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CONTRATO N.º 01 /2022 – SESA/AP 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO 
DO AMAPÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE - SESA, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, COMO 
CONTRATADA, PARA OS FINS NELES DECLARADOS. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado: 

CONTRATANTE: O ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 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 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. 

CONTRATADO: TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57, 
sediada no Endereço: Rua Machado de Assis, Nº 50, ED. 02, Bairro: SANTA LÚCIA. Cidade: 
Campo Bom UF: RS CEP: 93.700-000 Telefone: (51) 3920-2200 RAMAL 8273 Endereço 
Eletrônico: licitacoes@edenred.com, doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr Representantes: Luciano Rodrigo Weiand e Leidiane Caroline 
Ongaratto RG n.º/Órgão Expedidor/UF: 3027063209 SJTC/II RS e 1081572594 SSP/RS CPF n.º 
952.835.520-04 e 018.657.630-71. 
 
Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO 
em regime de execução indireta, mediante as cláusulas e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 

1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar n.º 123/2006; 
Lei Complementar Estadual nº 108/2018; Decreto Federal nº 8.538/2015; Decreto Estadual 
n.º 2.648/2007 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 
8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas 
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2021-CLC/PGE CLC/PGE e seus anexos, 
constantes Na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 051/2021-CLC/PGE PROCESSO SIGA N.º 
00046/PGE/2019.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de em Intermediação de 
Fornecimento de Combustível mediante Sistema Informatizado com Utilização de Cartão 
Magnético com senha, para Gerenciamento do Abastecimento de Veículos, Embarcações, 
Maquinários, Equipamentos e outros serviços prestados por postos credenciados, visando 
atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do 
Estado do Amapá. 

2.2. O regime de execução do objeto deste contrato será de empreitada por preço unitário. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os 
documentos constantes no Processo SIGA N.º 00046/PGE/2019., em especial, os abaixo 
relacionados: 

a) Termo de Referência e apêndices, constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 30/2021-
CLC/PGE; 

b) Edital de Pregão Eletrônico nº 30/2021-CLC/PGE; 

c) Cronograma de Desembolso do presente instrumento Contratual; 

D) Ata de registro de preços N.º 051/2021-CLC/PGE. 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: Unidade Gestora 300301; Fonte 107 ; Ação: 2658; Natureza de Despesa nº 
(33.90.39), para sua devida execução. 

4.2 O valor total da contratação é de R$ R$ 1.198.368,00, que será pago de acordo com a 
certificação do serviço. Seguindo as orientações da ATA que deu origem a presente 
contratação, nos seguintes termos.  

 
TIPO DE 
COMBUSTÍVEL VALOR POR LITRO 

QUANTIDADE DE 
LITROS  TOTAL 

COMBUSTÍVEL - TIPO 
GASOLINA – USO: 
AUTOMOTIVO.  R$                       4,58  28800,00  R$         131.904,00  
COMBUSTÍVEL - TIPO  R$                       4,72  42000,00  R$         198.240,00  



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ                                                       

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE 
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

3 
 

ÓLEO DIESEL B S 500 – 
USO: AUTOMOTIVO 
COMBUSTÍVEL - TIPO 
ÓLEO DIESEL S10 – 
USO: AUTOMOTIVO.  R$                       4,76  182400,00  R$         868.224,00  
TOTAL  R$     1.198.368,00  

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado por meio do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, em até 30 
(trinta) dias consecutivos, após a regular prestação do serviço, mediante o processamento 
normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEFAZ-AP); 

5.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 
CONTRATADA da Nota Fiscal/Fatura referente ao(s) serviço(s) regulamente prestado(s), 
acompanhada dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no Art. 29 da 
Lei nº 8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.278/2011, junto ao 
Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificação da despesa executada. 

5.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, no 
Banco, Agência e Conta Corrente A SEREM INFORMADOS POR OFÍCIO AO SETOR 
DEMANDANTE DA DESPESA. 

5.4. Caberá à CONTRATADA 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; 

5.5. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a 
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade 
aplicada durante a prestação dos serviços; 

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 
do valor inicial. 

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; I = (TX/100) 

365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%); EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 
Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES 

6.1.1. O objeto contratado deverá atender às especificações técnicas mínimas e 
quantidades descritas neste contrato e no anexo I do Termo de Referência. 

6.1.2. Combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), a serem fornecidos, 
deverão atender às especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional do Petróleo – 
ANP, conforme legislação em vigor. 

