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TERMO DE CONTRATO Nº 018/2020 – SESA 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO Nº 018/2020  QUE FAZEM ENTRE 

SI O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE COMO CONTRATANTE E A 

EMPRESA  INSTITUTO DE NEUROLOGIA 

E CARDIOLOGIA DO AMAPÁ LTDA. 
COMO CONTRATADA, PARA OS FINS 

NELES DECLARADOS. 

 

O GOVERNO DO 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)  

INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO AMAPÁ LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 24.592.211/0001-29, sediado(a) Avenida Acelino de Leão, nº 926, bairro 

Trem, na cidade de Macapá, no estado do Amapá, doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ELENICE MARIA MARMETT SCHERER, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº 4044189084 expedida pelo(a) SSP/RS, e CPF 

568.184.400-53, tendo em vista o que consta no Processo nº 0002.0078.0178.0003/2020, e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520 de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 3.555 de 8 de agosto de 2000, no Decreto Federal nº 10.024, de 

20 de setembro de 2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 

Complementar Estadual nº 044/2007, Decreto Estadual nº 2648/2007 e Decreto Estadual nº 

5016/2011, Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/08, alterado pela Portaria 

Normativa nº 7/2011, Portaria Ministeriais GM/MS nº 1606/2001, Portaria 1.034/2010 e 

alterações posteriores, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Termo 

de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2020 e nº 005/2020, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.  O objeto do presente instrumento é o credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas 

para prestação de de serviços diversos de exames especializados com ou sem procedimento 

para apoio ao diagnóstico as especializadades médicas disponíveis aos usuários do sistema 

único de saúde (SUS), de forma complementar ao serviço ofertado no Hospitais do Estado do 

Amapá, conforme especificações e condições estabelecidas na tabela de procedimento da 

SESA disposto no anexo I, II e III do edital de credenciamento nº 001/2015. 

1.2. Este Termo de Contrato vinvula-se ao Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 

004/2020 e nº 005/2020, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independente 

de transcrição. 
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1.3.  Objeto da Contratação: 

 

02.06 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA 

CODIGO 

TABELA 

SUS 

DESCRIÇÃO DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

Proposta 

Ofertada 

UND 

V. Unitario 

SUS 

Fonte 

216 

Valor 

Total 

SUS 

Fonte 

216 

Compleme

nto 

Estado  

V.UNT 

Fonte 

107 

Compleme

nto 

Estado 

TOTAL 

Fonte 

107 

VALOR 

TOTAL 

TABELA 

ESTADUAL 

206010028 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE COLUNA 

LOMBO-SACRA C/ 

OU S/ CO 

100 101,10 10.110,00 72,42 7.242,00 17.352,00 

206010036 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE COLUNA 

TORACICA C/ OU S/ 

CONTR 

30 86,76 2.602,80 86,76 2.602,80 5.205,60 

206010044 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE FACE / SEIOS 

DA FACE / ARTICUL 

50 86,75 4.337,50 86,77 4.338,50 8.676,00 

206010052 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DO PESCOCO 

30 86,75 2.602,50 108,13 3.243,90 5.846,40 

206010052 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DO PESCOÇO 

C/CONTRASTE 

50 86,75 4.337,50 183,13 9.156,50 13.494,00 

206010060 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE SELA TURCICA 

20 97,44 1.948,80 97,44 1.948,80 3.897,60 

206010060 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE SELA TURCICA 

C/CONTRASTE 

30 97,44 2.923,20 172,44 5.173,20 8.096,40 

206010079 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DO CRANIO 

200 97,44 19.488,00 97,44 19.488,00 38.976,00 

206010079 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DO CRANIO 

C/CONTRASTE 

150 97,44 14.616,00 172,44 25.866,00 40.482,00 

206020015 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE 

ARTICULACOES DE 

MEMBRO SUPERIOR 

80 86,75 6.940,00 86,75 6.940,00 13.880,00 

206020023 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE SEGMENTOS 

APENDICULARES - 

(BRA 

80 86,75 6.940,00 86,75 6.940,00 13.880,00 
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206020031 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE TORAX 

