: 9.1

9.1.1 Checar equipamentos ao iniciar eu trabalho; Oganizar o local de trabalho;Orientar 

pacientes para exames diversos; Orientar pacientes para consultas; Orientar pacientes para exame extra 

hospitalar, quando necessário; Auxiliar equipe de enfermagem no atendimento dos pacientes quando 

necessário; Promover a organização da fila de atendimento; Fazer o preechimentos dos dados do 

paciente em sistema ou ficha de atendimento; Coletar todos os dados necessarios para o atendimento do 

paciente. 

 DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 9.2

9.2.1 São medidas imprescindíveis a serem adotadas pelos profissionais, visando às boas 

práticas de atendimento: 

a) Apresentar-se com uniforme completo, limpo, passado, sem manchas e 

portando a sua identificação (crachá) em local de fácil visualização; 

b) Usar calçados profissionais fechados, impermeáveis e com sola antiderrapante; 

c) Usar cabelos penteados e presos; 

d) Manter unhas curtas, limpas, sem esmalte ou unhas postiças; 

e) Desprover-se de adornos como pulseiras, anéis, brincos, colares e piercing; 

f) Manter a higiene corporal ao cumprir as tarefas operacionais estabelecidas 

previamente em suas atribuições; 

g) Proceder à frequente higienização das mãos; 

h) O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser apropriado para a 

atividade a ser exercida. 

 INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  9.3

9.3.1 A execução dos serviços será iniciada após assinatura do Termo de Contrato, na forma 

que segue: 

9.3.2 Os serviços deverão ser prestados nos locais, horários e dentro dos parâmetros de 

qualidade e periodicidade estabelecidos neste instrumento, com emprego do pessoal, suficiente para 

assegurar plena eficácia na execução, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

9.3.3 Ocorrendo impossibilidade de execução da tarefa inclusa no objeto, a CONTRATADA 

deverá informar imediatamente ao Fiscal do Contrato para a adoção das providências necessárias. 

9.3.4 Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao 

pagamento da fatura, pela Secretaria de Estado da Saude; 
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9.3.5 Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a Contratante ou a 

terceiros, advindo de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, 

quando da execução dos serviços; 

9.3.6 O aceitação imediata do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

9.3.7 Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações 

constantes nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do 

Trabalho. 

9.3.8 O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste instrumento e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) 

 A Contratada deverá fornecer uniforme e seus complementos (EPI’S) necessários à mão-10.1

de-obra envolvida de acordo com o descrito abaixo e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção 

ou Dissídio Coletivo de Trabalho. 

 RECEPCIONISTA: Luva de procedimentos, Protetor facial e Máscara Descartável. 10.2

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS UNIFORMES 

 RECEPCIONISTA: 11.1

MAQUEIRO MATERIAL/ 

COMPOSIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

 
Calça tipo 

pijama 

 
 

BRIM 

Vira de cós com 4 cm de largura, elástico e cadarço embutido 

saindo através de dois caseados paralelos internos, com falca 

braguilha, traseiro com um bolso chapado, cantos sextavados 

no lado direito e logotipo bordado entre o vinco e a costura na 

coxa da perna esquerda. 

 
Camisa 

 

50% algodão e 50% poliéster 
Camisa fechada com abertura tipo polo e gola padre, abertura 

frontal parcial com fechamento através de velcro no lugar dos 

botões, com detalhes na gola, abertura e tapeta das 

mangas, sendo bolso e logotipo no peito esquerdo e na parte 

inferior do lado direito, no sentido vertical. 

Crachá PVC Crachá de identificação com cadarço 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – POSTO DE SERVIÇO E JORNADA DE TRABALHO 

 Os trabalhos serão executados nos horários previstos na tabela abaixo, conforme foi 12.1

estabelecido no Projeto Básico, divididas de acordo com conveniência das Unidades da SESA, 

respeitando-se o limite legal diário. 