6.1.3. A Contratada deverá disponibilizar nos postos credenciados equipamentos visando o 
registro dos abastecimentos com capacidade de emitir, em duas vias, comprovantes 
impressos da operação realizada; 

6.1.4. Uma das vias do comprovante deverá ser encaminhada para a Contratada pelo 
Credenciado e a outra deverá fazer parte dos Arquivos do Contratante visando à conferência 
dos Relatórios e Notas Fiscais ao final de cada mês; 

6.1.5. Os documentos impressos pelos equipamentos deverão conter no mínimo as 
seguintes informações: 

a) Placa e Hidrômetro do veículo abastecido; 

b) Tipo de combustível, valor e quantidade abastecida; 

c) Data e hora do abastecimento; 

d) Identificação do posto e servidor que realizou a operação; 

e) Registro das operações de abastecimento através de cartão magnético ou captura 
eletrônica, com ou sem necessidade de digitação dos dados citados na alínea anterior. 

6.1.6. Relatórios gerenciais disponibilizados pela Internet que identifiquem todos os dados 
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da operação do abastecimento, inclusive, a média de consumo de cada veículo entre os 
abastecimentos; 

6.1.7. Garantia de que, o combustível registrado na operação tenha sido realmente 
abastecido no veículo indicado; 

6.1.8. Garantia de que, não possam ser abastecidos veículos que não estejam cadastrados 
na frota do Contratante; 

6.1.9. Garantia de que, os cartões magnéticos só sejam utilizados com uso da senha do 
mesmo e do servidor responsável pelo abastecimento; 

6.1.10. O quantitativo estimado para consumo de combustível para o exercício 2020 baseia-
se na previsão de consumo enviada pelos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta 
do Governo do Estado do Amapá, em razão da LOA; 

6.1.11. O combustível deverá ser fornecido pelos postos credenciados para revenda do 
produto de forma parcelada através das bombas de abastecimento para os veículos, 
equipamentos (carotes) e geradores cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ou 
quando da utilização do cartão genérico para os veículos, equipamentos e geradores da 
Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Estado do Amapá ou outros 
autorizados; 

6.1.12. Os produtos deverão ser fornecidos de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, nas quantidades pré-estabelecidas pelo Contratante para cada um dos 
veículos, equipamentos e geradores cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico; 

6.1.13. Somente serão realizadas operações que não ultrapassem o limite de crédito 
estabelecido para cada veículo, estabelecido pelo órgão demandante; 

6.1.14. Os cartões genéricos, chamado “CORINGA”, deverão ter mobilidade para abastecer 
com gasolina comum, diesel comum e diesel S-10, os veículos, equipamentos e os geradores 
da Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Estado do Amapá, que 
compreende do sul do Estado do Amapá, no Município de Laranjal do Jarí, até ao norte do 
Estado, compreendendo o Município do Oiapoque e/ou outros autorizados. 

6.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

6.2.1. O Contratante fornecerá à Contratada, o cadastro completo e atualizado dos 
veículos, condutores e identificação das respectivas áreas que os mesmos estão alocados 
[base operacional ou unidades] contendo os seguintes dados: 

a) Tipo da frota (própria, locada ou convênio); 
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b) Tipo da frota (própria, locada ou convênio); 

c) Prefixo; 

d) Placa; 

e) Marca; 

f) Modelo; 

g) Chassi; 

h) Tipo de Combustível; 

i) Ano de fabricação do veículo; 

j) Lotação (Unidade e Código do Centro de Custo se houver); 

k) Capacidade do tanque; 

l) Hodômetro; 

m) Nome, registro funcional e Unidade dos condutores, e; 

n) Base operacional da frota. 

6.2.2. O sistema tecnológico Integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de 
combustíveis, bem como dos demais serviços utilizados; 

6.2.3. Cada veículo terá um único cartão magnético ou micro processado; 

6.2.4. Cada condutor deverá ter sua identificação própria, validada por meio de senha 
durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela 
Contratada, sendo de responsabilidade da mesma a solução que iniba ou identifique com 
agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas, bem como identifique as 
transações realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos; 

6.2.5. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha de 
forma on-line e instantânea; 