100 136,41 13.641,00 136,41 13.641,00 27.282,00 

206020031 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE TORAX 

C/CONTRASTE 

100 136,41 13.641,00 261,41 26.141,00 39.782,00 

206020040 

TOMOGRAFIA DE 

HEMITORAX, 

PULMAO OU DO 

MEDIASTINO 

50 136,41 6.820,50 136,41 6.820,50 13.641,00 

206020040 

TOMOGRAFIA DE 

HEMITORAX, 

PULMAO OU DO 

MEDIASTINO 

C/CONTRASTE 

50 136,41 6.820,50 261,41 13.070,50 19.891,00 

206030010 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE ABDOMEN 

SUPERIOR 

30 138,63 4.158,90 111,37 3.341,10 7.500,00 

206030010 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE ABDOMEN 

SUPERIOR 

C/CONTRASTE 

100 138,63 13.863,00 263,63 26.363,00 40.226,00 

206030029 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE 

ARTICULACOES DE 

MEMBRO INFERIOR 

100 86,75 8.675,00 86,75 8.675,00 17.350,00 

206030037 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE PELVE / BACIA 

/ ABDOMEN 

INFERIOR 

50 138,63 6.931,50 111,37 5.568,50 12.500,00 

206030037 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZAD

A DE PELVE / BACIA 

/ ABDOMEN 

INFERIOR 

C/CONTRASTE 

100 138,63 13.863,00 263,63 26.363,00 40.226,00 

s/código 

TC RECONSTRUÇÃO 

TRIDIMENCIONAL 

DE QUALQUER 

ORGÃO OU REGIÃO 

(ACRESCIDO AO 

EXAME BASICO) 

30 - - 87,22 2.616,60 2.616,60 

TOTAL MENSAL 390.800,60 

TOTAL 12 MESES 4.689.607,20 
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02.07 - DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

CODIGO 

TABELA 

SUS 

DESCRIÇÃO DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

Proposta 

Ofertada 

UND 

V. Unitario 

SUS 

Fonte 

216 

Valor 

Total 

SUS 

Fonte 216 

Comple. 

Estado 

V.UNT 

Fonte 

107 

Comple. 

Estado 

TOTAL 

Fonte 

107 

VALOR 

TOTAL 

TABELA 

ESTADUAL 

207010021 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

ARTICULACAO 

TEMPORO-

MANDIBULAR 

(BILATERAL) 

5 268,75 1.343,75 268,75 1.343,75 2.687,50 

207010030 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

COLUNA CERVICAL 

30 268,75 8.062,50 268,75 8.062,50 16.125,00 

207010048 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

COLUNA LOMBO-

SACRA 

50 268,75 13.437,50 268,75 13.437,50 26.875,00 

207010056 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

COLUNA TORACICA 

20 268,75 5.375,00 268,75 5.375,00 10.750,00 

207010064 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

CRANIO 

120 268,75 32.250,00 268,75 32.250,00 64.500,00 

207010064 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

CRANIO 

C/CONTRASTE 

50 268,75 13.437,50 289,25 14.462,50 27.900,00 

207010072 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

SELA TURCICA 

10 268,75 2.687,50 268,75 2.687,50 5.375,00 

207010072 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

SELA TURCICA 

C/CONTRASTE 

5 268,75 1.343,75 289,25 1.446,25 2.790,00 

207020027 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

MEMBRO SUPERIOR 

(UNILATERAL) 

20 268,75 5.375,00 268,75 5.375,00 10.750,00 

207020035 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

TORAX 

30 268,75 8.062,50 268,75 8.062,50 16.125,00 

207030014 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

ABDOMEN 

SUPERIOR 

20 268,75 5.375,00 268,75 5.375,00 10.750,00 

207030014 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

ABDOMEN 

SUPERIOR 

C/CONTRASTE 

50 268,75 13.437,50 328,75 16.437,50 29.875,00 

207030022 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

BACIA / PELVE / 

20 268,75 5.375,00 268,75 5.375,00 10.750,00 
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ABDOMEN INFERIOR 

207030022 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

BACIA / PELVE / 

ABDOMEN INFERIOR 

C/CONTRASTE 

50 268,75 13.437,50 289,25 14.462,50 27.900,00 

207030030 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

MEMBRO INFERIOR 

(UNILATERAL) 

