
 
 

 
 

 

1.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP, por intermédio deste membro da 

comissão permanente de licitação subscrito, designado pela Portaria nº 0517/2022 - SESA, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo indicados, fará realizar 

processo administrativo, na modalidade INEXIGIBILIDADE, com vista à formação de 

CREDENCIAMENTO, que será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

 

 

1.1. O presente Edital tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS), para prestação de Serviços de Cistoscopia, para pacientes que necessitam realizar 

tal procedimento nas Unidades Hospitalares desta Secretaria de Estado da Saúde - SESA/AP 

em conformidade com o Art. 25 da Lei nº 8.666/93. 
 

 

2.1. O presente instrumento tem como objetivo a contratação de serviços de saúde de forma 

complementar estabelecida por vínculos formais, permitindo suprir a necessidade dos serviços 

no setor público, garantindo a prestação igualitária e universal de atenção à saúde aos usuários, 

no âmbito do SUS conforme o exposto no Termo de Referência e formalizado na Minuta de 

Contrato, em relação às necessidades apresentadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 

- SESA/AP. 

 

2.2. Vários juristas e Tribunais de Contas já se manifestaram no sentido de que, no caso de 

prestação de serviços complementares de saúde a inexigibilidade de licitação é uma das hipóteses, 

tendo em vista a inviabilidade de competição, in verbis: 

 
“Ante o previsto no caput do art. 25, da Lei n. 8.666/93, de 21/06/93, e por exigir um 

grau de subjetividade bastante razoável, com referência à fixação dos critérios para 

julgamento de licitação, caso viesse a ser implementada pelos motivos aventados, 

propomos, por tudo isso, o CREDENCIAMENTO, com inexigibilidade de processo 

licitatório, uma vez que a norma legal dá ensejo ao abrigo de tal propositura, dado a 

impossibilidade prática de estabelecer-se o confronto entre licitantes, em mesmo nível de 

igualdade” (Processo n.TC 008.797/93-5, sessão 09/12/2003 TCU) 

 

2.3. Como os serviços a serem contratados não são disponibilizados pela rede pública Estadual 

de saúde, por reiterados vezes, estes serviços têm sido demandados pela via judicial. Logo, a 

presente contratação justifica-se pela necessidade de darmos cumprimento às determinações 

judiciais em andamento, sem precisar recorrer ao expediente da compra direta. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 - CPL - SESA/AP  

Processo nº 300101.0077.1855.0319/2021 PAS - SESA - SESA 

1. PREÂMBULO 

PUBLICIDADE DO CREDENCIAMENTO: 

 

INÍCIO DA PUBLICIDADE: 10/10/2022, às 08:00h (horário de Brasília). 

LIMITE DA PUBLICIDADE: 21/10/2022, às 18:00h (horário de Brasília). 

1. DO OBJETO 

2. DA JUSTIFICATIVA 



 
 

 

2.4. Neste sentido, optamos pela modalidade de Credenciamento para a prestação do respectivo 

serviço, como uma medida de esgotamento da demanda reprimida, e bem como para uma eventual 

composição na execução de exames a serem solicitados para novos atendimentos. 
 

 

3.1. O presente Processo Administrativo é regido pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 

Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas normas contidas neste 

Edital. 
 

 

4.1. O serviço deve atender aos requisitos da RESOLUÇÃO - RDC Nº 330, de 20 de dezembro de 

2019, suas atualizações, ou outro instrumento legal que venha a substitui-las. Que estabelece os 

requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica 

ou intervencionista; e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais  e do público 

decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnóstico ou intervencionistas. 

 
ITEM SIGTAP DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO QTD MENSAL V. MENSAL 

1 02.09.02.001-6 
Exame/procedimento de 

Cistoscopia 
R$ 1.382,37 100 R$ 138.237,00 

VALOR TOTAL R$ 1.658.844,00 

 

4.2. O valor total da contratação será de R$ 1.658.844,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e 

oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais). 
 