6.2.6. O sistema deverá permitir, para cada veículo, um limite de crédito, determinado pelo 
Contratante, o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do mesmo. Os 
abastecimentos e uso de serviços realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura 
de crédito será de total responsabilidade da Contratada; 
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6.2.7. O sistema deverá permitir, ainda, para cada veículo, a fixação de limite de preço 
unitário máximo por combustível, determinado pelo Contratante, o qual não poderá ser 
ultrapassado sem expressa autorização do Gestor do Contrato; 

6.2.8. A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os 
cartões dos usuários do sistema; 

6.2.9. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a 
seguir, independentemente da solicitação do condutor: 

a) Identificação do Posto (Nome e Endereço); 

b) Identificação do veículo (Placa); 

c) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 

d) Tipo de Combustível e/ou serviço utilizado; 

e) A data e hora da transação; 

f) Quantidade em litros (e/ou m³ quando houver abastecimento com GNV); 

g) Valor da operação, e; 

h) Identificação do Condutor (Nome e registro). 

6.2.10. O Sistema deve permitir que os abastecimentos e uso de serviços realizados nos 
casos de viagem para outros estados ou mesmo cidades que não possuam postos 
credenciados, sejam registrados manualmente ou melhor solução apresentada pela 
Contratada; 

6.2.11. O software de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos e os Cartões 
da Contratada devem compreender no mínimo: 

6.2.12. Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta via 
internet, no momento em que efetuar a operação; 

6.2.13. TEmissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o 
controle das despesas, condutores, consumo e quilometragem específicos por veículo, além 
dos possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados; 

6.2.14. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 
características dos veículos e equipamentos automotivos, contendo, no mínimo, as 
seguintes restrições: 
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a) Para a frota: preço unitário limite por litro, quantidade mensal de litros; 

b) Por veículo: tipo de combustível, limite de crédito em R$ por transação e em R$/mês; 

c) Para o Posto: exclusão do cadastro de credenciamento dos postos penalizados com 
suspensão do cadastro de ICMS junto a Fazenda Estadual; 

d) Para o condutor: impedir transações sem senha e possibilitar a identificação de 
ocorrências por tentativas frustradas. 

6.2.15. O cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio de cartão; 

6.2.16. Identificação do usuário no momento do abastecimento através da senha pessoal; 

6.2.17. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a 
solução tecnológica utilizada pela Contratada, os quais deverão ser disponibilizados, se 
necessário, para cada base operacional sem qualquer ônus para o Contratante; 

6.2.18. A exportação de dados, para o Software de Gestão de Frota do Contratante, 
permitindo a leitura de arquivos TXT, CSV ou XML e ainda a possibilidade de layout e 
formatação de campos, conforme necessidade do Contratante, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 

a) Nome, endereço e CNPL completo do Posto credenciado; 

b) Data do abastecimento; 

c) Quilometragem no momento do abastecimento; 

d) Tipo de combustível; 

e) Valor total do abastecimento; 

f) Valor unitário do abastecimento por litro (e/ou m3 quando houver abastecimento 
com GNV); 

g) Quantidade em litros (e/ou m3 quando houver abastecimento com GNV) 

h) Identificação do veículo; 

i) Natureza de outros serviços utilizados; 

j) Valor unitário do serviço utilizado, e; 

k) Valor total do serviço utilizado. 
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6.2.19. O fornecimento para a Contratada do cadastro dos Postos credenciados para a 
migração dos dados ao Sistema do Contratante, com as seguintes informações: 

a) Nome Fantasia; 

b) Razão Social; 

c) CNPJ; 

d) Inscr. Estadual; 

e) Endereço; 

f) Bairro; 

g) Cidade; 

h) Telefone; 

i) Fax; 

j) Contato; e, 

k) CEP. 

6.2.20. Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos 
abastecimentos realizados na rede credenciada. 

6.3. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 

6.3.1. Áreas Preferenciais para Abastecimento 

6.4.1.1. Áreas circunscritas num raio máximo de 10 km da base operacional de cada órgão no 
município de Macapá e Santana, onde deverá existir um número mínimo de 01 (um) posto 
credenciado, estruturado para fornecimento dos serviços mencionados; 

6.4.1.2. Considerando que os veículos constantemente se deslocam para as diferentes 
regiões da capital e pelo interior do Estado do Amapá, além da obrigatoriedade de 
credenciamento de postos no raio previamente definido próximo a base operacional, será 
solicitado, no mínimo, 01 (um) posto credenciado para cada uma das regiões 
administrativas, conforme discriminadas no Anexo III do Termo de Referência; 

6.4.1.3. Caso a Contratada não possua posto credenciado nas áreas preferenciais, deverão ser 
credenciados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato. 