120 268,75 32.250,00 268,75 32.250,00 64.500,00 

207030049 

RESSONANCIA 

MAGNETICA DE 

VIAS BILIARES 

20 268,75 5.375,00 268,75 5.375,00 10.750,00 

 s/código SEDAÇÃO 30 - - 268,75 8.062,50 8.062,50 

TOTAL MENSAL 346.465,00 

TOTAL 12 MESES 4.157.580,00 

TOTAL GLOBAL 8.847.187,20  

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado pelo Termo de 

Inexigibilidade de Licitação nº 004/2020 e nº 005/2020, na data de 28/07/2020 e 

encerramento em 27/07/2021, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o 

limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente 

e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em 

especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 

informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço; 

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 

vantajoso para a Administração; 

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 

prorrogação; 

2.1.7. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação; 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
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3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 737.265,60 (setecentos e trinta e sete mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 

8.847.187,20 (oito milhões oitocentos e quarenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e 

vinte centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos 

Orçamentários consignados no Orçamento Geral da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá (SESA/AP), para o exercício de 2020, liberados de acordo com o cronograma de 

Desembolso, por conta dos Programas de Trabalho: 

4.1.1. Ação 2621 – Contratualização de Serviços de Saude Complementares; 

4.1.2. Plano Orçamentario 000598 - Contratação por credenciamento de serviços de 

assistência à saúde; 

4.1.3. Fonte 216 – Transferência de Recurso via - SUS; 

4.1.4. Fonte 107 – Recursos Próprios – RP; 

4.1.5. Natureza da Despesa 33.90.39; 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos 

recursos próprios e SUS para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será 

feita no início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Pela prestação dos serviços credenciados, a empresa e/ou pessoa física habilitada 

assume o compromisso de cobrar pelos serviços os valores estipulados pela tabela SUS 

vigentes acrescidos dos valores de contrapartida/complementar do Tesouro do Estado do 

Amapá, conforme produção apresentada em arquivos processados pelo Sistema de 

Informação oficial do Ministério da Saúde, mais planilha demonstrativa dos procedimentos 

executados contendo a identificação do usuário, data da execução e laudos de resultados, 

para efeito da composição do valor complementar a tabela SUS; 

5.2. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa com relação à tabela anexa adotada, ou 

do cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou 

intermediação do pagamento dos serviços prestados. 

5.3. O pagamento do serviços será efetivado mediante apresentação na SESA das 

informações por intermédio de arquivo do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) e, 

quando houver registro, utilizar Sistema de Informação Ambulatorial, Módulo BPAI, 

BPAC ou Módulo APAC onde deverão constar todas as informações relativas ao paciente 

e numeração sequencial liberada pela Regulação e médico autorizador, assim como, 

apresentação do laudo resultado de todos os exames constantes no BPAI e APAC e será 

calculado com base na Tabela SUS vigente, acrescido do valor complementar em 

conformidade com a tabela diferenciada, conforme procedimentos e valores constantes no 
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item 1.3 deste contrato, ressaltando que os procedimentos a serem realizados pelos 

prestadores de serviços credenciados por serem de quantitativos estimados poderão sofrer 

alterações para mais ou para menos. 

5.4. Os recursos para remuneração dos serviços estão previstos no Teto de Média e Alta 

Complexidade do Estado do Amapá (Teto MAC) e complementarmente do Tesouro do 

Estado do Amapá. 

5.5. Após recebimento definitivo dos serviços, conforme previsto nos arts. 49 e 50 da 

Instrução Normativa SEGES/MP n. 5/2017, o fiscal do contrato deve instruir o processo de 

pagamento com a Nota Fiscal ou Fatura e os demais documentos comprobatórios da 

prestação dos serviços e encaminhar para o Fundo Estado de Saúde do Amapá (FES) para 

pagamento. 