 

5.1. As despesas correspondentes a execução do objeto contratado ocorrerá por conta da Secretaria 

de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP, através das dotações para o Exercício de 2022 e 

seguintes que serão especificadas na Ordem de Compra, conforme elemento(s) de despesa(s) 

descriminado(s) a seguir: 

 
ELEMENTO DE DESPESA DESCRIÇÃO 

339091 ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL 
 

 

 

5.1. A publicação do credenciamento ocorrerá no período de 8:00h (Horário de Brasília) do dia 10 

de Outubro de 2022 até às 18:00h (Horário de Brasília) do dia 21 de Outubro de 2022, ou a 

qualquer tempo dentro do período de vigência do presente Edital. 

 

6.1.1. Este credenciamento ficará aberto pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data 

de sua publicação, podendo, as empresas interessadas, dentro deste prazo, apresentar a 

documentação exigida neste Edital. 

 

6.2. As instituições interessadas em celebrar Contrato Administrativo com vistas a 

operacionalizar “CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6. DO CREDENCIAMENTO 



 
 

CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

PARA   PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE CISTOSCOPIA.”   deverão   encaminhar sua 

manifestação de interesse ao e-mail cogec.licitacao@saude.ap.gov.br. 

 

6.3. Não haverá procedimento de classificação das manifestações, sendo que todas as interessadas 

que se manifestarem e que atenderem as exigências do presente Edital poderão celebrar Contrato 

Administrativo. 

 

6.4. O interessado que dentro do período, tiver seus documentos rejeitados somente terá seu 

pedido reavaliado com a apresentação de novo requerimento e novos documentos já livres dos 

vícios anteriormente identificados e que foram impeditivos do credenciamento anteriormente 

pretendido. 

 

6.5. Caso vença algum documento antes da apresentação nos termos do item anterior, deverão 

também ser apresentados outros novos em plena validade. 
 

 

7.1. Poderá participar do credenciamento, pessoa física ou jurídica, que atenda a todos os 

requisitos legais e estabelecidos neste Edital. 

 

7.1.1. Somente será admitida a participação neste credenciamento de interessadas que 

devidamente atendam às exigências do Edital e seus anexos, que tenham ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado. 

 

7.2. Será vedada a participação de instituições: 

a. declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

b. pessoas físicas, cooperativas e interessados que estejam sob falência, concurso de credores, 

em processo de dissolução ou liquidação; 

c. impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de 

suas entidades descentralizadas; 

d. incluídas na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

e. incluídas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 

f. incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 

 

 

8.1. Todos as interessadas deverão apresentar os documentos específicos para participação neste 

procedimento, devendo ser entregues sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de facilitar a 

conferencia e exame correspondente. 

 

8.2. Os documentos necessários ao credenciamento da PESSOA JURÍDICA são: 

 

8.2.1. Habilitação Jurídica: 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8. DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

mailto:cogec.licitacao@saude.ap.gov.br
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)


 
 

a. Cédula de Identidade ou documento oficial com foto, autenticada de todos os sócios da 

empresa; 

b. Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 

c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 

documentos de eleição de seus administradores ou; 

d. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício ou; 

e. Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 

8.666/93. 

f. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da interessada. 

g. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou alvará de Licença para 

Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da interessada, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto licitado; 

h. Alvará Sanitário Estadual em plena Vigência, ou Protocolo de Solicitação ou de 

Renovação. 

 

8.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede 

da interessada, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c. Certidão Negativa de Tributos Federais, unificada com a CND-INSS, fornecida pela 

Fazenda Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional; 

d. Certidão de Regularidade Relativo a Débitos Junto a Fazenda Estadual, Contemplando 

Pendências Tributárias e Não Tributárias Controladas pela SEFAZ, para fins de participação 

em Licitações Públicas; 

e. Certidão quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria Geral do Estado; 

f. Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da interessada, incluindo Dívida Ativa, 

fornecido pela Prefeitura Municipal; 

g. Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e 

h. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pela Justiça do Trabalho. 

 

8.2.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do exercício social 2021, 

apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa situação 

financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

b. Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO, 

que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples 

Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ (2021) ou DEFIS em caso empresa optante do simples 

nacional; e 

c. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos envelopes, caso não 

apresente o seu prazo de validade. 