 Os trabalhos serão executados conforme quadro abaixo: 12.2
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ESCALA 

 

FUNCIONAMENTO 

 

HORÁRIO 

 

QTD 

 

 

12x36 

 

 

SEGUNDA A DOMINGO 

07:00 às 19:00 43 FUNCIONARIOS 

19:00 às 07:00 38 FUNCIONARIOS 

 

12x36 

 

SEGUNDA A SEXTA 

07:00 às 19:00 04 FUNCIONARIOS 

 

8h 

 

SEGUNDA A SEXTA 

08:00 às 12:00 27 FUNCIONARIOS 

14:00 às 18:00 26 FUNCIONARIOS 

TOTAL = 138 FUNCIONARIOS 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 São obrigações da empresa a ser CONTRATADA: 13.1

 Fornecer, além da mão de obra, os materiais e equipamentos listados exigidos neste 13.2

instrumento, para a execução das funções, devendo ser observadas as quantidades mínimas de maneira 

que não prejudique a execução do objeto contratado. 

 Manter disciplina no local e trabalho, retirando no prazo máximo de 24h (vinte e quatro 13.3

horas) após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

Administração. 

 Manter pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 13.4

recente, e provendo- os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: 13.5

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, andaime 

de suspensa (jaú), etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 

Administração. 

 Indicar um profissional responsável para programar, orientar e fiscalizar todas as 13.6

atividades que envolvam os processos laborais de recepção, guardas parque, limpeza, asseio e 

conservação, realizando controle dos horários dos funcionários, controle de jornada de trabalho, 

elaboração de escalas de atividades, separação e preparação dos materiais e equipamentos conforme as 

necessidades de cada categoria, realizando o controle de material e atendimento ao contratante. 

 Garantir que os supervisores sejam responsáveis pela boa execução dos serviços no local 13.7

do trabalho, no tempo estimado, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos profissionais 

estes supervisores terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 

acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam 

corrigidas todas as falhas detectadas. 

 Os Encarregado/supervisor dos serviços desenvolverão as tarefas descritas nas cláusulas 13.8

deste Contrato, sendo que pelo menos um (01) ficará responsável pela supervisão dos profissionais 

atuantes no Parque Zoobotânico Municipal de Macapá. 
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 Tomar as medidas necessárias ao atendimento e acompanhamento dos seus empregados 13.9

acidentados ou adoentados, por meio de seus supervisores. 

 Na eventual falta ao trabalho de um dos seus funcionários, a CONTRATADA deverá 13.10

realizar a sua substituição no prazo máximo de 02 horas. Caso a substituição não seja realizada, deverá 

ser providenciada a glosa das faltas na fatura do mês correspondente. A substituição é obrigatória para 

os casos de férias, atestado ou falta do funcionário, havendo a incidência das mesmas cominações se o 

serviço ficar descoberto. 

 Apresentar mensalmente relatório das faltas, ausências e substituições ocorridas no mês, 13.11

conforme modelo a ser fornecido pela Contratante, para fins de descontos das faltas não substituídas do 

valor a ser pago pela CONTRATANTE. 

 Fazer seguro de seus funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, 13.12

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal. 

 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 13.13

materiais, ferramentas e maquinas necessário, conforme especificações solicitadas; 

 Fornecer Cronograma referente à execução dos serviços por períodos quinzenais, 13.14

mensais, semestrais e anuais, com datas pré-informadas. 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 13.15

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não podendo ser arguido para efeito de 

exclusão de responsabilidade, o fato de a SESA proceder à fiscalização ou o acompanhamento de 

execução dos serviços. 