5.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.7. considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

5.8. O FES para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

5.8.1. o prazo de validade; 

5.8.2. a data da emissão; 

5.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

5.8.4. o período de prestação dos serviços; 

5.8.5. o valor a pagar; 

5.8.6. o ateste da nota fiscal pelo fiscal do contrato; 

5.9. O prazo para pagamento à CONTRATADA é até 5º (quinto) dia útil subsequente 

ao recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no 

seu § 1º; ou a 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para os 

demais casos. 

5.10. observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 da Instrução Normativa, 

SEGES/MP n. 5/2017, quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá 

comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato 

dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração. 

5.11. Demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Anexo XI da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual 

(reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas IN SEGES/MP n. 

5/2017. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 

8.1. Os serviços de apoio diagnóstico e demais exames especializados de apoio e 

diagnóstico com ou sem procedimento serão executados nas dependências dos 

estabelecimentos de saúde credenciados ao serviço objeto deste contrato para os usuários 

da rede SUS do estado. 

8.2. As solicitações ambulatoriais serão acolhidas pelo setor de imaginologia do Hospital 

de Clinicas Dr. Alberto Lima (HCAL), perante apresentação de solicitação médica original 

preenchida em Módulo APAC (autorização para procedimentos de alta complexidade), 

bem como apresentação de cópia dos documentos pessoais do paciente, sendo: 

8.2.1. Cartão Nacional do SUS (CNS); 

8.2.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

8.2.3. Carteria de Identidade (RG); 

8.2.4. Comprovante de residência ou domiciliado; 

8.3. As cópias apresentadas pelo paciente devem ser autenticadas pelo servidor no ato do 

acolhimento, utilizando o carimbo de “confere com original” ou na ausência do carimbo 

efetuar o registro manuscrito na cópia. 

8.4. A marcação poderá ser feita pelo próprio paciente ou em sua ausência o responsável 

legal e/ou acompanhante. 

8.5. Após o acolhimento a solicitação será inserida no SISREG gerando protocolo de 

entrega e controle para o paciente. 

8.6. O serviço de apoio diagnóstico especializado com ou sem procedimento será 

disponibilizado de segunda a sexta no horário de 07 às 19:00 mediante agendamento 

regulado pelo CRCA-SESA através do Sistema Nacional de regulação (SISREG), ou 

por ocasião de inoperância do SISREG, agendar com Laudo para Solicitação e/ou 

Autorização de Procedimentos Ambulatoriais, com números sequencial de Boletim de 

Produção Ambulatorial Individual - BPAI, ou número seqüencial de APAC, carimbado e 

assinado pelo médico autorizador/regulador. Nos casos de urgência os exames deverão ser 

executados e posteriormente encaminhados às solicitações com os laudos de resultados, 

pelo prestador, para a devida autorização e liberação da numeração de controle do BPAI ou 

APAC. Sendo vedado a contrante atender pacientes diretamente seu estabelecimento sem 

prévia autorização do CRCA. 

8.7. Posterior ao agendamento pelo CRCA, o setor de imaginologia HCAL entrará em 

contato com o paciente para se dirigir ao supracitado setor a fim de receber folha de 

autorização que deverá apresentar a CONTRATADA, no dia e horário marcado a fim de 

realizar o exame. 

8.8. Os exames serão executados dentro da necessidade de cada paciente, no que se refere 

ao uso de contraste e/ou drogas para sedação, assim como a equipe profissional envolvida. 

8.9. A execução do serviço compreende a realização do exame com ou sem 

procedimento, a entrega imediata nos casos de urgência/emergência, ou de, no máximo, até 

5 dias da realização do exame do resultado impresso com o laudo do especialista médico 

referente a especialidade do exame; 

8.10. A equipe de profissionais deverá ser composta em conformidade com a necessidade 

técnica exigida para o tipo de procedimentos ou exames, considerando legislação 

pertinente, e por no mínimo: 

8.10.1. Assistente Administrativo ou Recepcionista; e 
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8.10.2. Médico com Título de Residente e/ou Especialista em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem ou outras especialidades necessárias ao laudo do exame a ser 

atendido. 

8.11. O prazo para a entrega do resultado do exame deverá ser de imediato ou de no 

máximo,até 5 (cinco) dias da realização do exame. 