 
 

8.2.4. Qualificação Técnica: 

a. Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das atividades pertinentes 

e compatíveis com o objeto da licitação; 

b. Apresentação de declaração de habilitação unificada, contendo os seguintes termos: 

1) QUE NÃO possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 

Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada 

de decisão, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 

da Lei Complementar n. 04/90. 

2) QUE NÃO possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 

8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999. 

3) QUE recebeu todos os documentos, e que tenho conhecimento de todas as 

informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com 

todos os itens nele estabelecidos. 

4) QUE está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a 

mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e não está impedida de transacionar com 

administração pública municipal ou qualquer de suas entidades direta. 

5) QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso 

venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos 

prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência. 

6) QUE concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e 

anexos; 

7) QUE a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos 

estabelecidos no Edital e anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação; 

c. Declaração de Elaboração independente da proposta. 

 

8.3. As declarações a serem apresentadas pela interessada, constante do item 8.2, deverão ser 

emitidas em papel timbrado da empresa interessada, e devidamente assinada pelo sócio 

administrador da empresa, ou aquele que detenha poderes para representá-la. 

 

8.4. Todos os documentos que contenham prazo de validade deverão estar em plena vigência. 

 

8.5. Para aqueles documentos sem data de vencimento, sua validade será de 90 (noventa) dias, 

contados da sua expedição. 

 

8.6. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 

299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, se o 

documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é particular, 

independente das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 

9.1.  O pagamento deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após emissão de Nota 

Fiscal e sua regular liquidação pelo(s) servidor(es) competente(s), observada a prévia emissão de 

ordem de compra e emissão de Nota de Empenho. 

9. DO PAGAMENTO 



 
 

9.2.  O pagamento será realizado por meio de deposito bancário, razão pela qual a empresa deverá 

informar nas Notas Fiscais seus dados bancários e o número da Ordem de Compra ou Serviço que 

vier a ensejar a(s) futura(s) contratação(ões). 
 

 

10.1. A vigência do contrato oriundo deste credenciamento será a partir de sua assinatura e 

vigorará pelo período de 12 (doze) meses. 

 

10.1.1. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, com 

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme 

faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.1.2. O credenciamento, caso o contrato venha a ser prorrogado, ficará sujeito a 

comprovação das mesmas condições habilitadas do início do contrato. 
 

 

11.1.  Da Contratante: 

a. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado; 

b. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do Termo de 

Referência; 

c. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; 

d. Prestar a contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar; 

e. Comunicar por escrito, a contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 

serviço; e 

f. Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas. 

 

11.2.  Da Contratada 

a.  Fornecer os serviços, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido no Termo de 

Referência. 

b.  Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se 

pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentindo de que os trabalhos sejam 

conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando os prazos que lhe forem 

programados para a sua realização e garantia; 

c.  Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços previstos no objeto do Termo 

de Referência; 

d.  Prestar os serviços do Termo de Referência através de seus próprios recursos humanos e 

materiais. 

e.  Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final de sua 

execução. 

f.  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

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

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

g.  Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados 

ao objeto do contrato. 

10. DOS PRAZOS 

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 



 
 

h.  Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto a execução 

dos serviços contratados. 

i.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento; 

j.  Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas; 

k. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo 

empregatício com a contratante; 

l.  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ocorrer com seus empregados ou 

preposto quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhe 

assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades; 

m.  Manter número telefônico e e-mail atualizados para contato e intermediação junto a 

contratante; 

n.  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme 

inciso XIII, art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2. É vedada a subcontratação para prestação dos serviços objeto deste instrumento. 
 

 

12.1.A Fiscalização/Gestão do contrato ficará do ocupante do cargo do(a) Coordenador do Setor 

Jurídico (ou quem lhe substitua), que será designado formalmente quando da formalização 

contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2.Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, a CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma 

restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para tanto: 

a. Ter livre acesso a execução do serviço; e 

b. Exercer a fiscalização do serviço contratado. 
 

 

13.1.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizam 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor total do contrato ou sobre o valor total adjudicado, sem prejuízos das demais 

penalidades previstas legalmente. 