 A CONTRATADA deverá comprovar quando da assinatura do contrato, através de alvará 13.16

de funcionamento que a empresa possui sede ou declaração de que se compromete a montar matriz, 

filial ou escritório com no mínimo 01 (uma) linha telefônica, na sede do município contratante, com 

pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato de forma imediata e eficiente à 

Administração Publica, no prazo de 05 dias úteis a contar da 1ª solicitação de entrega, podendo ser 

prorrogado por uma única vez, em igual período, a critério da Administração contratante, conforme 

preceitua o Art. 30, II, e §6º da Lei 8.666/1992 e Acórdão nº 1214/2013 0 TCU – Plenário. 

 Justificativa: Essa exigência se faz necessária tendo em vista que, com o advento de, 13.17

empresas de diversos estados vencem o certame, assinam contrato, e não tem montada, de forma 

espontânea, estrutura administrativa próxima ao local de gestão do contrato e de seus empregados. Com 

isso, a Administração e os empregados tem dificuldade em manter contatos com os administradores da 

empresa. Muitas vezes sequer conseguem localizar a sede da empresa contratada. 

 Orientar e exigir de seus empregados a utilização dos equipamentos de segurança na 13.18

execução dos serviços. 

 Observar e atender a todas as normas da SESA, instruções e ordens internas emanadas 13.19

pelo representante da SESA, além da legislação pertinente. 

 Apresentar a CONTRATANTE a relação nominal de todos os empregados que irão 13.20

executar os serviços. 

 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da administração SESA, 13.21

cabendo-lhe, ainda, prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar as reclamações formuladas; 

 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 13.22

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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 Pagar, até o 5º dia útil do mês subsequente, os salários dos empregados, bem como 13.23

recolher no prazo legal todos os encargos decorrente. 

 Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato e não 13.24

utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais, ou em campanhas e material de publicidade, 

salvo com autorização prévia. 

 Conceder férias aos seus funcionários dentro do período concessivo, sob pena de rescisão 13.25

contratual, apresentado ao fiscal do contrato o cronograma anual de férias dos funcionários. 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços. 13.26

 Comprovar o encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego as informações 13.27

trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED. 

 Realizar o pagamento dos salários dos empregados via depósito bancário na conta do 13.28

trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração. 

 Autorizar a Administração contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto 13.29

aos funcionários, dos salários e demais verbas trabalhistas, quando houver falha no cumprimento dessas 

obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

 Executar as funções em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 13.30

funcionamento da Administração. 

 Adotar boas práticas de otimização de recursos e diminuição dos desperdícios, tais como: 13.31

13.31.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; 

13.31.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

13.31.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

13.31.4 Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de 

redução de desperdícios/poluição; e) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas 

atividades de limpeza, asseio e conservação; 

13.31.5 f) Utilização de água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (água de 

chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros). 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta Instituição se comprometerá a: 14.1

 Exercer a fiscalização e acompanhamento dos serviços através do fiscal do contrato 14.2

designado pela autoridade competente, fornecendo as informações que se fizerem necessárias à 

realização dos serviços, participando ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

controle de qualidade, notificando a CONTRATADA acerca de qualquer irregularidade na execução dos 

serviços. 

 Atestar através do Fiscal do Contrato as Notas Fiscais/Fatura de Serviços correspondentes 14.3

às etapas executadas, após a verificação da conformidade dos serviços, para efeito de pagamento. 

 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas. 14.4

 

luana
Carimbo



   
 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

15 

 

 Receber os empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente identificados, 14.5

devendo tomar as providências administrativas que garantam o livre desempenho de suas atividades, 

promovendo às suas expensas, a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, incluindo instalações 

sanitárias e outras que se apresentarem necessárias. 

 Elaborar relatório de acompanhamento mensal, registrando as ocorrências relativas aos 14.6

serviços, o nome dos empregados faltosos (caso não haja substituição pela CONTRATADA), com o 

horário e o dia da falta, o número de substituições ocorridas no mês. 