8.12. É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de 

pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregatício, cujo ônus 

e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 

8.13. A fiscalização da execução do serviço, objeto deste CONTRATO, estará a cargo da 

Administração da SESA-AP, que designará o fiscal do contrato podendo ainda ser 

desenvolvido concomitantemente por servidor da Coordenadoria de Regulação, Controle e 

Avaliação (CRCA-SESA) para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições 

estabelecidas neste CONTRATO, consoante com disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. Das obrigações da CONTRATANTE: 

9.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou 

empregados da CONTRATADA às dependências da SESA; 

9.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado no contrato; 

9.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu 

perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências 

de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

9.1.4. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do objeto deste contrato; 

9.1.5. Os agendamentos deverão ocorrer no decorrer dos dias de atendimento do 

prestador, não havendo distinção a pacientes SUS; 

9.1.6. Certificar que o executor credenciado se adeque a qualquer sistema a ser 

utilizado pela SESA para controle do serviço (Regulação, Sistemas de Informação, 

Módulo Autorizador e outros que por necessidade virão a ser implantados); 

9.1.7. Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei. 

9.2. Das obrigações da CONTRATADA: 

9.2.1. Atender a todos os critérios elencados nos itens 8 e as qualificações exigidas no 

edital de credenciamento nº 001/2015; 

9.2.2. Alocar equipe conforme item 8.5, bem como medicamentos e materiais 

necessários a execução adequada dos exames; 

9.2.3. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos necessários a execução 

dos exames, sem ônus para a contratante, conforme especificado a seguir: 

9.2.3.1. Responsabilizar-se pela operação, manutenção e funcionamento dos 

equipamentos disponibilizados para os exames e procedimentos, inclusive com a 

reposição de peças e/ou do equipamento, com prazo máximo para reparo do 

aparelho de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato, sem ônus para 

contratante; 
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9.2.3.2. Fornecer todo o material de consumo e insumos necessários ao perfeito 

uso do equipamento e a realização dos exames constantes no objeto deste Termo 

de contrato; 

9.2.3.3. Fornecer todos os impressos e materiais de consumo tais como: 

documentação relativa a diagnóstico por imagem (radiológicas, laudos) 

identificada a SESA, material de administração, enfermagem e eventual uso de 

medicamento, descartáveis e outros impressos para a prestação dos serviços, que 

devem obedecer às normas de padronização do SUS; 

9.2.3.4. Disponibilizar em seu atendimento os equipamentos/aparelhos novos e 

que possam produzir condições de resolução ao objeto deste termo de contrato; 

9.2.3.5. Disponibilizar para execução do serviço em conformidade ao objeto do 

credenciamento proposto, os profissionais necessários (médicos, técnicos e 

administrativos) para o fiel cumprimento dos serviços mencionados no item 1.3 

deste contrato; 

9.2.3.6. Responsabilizar-se pela contratação, treinamento e pagamento de todos 

os profissionais necessários a prestação dos serviços ora mencionados neste 

Termo de contrato, sendo certo que em nenhuma hipótese haverá qualquer vinculo 

empregatício com a Contratante; e 

9.2.3.7. Disponibilizar os resultados e laudos identificados todos com 

logomarca do Sistema Único de Saúde – SUS/SESA. 

9.2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de contrato; 

9.2.5. Executar os serviços descritos no objeto deste instrumento, em estrita 

observância às normas técnicas existentes; 

9.2.6. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das 

obrigações trabalhistas e tributárias; 

9.2.7. Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

9.2.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução dos serviços; 

9.2.9. Manter, durante a execução contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital de credenciamento nº 001/2015; 

9.3. As partes devem observar o cumprimento estabelecido na Resolução RDC n°50/2002 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre o regulamento 

técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, ou outros dispositivos legais que venham 

substituí-la ou complementá-la, observando que: 

9.3.1. Os locais reservados para exames devem priorizar a privacidade do paciente; 

9.3.2. As dimensões das áreas físicas devem ser compatíveis com as atividades 

realizadas, de modo a prevenir acidentes; 

9.3.3. A iluminação e a ventilação dos locais devem ser adequadas oferecendo 

segurança para realização das atividades; 

9.3.4. As instalações físicas deverão ser mantidas em perfeitas condições de 

funcionamento e de higiene. 