 

13.2.Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto 

desta licitação, a Administração poderá, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, 

devidamente garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

a. Advertência; 

b. Multa, nos seguintes termos: 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

13. DAS SANÇÕES 



 
 

b.a. Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, 

de 1º (um por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 

10% (dez por cento); 

b.b. Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

b.c. Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia 

da data de notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do 

serviço, por dia decorrido; 

b.d. Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da rejeição: 

10% (dez por cento) do valor do serviço; e 

b.e. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, 

ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por 

cento) do valor contratado, para cada evento. 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos - Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública enquanto pendurarem 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 

resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no item anterior. 
 

 

14.1. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas legais 

pertinentes. 

 

14.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666, de 

1993, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se 

prestem a suprir eventuais lacunas. 

 

14.3. No caso de divergências, as condições previstas no Contrato Administrativo prevalecerão 

sobre as deste Edital de credenciamento. 

 
Macapá 10 de Outubro de 2022 

 

FERNANDO RUAN DE CASTRO BEZERRA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 0517/2022 

 

JAIR AVELAR MOREIRA JUNIOR 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 0517/2022 

 

PEDRO IVAN SEABRA DOS SANTOS JUNIOR 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 0517/2022 
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APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZO O 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CONFORMIDADE COM 
A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E DECRETO FEDERAL Nº 

10.024/19, NÓS TERMOS DA LEI 10.520/02 E SUAS 

ALTERAÇÕES.  

  
                  Em _/__/2021  

  

  

________________________ 
Juan Mendes da Silva  

Secretário de Estado da Saúde 

 1722/2020 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA   

  

1. DO OBJETO: 

 

1.1 O Presente tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 

PARA INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), para prestação de Serviços de Cistoscopia, para 

pacientes que necessitam realizar tal procedimento nas Unidades Hospitalares desta 

Secretaria de Estado da Saúde – SESA em conformidade com o Art. 25 da Lei 8.666/93.  

 

2. FINABILIDADE PÚBLICA:  

 

2.1 O presente instrumento tem como objetivo a contratação de serviços de saúde de forma 

complementar estabelecida por vínculos formais, permitindo suprir a necessidade dos 

serviços no setor público, garantindo a prestação igualitária e universal de atenção à saúde 

aos usuários, no âmbito do SUS conforme o exposto neste Termo de Referência e 

formalizado na minuta de contrato, em relação às necessidades apresentadas pela Secretaria 

de Estado da Saúde do Amapá - SESA. 

2.2 Vários juristas e Tribunais de Contas já se manifestaram no sentido de que, no caso de 

prestação de serviços complementares de saúde a inexigibilidade de licitação é uma das 

hipóteses, tendo em vista a inviabilidade de competição, in verbis:  
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“Ante o previsto no caput do art. 25, da Lei n. 8.666/93, de 21/06/93, e por exigir um grau 

de subjetividade bastante razoável, com referência à fixação dos critérios para julgamento 

de licitação, caso viesse a ser implementada pelos motivos aventados, propomos, por tudo 

isso, o CREDENCIAMENTO, com inexigibilidade de processo licitatório, uma vez que 

a norma legal dá ensejo ao abrigo de tal propositura, dado a impossibilidade prática de 

estabelecer-se o confronto entre licitantes, em mesmo nível de igualdade (Processo n.TC 

008.797/93-5, sessão 09/12/2003 TCU).” 

 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:   

 

3.1 Como os serviços a serem contratados não são disponibilizados pela rede pública 

Estadual de saúde, por reiterados vezes, estes serviços têm sido demandados pela via 

judicial. Logo, a presente contratação justifica-se pela necessidade de darmos cumprimento 

às determinações judiciais em andamento, sem precisar recorrer ao expediente da compra 

direta.   

3.2 Neste sentido, optamos pela modalidade de Credenciamento para a prestação do 

respectivo serviço, como uma medida de esgotamento da demanda reprimida, e bem como 

para uma eventual composição na execução de exames a serem solicitados para novos 

atendimentos. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:  

 

4.1 O serviço deve atender aos requisitos da RESOLUÇÃO – RDC Nº 611, DE 09 DE 

MARÇO DE 2021 e suas atualizações, ou outro instrumento legal que venha a substitui-

las. Que estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de 

serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista; e regulamenta o controle das 

exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias 

radiológicas diagnóstico ou intervencionistas.   