 Avaliar o desempenho dos serviços prestados pela CONTRATADA. 14.7

 Cuidar para que os empregados da CONTRATADA somente recebam ordens para a 14.8

execução de tarefas, do supervisor/encarregado da empresa CONTRATADA, haja vista a sua 

subordinação à mesma. E havendo necessidade de solicitações ou reclamações quanto aos serviços, 

estas deverão ser dirigidas ao Supervisor de Serviços, que se incumbirá de tomar as providências 

cabíveis. 

 Não permitir que os empregados da CONTRATADA desempenhem funções que não as 14.9

definidas no Contrato e muito menos poderão ser utilizados para a realização de tarefas particulares. 

 Fiscalizar e   controlar   a   confirmação   da   frequência   dos   empregados   da 14.10

 CONTRATADA com acompanhamento do representante. 14.11

 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 14.12

especificações. 

 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 14.13

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do Contrato. 

 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de 14.14

acordo com as cláusulas e os termos de sua proposta. 

 Efetuar pesquisa de satisfação dos serviços de limpeza e conservação, semestralmente, 14.15

visando apurar o grau de satisfação e os ajustes necessários à perfeita execução dos serviços. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 15.1

acompanhar e fiscalizar os serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a 

prestação do serviço e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados; 

 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela 15.2

contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes; 

 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 15.3

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados. 

 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 15.4

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; 

 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito 15.5

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

luana
Carimbo



   
 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

16 

 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou 16.1

a contratada que: 

16.1.1 Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

não aceitar ou não retirar a nota de empenho; 

16.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

16.1.3 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

16.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.5 Não mantiver a proposta; 

16.1.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

16.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.8 Fizer declaração falsa; 

16.1.9 Cometer fraude fiscal. 

 A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 16.2

sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

16.2.1 advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2 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; 

16.2.3 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; 

16.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.2.5 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 2 (dois) 

anos; 

16.2.6 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; 

16.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

16.2.8 a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, as 16.3

empresas e os profissionais que: 

16.3.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
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 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 16.4

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 

 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 16.5

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

12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e na 

Lei n.º 9.784/99; 

 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, 16.6

devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 16.7

competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 

constatadas; 

 As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 16.8

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a regular prestação do serviço, 17.1

(precedido da respectiva ordem de fornecimento), mediante o processamento normal de liquidação e 

liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresada 17.2

Nota Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviços (s) regularmente fornecido(s),acompanhada(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.º8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro 

de 2011; 

 O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na 17.3

entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, 

assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 17.4

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o 17.5

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à 17.6

contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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. 
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 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 17.7

para pagamento. 

 A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)a 17.8

serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante a 

prestação do serviço; 

 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 17.9

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 17.10

 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 17.11

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 17.12

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; 

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, 

assim apurado: I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO VÍNCULO ENTRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS 

E A CONTRATANTE 

 A prestação de serviços de que trata este documento não gera vínculo empregatício entre 18.1

os empregados da contratada e a Administração pública, vez que é vedada qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta; 

 De acordo com a IN SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações, e em função das 18.2

características de execução de cada um dos serviços aqui tratados, admitir-se-á pela Administração, em 

relação à pessoa encarregada da função, a notificação direta para a execução das tarefas previamente 

definidas e descritas em sua integralidade, não podendo tal notificação ser caracterizada como 

subordinação do profissional alocado no serviço com o servidor responsável; 

 A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções 18.3

Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as estabeleçam valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 

ao exercício da atividade, por força do art. 13 da IN SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 O extrato do presente Contrato será publicado, no Diário Oficial do Estado, até o 5º 19.1

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

8.666/93. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - CONDIÇÕES GERAIS  

 Eventuais omissões serão supridas pelo que consta no Projeto Básico que deu origem ao 20.1

presente contrato e/ou ao instrumento convocatório. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro 21.1

por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Macapá/AP, 30 de abril de 2021. 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

Contratante 

 

 

BRUNNA GABRIELLY DANTAS RAMOS  

Multinegócios Produtos e Serviços LTDA 

Contratada      
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