6.3.2. Possibilidades Especificas de Exigências, em decorrência do 
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histórico de frequência de 
viagens 

6.4.2.1. A Contratada deverá ter postos credenciados nos municípios com mais de dez mil 
habitantes, devendo manter, no mínimo, 02 (dois) postos credenciados; 

6.4.2.2. Caso não haja posto credenciado nas localidades previstas, em conformidade com as 
alternativas acima, o prazo para credenciamento deverá ser de no máximo 30 dias corridos, 
contados da data da formalização do contrato. 

6.4. RELATÓRIOS 

6.4.1. A Contratada deverá disponibilizar acesso ao Software de Gestão de Abastecimento 
compatível ao modelo definido pelo Contratante; 

6.4.2. O Contratante deverá estabelecer o nível de permissão (consulta/administração) do 
acesso ao Software de Gestão de Abastecimento para cada unidade, podendo um ou mais 
usuários ter acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas 
responsabilidades; 

6.4.3. Os relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços: 

6.4.4. Relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível, ano de 
fabricação, base da unidade administrativa e centro de custo, se houver; 

6.4.5. Histórico das operações realizadas pela frota contendo: 

a) Data; 

b) Hora; 

c) Identificação do estabelecimento; 

d) Identificação do condutor; 

e) Identificação do veículo (placa); 

f) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 

g) Tipo de Combustível; 

h) Quantidade em litros e/ou m3adquiridos; 

i) Valor unitário por tipo de combustível; 
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j) Valor total da operação em R$ (reais); e, 

k) Tipo e valor do serviço utilizado. 

6.4.6. Quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo 
por litro; 

6.4.7. Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo 
Contratante; 

6.4.8. Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 

6.4.9. Quinzenalmente informar os preços históricos unitários em R$/L e R$/M³ 
contratados na última quinzena por tipo de combustível ordenados do menor valor para o 
maior (ordem decrescente de valor) com respectivo nome do posto e por região; 

6.4.10. Volume de litros e/ou m³, de gastos realizados por tipo de combustível e preço médio 
unitário por tipo de combustível consumido pela frota; 

6.4.11. Indicação dos desvios de média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre 
outros; 6.5.12.Despesas realizadas por base operacional e Unidade, quando for o caso; e, 
6.5.13.Desconto sobre o preço da bomba, quando for ocaso. 
6.5. IMPLANTAÇÃO E VIGÊNCIA 

6.5.1. A Contratada deverá implantar e iniciar a execução dos serviços contratados em no 
máximo 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do Contrato; 

6.5.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por períodos iguais e 
sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do §1°, Art. 65, da Lei nº 
8.666/93; 

6.5.3. Fornecer um cartão magnético para cada veículo da frota oficial, equipamento e 
gerador, conforme solicitação da Contratante; 

6.5.4. Fornecer dois cartões adicionais genéricos, chamados de “CORINGA”; 

6.5.5. Os cartões magnéticos deverão estar à disposição da Contratante no máximo 10 (dez) 
dias após assinatura do Contrato; 

6.5.6. Quando solicitado, os cartões magnéticos, para veículo(s) novo(s) incluído(s) na frota 
deverão ser emitidos e entregues pela Contratada no máximo em 10 (dez) dias; 

6.5.7. O processo de implantação do Sistema pela Contratada compreende as seguintes 
atividades: 
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a) Cadastramento dos veículos; 

b) Cadastramento dos usuários; 

c) Definição da logística da rede de postos credenciados; 

d) Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 

e) Fornecimento ao Contratante dos dados cadastrais da rede de postos credenciados; 

f) Treinamento dos condutores e gestores; e, 

g) Fornecimento dos cartões para os veículos. 