  

 

ITEM 

Nº DO 

PROCEDIMENTO 

- SUS 

DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

1  02.09.02.001-06  
Exame/procedimento 

Cistoscopia  
100  1200 
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5. DO PAGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

  

5.1 O pagamento deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após emissão de Nota 

Fiscal e sua regular liquidação pelo(s) servidor(es) competente(s), observada a prévia 

emissão de ordem de compra e emissão de Nota de Empenho.  

5.2 O pagamento será realizado por meio de deposito bancário, razão pela qual a empresa 

deverá informar nas Notas Fiscais seus dados bancários e o número da Ordem de Compra 

ou Serviço que vier a ensejar a(s) futura(s) contratação (ões).    

5.3 As despesas correspondentes a execução do objeto contratado ocorrerá por conta da 

Secretaria Estadual de Saúde, através das dotações para o exercício de 2022 e seguintes 

que serão especificadas na Ordem de Compra, conforme elemento (s) de despesa (s) 

descriminado (s) a seguir:   

  

ELEMENTO DE DESPESA   DESCRIÇÃO  

339091  Atendimento Mandado Judicial   

  

6. DA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

 

6.1 A contratação DIRETA POR INEXIGIBILIDADE de serviços de natureza 

hospitalar fundamenta-se no disposto no artigo 25 da Lei 8666/93. Que considera notória 

especialização da empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 

desempenho, experiências, organização, aparelhamento, estrutura e equipe técnica 

relacionada às atividades ora pretendida neste instrumento permite inferir que e essencial 

e o mais adequado à plena satisfação do objeto do projeto básico, caracterizando-se assim 

a razão da escolha do Contratante e conforme a Portaria GM/MS nº 1.286/93, normatizando 

a contratação de serviços de saúde por gestores do SUS. 

6.2 Desse modo, a inexigibilidade somente se configura diante da presença do serviço 

especializado, mas a contratação dependerá de constatar-se a existência da singularidade 

do objeto, e de notória especialização do sujeito. Indo ao encontro dessa posição o Acórdão 

1.215/2013 – Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou as peculiaridades dos serviços 

de saúde no âmbito do SUS, onde normalmente a demanda é superior à oferta, daí o 
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interesse da administração de contratar prestadores privados, de forma complementar, que 

se enquadrem nas condições definidas pelo poder público, caracterizando uma situação de 

inexigibilidade de licitação, permitindo o uso do credenciamento. Entretanto, o TCU 

ressalta a ausência de regulamentação específica a respeito deste procedimento. Daí o 

referido Acórdão determinar ao Ministério da Saúde a edição de regulamentação, 

disciplinando o credenciamento de prestadores de serviços de saúde privados em 

complementação ao SUS, a ser utilizado por estados nos casos em que a oferta de serviços 

de saúde seja menor do que a demanda, sempre em estrita observância ao ordenamento 

jurídico. 

6.3 Portanto, é pacífico o entendimento que, seja para contratar serviços relacionados à 

saúde, sendo que a contratação direta por inexigibilidade é completamente aplicável 

contanto que sejam atendidas as determinações legais e de acordo com a art. 3º, §2º da 

Portaria nº 2.567, de 25 de novembro de 2016, que dispõe sobre a participação 

complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e o 

credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 

7. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES: 

 

7.1 O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a todas as 

condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às 

regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o 

Ministério do Trabalho, incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal. 

7.2 O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas 

durante todo o prazo de vigência da contratação. 

 

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

8.1 Os serviços serão executados exclusivamente na Unidade Hospitalar da Contratada, 

devendo cumprir obrigatoriamente todas as exigências descritas neste instrumento. 

8.2 E de obrigatoriedade da contratada prestar todo e qualquer esclarecimento ou 

informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE. 

8.3 Respeitar o prazo de vigência do objeto e cumprir todas as demais exigências impostas 

neste instrumento. 
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8.4 Se a contratada deixar de prestar os serviços de acordo com as especificações, 

deverão ser aplicadas as sanções estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, no presente Termo de 

Referência e no edital;   

8.5 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou à Terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução do objeto, respondendo por si e por 

seus sucessores.  