9.4. As partes devem observar o cumprimento estabelecido na Resolução RDC n° 

189/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre a 

regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos 
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de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária alterar o 

regulamento Técnico aprovado pela RDC n°50, de 21 de fevereiro de 2002, ou outros 

dispositivos legais que venham substituí- La ou complementá-la. 

9.5. As partes devem observar o cumprimento estabelecido na Resolução RDC nº 

307/2002 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre a 

regulamentação dos procedimentos de analise, avaliação e aprovação dos projetos física de 

estabelecimento de saúde no Sistema Vigilância Sanitária, altera o Regulamento técnico 

aprovado pela RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, ou outros dispositivos legais que 

venham substituí-la ou complementa – lá. 

9.6. As partes devem observar o cumprimento o disposto na resolução n°05/1993, do 

CONOMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente que define normas mínimos para 

tratamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, bem 

como a necessidade de estender tais exigências aos terminais ferroviários e rodoviários, 

definidos também os procedimentos mínimos para o gerenciamento desses resíduos, com 

vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente ou outros dispositivos 

legais que venham substituí – la ou complementá-la. 

9.7. As partes devem observar o cumprimento o disposto na legislação sanitária vigente, 

considerando a Resolução RCD n° 306/200, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde ou outro dispositivo legal que venha substitui - lá ou complementa – lá. 

9.8. As partes devem observar o cumprimento o estabelecido na Portaria nº 453/1998 do 

Ministério da Saúde que aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas 

de proteção radiológicas em radiodiagnóstico médico e dispõe sobre o uso dos raios-x 

diagnósticos em todo território nacional, ou outros dispositivos legais que venham 

substituí-la ou complementá-la. Bem como cumprir o disposto na Resolução – CNS n°6, 

de 21 de dezembro de 1998, que aprova as normas técnicas gerais de radio-proteção, que 

com esta baixam visando a defesa da saúde dos pacientes, indivíduos profissionalmente 

exposto, e do público em geral, para cumprimento do disposto art.9°do Decreto n°81.384 

de 22 de fevereiro de 1978. 

9.9. As partes devem observar o cumprimento o disposto na portaria 2.616/1998, que 

dispõe o Controle de Infecção Hospitalar ou outros dispositivos legais que venham 

substituí-la ou complementá-la; 

9.10. As partes devem observar o cumprimento o disposto na Resolução CFM n°1.931/09 

que dispõe sobre o Código de Ética Médica ou outros dispositivos legais que venham 

substituí-la ou complementá-la. 

9.11. As partes devem observar o cumprimento o estabelecido na Resolução Normativa 

n°1.614/2001 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta e assegura a atividades 

do médico auditor ou outros dispositivos legais que venham substituí-la ou complementá-

la. 

9.12. Observar, no que couber, as dispositivas no livro Projeto Diretrizes da Associação 

Médicas Brasileira e do Conselho Federal de Medicina que tem por objetivo auxiliar a 

decisão médica e aperfeiçoar o cuidado aos pacientes baseadas nas evidências científicas 

disponíveis na atualidade; ou outros dispositivos legais que venham substituí-la ou 

complementá-la. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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10.1. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, 

conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida 

a prévia defesa: 

10.1.1. Advertência; 

10.1.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado no 

fornecimento; 

10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 

inexecução total ou parcial do mesmo; 

10.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedido de contratar com a 

administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

10.1.6. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante 

que: 

10.1.6.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato; 

10.1.6.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

10.1.6.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.6.4. Fizer declaração falsa; 

10.1.6.5. Cometer fraude fiscal; 

10.1.6.6. Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, e do Art 8º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico que originou 

a contratação; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, . 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de 

autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao 

contraditório, bem como à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 



 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 

13 
 

12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (cinquenta por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato conforme prevê Lei nº 8.666/93. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, Lei 13.979, de 2020 e demais 

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá-AP para dirimir os litígios que decorrerem 

da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes e por duas testemunhas. 

Macapá-AP, 28 de julho de 2020 
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