6.6. TREINAMENTO DOS CONDUTORES E GESTORES 

6.6.1. A Contratada deverá disponibilizar, sem ônus para o Contratante, no prazo máximo 
de até 8 (oito) dias uteis contados da implantação do Sistema, programa de capacitação de 
pessoal para todos os condutores e gestores envolvidos na utilização do Sistema, incluindo: 

a) Operações de Cadastramento, parametrização dos Cartões e limite de crédito. 
Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e Emissão de 
Relatórios; 

b) Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias para 
saná-las 

c) Aplicação prática do Sistema; 

d) Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização do 
sistema. 
6.7. PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 

6.8.1 A Contratada disponibilizará, via internet ou outro meio eletrônico, informações 
quinzenais dos preços históricos dos consumos praticados nos postos que abasteceram a 
frota, em R$ por tipo de combustível, ordenados por município, e por valor em ordem 
crescente, identificando o posto de abastecimento com o respectivo endereço; 

6.8.2 O Contratante estabelecerá como parâmetro restritivo para utilização do cartão, o 
limite estabelecido do preço unitário médio do mês anterior ao da efetivação do 
abastecimento, por município onde está instalada a base operacional da frota, 
disponibilizado no endereço eletrônico: www.anp.gov.br da ANP – Agência Nacional de 
Petróleo para os diversos tipos de combustíveis; 

6.8.3 O sistema deverá permitir o registro da negociação de preços de combustíveis e 
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serviços com os postos da rede credenciada, visando obter redução do preço de bomba dos 
combustíveis nas áreas preferenciais onde a quantidade de veículos seja significativa; 

6.8.4 Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à 
vista de bomba e/ou negociado diretamente pelo Contratante com o posto credenciado. 

6.8. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO 

6.9.1 Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões 
dos veículos e da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a 
Contratada deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de 
atendimento ao cliente; 

6.9.2 Este procedimento deve consistir na obtenção, por telefone, por parte da rede 
credenciada, do número da autorização de abastecimento a ser transcrito para formulário 
específico da Contratada, visando garantir a manutenção das informações necessárias ao 
controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade das atividades 
operacionais do Contratante; 

6.9.3 A Contratada deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao 
Cliente, por telefone ou Internet, devendo ter uma central de atendimento que permita ao 
Contratante o acesso através de ligação local, com atendimento 24 horas todos os dias do 
ano, não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições 
previstos neste Contrato; 

7.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações exigidas; 

7.1.3. Fornecer à Contratada, após a assinatura do contrato, o cadastro completo e 
atualizado dos veículos, condutores e centro de custos, se houver; 

7.1.4. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o 
objeto deste Contrato dentro das normas estabelecidas; 

7.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da empresa; 

7.1.6. Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário; 
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7.1.7. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

7.1.8. Solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados 
incompatíveis com o objeto contratado; 

7.1.9. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no serviço prestado, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.10. Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente designados, 
verificando se no desenvolvimento dos trabalhos, estão sendo cumpridos os serviços e 
especificações previstas no edital, no termo de referência, na proposta e no contrato, de 
forma satisfatória, e documentando as ocorrências; 

7.1.11. Devolver a Contratada, ao final do período de vigência do contrato, todos os 
materiais e equipamentos envolvidos na presente contratação, cedidos ao contratante em 
regime de comodato, no estado em que se encontrarem; 

7.1.12. Fiscalizar como lhe aprouver a execução e a entrega do objeto contratado, através de 
comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

7.2. A Contratada fica obrigada a: 

7.2.1. Proceder a prestação dos serviços com qualidade e/ou garantir que o combustível 
fornecido pelos postos credenciados seja de boa qualidade, conforme legislação vigente e 
especificações, prazo e local constantes neste Contrato; 

7.2.2. Fornecer gratuitamente os cartões magnéticos ou cartões micro processados para 
cada veículo cadastrado e informado pelo Contratante, inclusive para os casos de perda, 
extravio ou incorporação de novos veículos automotores à frota do Contratante; 

7.2.3. Não credenciar e/ou descredenciar os postos de abastecimento de combustíveis que 
estejam penalizados pelo não cumprimento das legislações vigentes sobre controle de 
poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações do IBAMA, CONAMA e 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente; 

7.2.4. Prestar os serviços dentro das especificações estabelecidas neste Contrato, e 
conforme as normas e resoluções em vigência da Agência Nacional de Petróleo - ANP e 
INMETRO. A inobservância destas condições implicará recusa do serviço sem que caiba 
qualquer tipo de reclamação por parte da Contratada inadimplente; 

7.2.5. Reembolsar pontualmente aos estabelecimentos conveniados os valores referentes 
aos créditos utilizados decorrente da contratação, asseverando-se que a Administração 
Contratante não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este da 
exclusiva responsabilidade da empresa contratada, inexistindo qualquer relação financeira 
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entre o estabelecimento que integrar a rede credenciada e o Contratante; 

7.2.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham a incidir sobre a contratação do serviço e apresentar os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pela Administração; 
 