8.6 Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo às reclamações, 

exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE. 

8.7 Os serviços contratados deverão ser prestados preferencialmente no Município de 

Macapá.   

8.8 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito horas) horas que anteceder o prazo de prestação do serviço, os motivos que 

impossibilitem o seu cumprimento. 

  

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:   

 

9.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 

70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:   

a) Fornecer os serviços, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido neste Termo 

de Referência.   

b) Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando 

se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentindo de que os 

trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando os prazos 

que lhe forem programados para a sua realização e garantia;   

c) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços previstos no objeto desse  

Termo de Referência;  

d) Prestar os serviços deste Termo de Referência através de seus próprios recursos 

humanos e materiais.  

e) Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final de 

sua execução.  

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado.   

g) Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos 

relacionados ao objeto do contrato.  

h) Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto a 

execução dos serviços contratados.   

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;  

j) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas;   

k) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão 

qualquer vínculo empregatício com a contratante;  

l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ocorrer com seus 

empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 

previdenciárias lhe assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;  

m) Manter número telefônico e e-mail atualizados para contato e intermediação junto 

a contratante;  

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

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

conforme inciso XIII, art. 55 da Lei nº 8.666/93.  

8.2 É vedada a subcontratação para prestação dos serviços objeto deste instrumento.  

 

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

 

10.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado;  

b) Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste 

Termo de Referência;  

c) Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;  

d) Prestar a contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a 

ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar;  
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e) Comunicar por escrito, a contratada qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento do serviço;  

f) Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações 

indicadas;  

 

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

 

11.1 A Fiscalização/Gestão do contrato ficará do ocupante do cargo do(a) Coordenador do 

Setor Jurídico (ou quem lhe substitua), que será designado formalmente quando da 

formalização contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.    

11.2 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços. 

      11.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e gerida por representante da 

administração devidamente designado por portaria, sendo permitida, a designação de 

auxiliares designados também por portaria ou a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a esta atribuição, conforme o disposto no art.67 da 

Lei n°8.666/93 e suas alterações. 

 11.4 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a SESA. 

11.5 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma 

restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para tanto:   

 

a) Ter livre acesso a execução do serviço;   

b) Exercer a fiscalização do serviço contratado;  

12. DO TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO: 

  

12.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão 

participante deste certame, será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e 
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ocorrerá no momento em que surgir a necessidade da contratação do objeto, bem como 

quando conveniente e oportuno à Administração Contratante; 

12.2 A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual 

correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenho deverá ser atendida no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. 

12.3 Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;   

12.4 A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua 

proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, 

sob pena de decair o direito à contratação; 

12.5 A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato implicará 

na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das 

sanções legalmente estabelecidas; 

12.5 Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

12.6 Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a empresa 

adjudicada obriga-se a realizar os serviços de manutenção, conforme especificações e 

condições contidas neste Termo de Referência, em seus anexos e na proposta apresentada. 

Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste 

Termo de Referência;  

12.7 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo, por interesse da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, ser prorrogado por 

períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, definido no art. 57, II, 

da lei n° 8.666/93. 

 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO:  

 

13.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do 

objeto, (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); 
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13.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresada Nota Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(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; 

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

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. 

13.4 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que 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. 

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

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

13.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos 

pertinentes à 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. 

13.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

13.8 A Administração 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 o fornecimento do objeto; 

13.9 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 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; 
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13.10 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

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% 

 

14. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO:   

 

14.1 - Será de responsabilidade da CONTRATADA acionar todo e qualquer nível de 

suporte necessário para a realização deste serviço, seja de seu próprio corpo técnico ou de 

algum fornecedor de sua solução, de tal forma a preservar o nível de disponibilidade do 

sistema. O não atendimento à disponibilidade estabelecida sujeita a CONTRATADA às 

sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 93 e 10.520/2002. 

 

15. DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO CONTRATUAL:  

 

15.1  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

15.2  Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os 

preços contratados poderão sofrer repactuação após o interregno de um ano, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

15.3  Compete à Contratada solicitar, justificar e comprovar a variação dos custos, 

apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação 

da Contratante, além de cópia do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 

profissional abrangida pelo contrato. 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

 

16.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas no Decreto nº 10.024/19 e na 

Lei n.º10.520/2002 e subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou a contratada 

que:  

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

aceitar ou não retirar a nota de empenho; 

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

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

16.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

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 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; 

c) 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; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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e) 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; 

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 05 (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. 

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

as empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

16.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

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; 

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

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; 

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

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

16.7. 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; 

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

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
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17. DO CUSTO ESTIMADO 

 

17.1 A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 138.237,00 
(Cento e trinta e oito mil e duzentos e trinta e sete reais e zero centavos), conforme se extrai 

da pesquisa de mercado realizada com base em:  

 

a) Os valores estimados foram elaborados com base na média de preços apresentados 

em orçamentos orientativos e relatórios de sistemas de buscas de preços, estando os 

mesmos comprovados no respectivo processo. 

b) O respectivo orçamento estimativo e suas fontes de pesquisas foram ampliados 

visando oferecer uma maior imparcialidade e competitividade ao certame, sendo utilizado 

como base das consultas as fontes conforme Art. 2º da Instrução Normativa nº 3/2017 e 

seus incisos.  

A pesquisa mercadológica foi realizada, conforme inciso IV da Instrução Normativa nº 

3/2017 e os valores obtidos na pesquisa foram devidamente avaliados, no sentido de que 

as médias não apresentassem variações, de forma a não comprometer a estimativa do preço 

de referência, representando de forma satisfatória aqueles praticados no mercado, segundo 

preconiza a Instrução Normativa supramencionada nos termos do Art. 2º, §§ 4º e 5º da IN 

nº 03/2017 que orienta, inclusive, a desconsideração dos valores inexequíveis ou 

excessivamente elevados. 

 

18 – DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS  

 

18.1 - Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de 

Referência ocorrerão à conta da: 

 

• NATUREZA: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

• PROGRAMA DE TRABALHO: 2.10.302. 0021. 2621 - CONTRATUALIZAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES. 

• FONTE: 107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, 

RI,RVM,... 

 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita ao 

mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos 

produtos e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou característica, 

especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária 

que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a realização do objeto 

contratual. 
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CONTRATO Nº XX/2022 – NGC/SESA 

 

CONTRATO Nº XX/2022 QUE FAZEM ENTRE 

SI O ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 

COMO CONTRATANTE E A EMPRESA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 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) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx, 

sediado(a) na xxxxxxxxxxxxxxxxxx , nº xxxxxx, Bairro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, CEP 

xxxxxxxxxxxx, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº xxxxxxxx  e CPF xxxxxxxxxxx, tendo em vista o que consta no 

Processo nº  xxxxxxxxxxxxx, Pregão Eletrônico/Inexigibilidade de Licitação/Dispensa de 

Licitação nº 015/2021-SESA e Parecer Jurídico nº xxxxxxxxxx-PAS/PGE/SESA e em 

observância às disposições da Lei 8.666/93, firmam o presente instrumento de contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O Presente tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS), para prestação de Serviços de Cistoscopia, para pacientes que necessitam 

realizar tal procedimento nas Unidades Hospitalares desta Secretaria de Estado da Saúde – 

SESA em conformidade com o Art. 25 da Lei 8.666/93. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo, 

por interesse da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, ser prorrogado por períodos 

sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, definido no art. 57, II, da lei n° 

8.666/93. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR 3.1. A 

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

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

exercício de 202x e 202x: Ação: 2621, Natureza: 33.90.39, Fonte 107.  

3.2. A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 138.237,00 (Cento e 

trinta e oito mil e duzentos e trinta e sete reais e zero centavos).  
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4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1    O serviço deve atender aos requisitos da RESOLUÇÃO – RDC Nº 330, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2019, suas atualizações, ou outro instrumento legal que venha a substitui-las. 

Que estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de 

radiologia diagnóstica ou intervencionista; e regulamenta o controle das exposições médicas, 

ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnóstico ou 

intervencionistas. 