7.2.7. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar o serviço que 
não esteja de acordo com as condições estabelecidas no presente Contrato, ficando certo 
que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

7.2.8. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do 
objeto combustível fornecido; 

7.2.9. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a 
terceiros em da prestação do serviço; 

7.2.10. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente a 
prestação do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

7.2.11. Manter, durante todo o fornecimento, compatibilidade com todas as obrigações 
assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Contrato; 

7.2.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto quando devidamente autorizada pela Administração contratante; 

7.2.13. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando da execução do serviço ou em conexão com ele, ainda 
que acontecido em dependência da Administração contratante; 

7.2.14. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas a prestação do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou continência; 

7.2.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do Processo Licitatório; 

7.2.16. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, 
nem poderá onerar o serviço objeto deste Contrato, razão pela qual a Empresa renuncia a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 
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7.2.17. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

8.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 
serviços, nos termos abaixo. 

8.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

8.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial 
ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

8.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar 
os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

a) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 
técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 
o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 
encaminhado ao gestor do contrato. 

b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

c) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

d) Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal 
administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 
5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que será 
encaminhado ao gestor do contrato; 

8.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
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contrato. 

a) quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

b) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 
no dia do esgotamento do prazo. 

8.4. No prazo de até 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções; 

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 
ou instrumento substituto. 

8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 
das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
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acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos combustíveis, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou inconsistências observadas; 

9.2. 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 nº 8.666, de 1993; 

9.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 
representante designado pela Administração contratante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

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. O servidor representante da Administração Contratante terá livre acesso aos locais 
de execução do serviço; 

9.6. O Fiscal do Contrato deverá acompanhar semanalmente o levantamento do preço 
local de combustíveis praticado e disponibilizado pela ANP no
 endereço eletrônico http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Semanal_Index.asp; 

9.7. Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o 
equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à 
Contratante; 

9.8. Registrar todas as ocorrências relacionadas ao objeto durante o tempo de vigência do 
instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 

10.1. Os preços relativos à taxa de administração poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens, cabendo a CONTRATANTE promover as negociações junto a CONTRATADA, 
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

11.1. O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite percentual 
de 25%, mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 65, § 1º, 
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da Lei nº 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS PENALIDADES 
12.1 Com fundamento no Art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n.° 
2.648/2007, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será 
descredenciada do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de 
Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de 
empenho; 

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

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

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

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

12.2. Para os fins da alínea “h”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/1993. 

12.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a 
CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e 
por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o 
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máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no 
caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da 
alínea anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em 
relação ao órgão da administração ou entidade CONTRATANTE que a aplicou; 

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo 
de até cinco anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

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

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

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

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

12.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 12.3 desta Cláusula poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á 
mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o rito previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, 
subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 9.784/1999, 
sendo competência do respectivo órgão CONTRATANTE o processamento das penalidades. 
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12.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da 
Licitação, é da Central de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo 
órgão Contratante. 

12.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 
autoridade competente deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 
decorrente das irregularidades constatadas. 

12.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como 
medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual 
multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 
9.784/1999. 

12.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à 
CONTRATADA ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 

12.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o 
disposto nas condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento 
do seu valor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação. 

12.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato 
ilícito tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

12.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público 

12.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da 
Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. De acordo com o Art. 77 da Lei n.º 8.666/1993, o não cumprimento ou o 
cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento 
contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE, sem ônus de qualquer 
espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por 
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rescindido; 

13.2. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de 
recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores; 

13.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o 
Art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, 
sem ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e 
XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na Cláusula “Das Penalidades”; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração CONTRATANTE; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da CONTRATANTE; 

13.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a 
imediata interrupção dos serviços; 

13.6. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei n.º 10.520/2002; na Lei n.º 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei n.º 
8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 
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Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a 
sua assinatura, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

16.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na 
data de 01/01/2022 e encerramento em 31/12/2022 podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 60 (sessenta) 
meses e já computados os iniciais, nos termos do artigo 57, II da Lei n.° 8.666, de 1993, caso 
sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado 
formalmente pela autoridade competente: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

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

c) O contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; 

d) A administração ainda tenha interesse na realização do serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer 
outro que seja invocável. 

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes 
contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Macapá-AP, data conforme assinatura eletrônica. 
 
 

JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 
 
 

TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA 
Representante da Pessoa Jurídica Contratada 
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