ITE

M 

Nº DO PROCEDIMENTO – 

SUS 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

1 02.09.02.001-06 EXAME/ PROCEDIMENTO 

CISTOSCOPIA 

100 

 

1200 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME/FORMA DE EXECUÇÃO 

5.1. Os serviços serão executados exclusivamente na Unidade Hospitalar da Contratada, 

devendo cumprir obrigatoriamente todas as exigências descritas neste instrumento; 

5.2. E de obrigatoriedade da contratada prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação 

solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE; 

5.3. Respeitar o prazo de vigência do objeto e cumprir todas as demais exigências impostas 

neste instrumento; 

5.4. Se a contratada deixar de prestar os serviços de acordo com as especificações, deverão ser 

aplicadas as sanções estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, no presente Termo de Referência e no 

edital;  

5.5. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou à Terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução do objeto, respondendo por si e por seus 

sucessores; 

5.6. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo às reclamações, 

exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE; 

5.7. Os serviços contratados deverão ser prestados preferencialmente no Município de Macapá; 

5.8. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito 

horas) horas que anteceder o prazo de prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento. 

6. CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

(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);  

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

Nota Fiscal(is) /Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(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;   

6.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na 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; 

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

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. 

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

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato; 

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

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

6.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento; 

6.8. A Administração 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 o fornecimento do objeto; 

6.9. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 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; 

6.10. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

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% 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Será de responsabilidade da CONTRATADA acionar todo e qualquer nível de suporte 

necessário para a realização deste serviço, seja de seu próprio corpo técnico ou de algum 

fornecedor de sua solução, de tal forma a preservar o nível de disponibilidade do sistema. O 

não atendimento à disponibilidade estabelecida sujeita a CONTRATADA às sanções 

administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 93 e 10.520/2002. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da 

Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

a) Fornecer os serviços, objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido neste Termo de 

Referência; 

b) Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando se 

pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentindo de que os trabalhos sejam 

conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando os prazos que lhe forem 

programados para a sua realização e garantia; 

c) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços previstos no objeto desse 

Termo de Referência; 
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d) Prestar os serviços deste Termo de Referência através de seus próprios recursos humanos e 

materiais; 

e) Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final de sua 

execução; 

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

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

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

g) Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados 

ao objeto do contrato; 

h) Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto a execução 

dos serviços contratados; 

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 

j) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas; 

k) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo 

empregatício com a contratante; 

l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ocorrer com seus empregados ou 

preposto quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhe 

assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades; 

m) Manter número telefônico e e-mail atualizados para contato e intermediação junto a 

contratante; 

n) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme 

inciso XIII, art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

8.2. É vedada a subcontratação para prestação dos serviços objeto deste instrumento. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

9.1.Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado; 

b) Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo 

de Referência; 

c) Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência; 

d) Prestar a contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito a natureza dos serviços que tenham a executar; 

e) Comunicar por escrito, a contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 

do serviço; 

f) Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas; 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

10.1. A Fiscalização/Gestão do contrato ficará do ocupante do cargo do(a) Coordenador do 

Setor Jurídico (ou quem lhe substitua), que será designado formalmente quando da 

formalização contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; 

10.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços; 

10.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e gerida por representante da 

administração devidamente designado por portaria, sendo permitida, a designação de auxiliares 

designados também por portaria ou a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a esta atribuição, conforme o disposto no art.67 da Lei n°8.666/93 e 

suas alterações; 

10.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a SESA; 

10.5. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma 

restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para tanto: 

a) Ter livre acesso a execução do serviço 

b) Exercer a fiscalização do serviço contratado;   

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

11.1 Estará sujeita às penalidades administrativas previstas no Decreto nº 10.024/19 e na Lei 

n.º10.520/2002 e subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que: 

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar 

ou não retirar a nota de empenho; 

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

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

11.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

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

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 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; 

c) 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) 
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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; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) 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; 

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 05 (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. 

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

empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

11.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 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; 

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

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; 

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

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

11.7. 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; 

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

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas;  

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

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

inicial atualizado do contrato. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO 

CONTRATUAL 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano; 
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13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços 

contratados poderão sofrer repactuação após o interregno de um ano, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade; 

13.3. Compete à Contratada solicitar, justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando 

memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Contratante, 

além de cópia do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional 

abrangida pelo contrato; 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado, no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) 

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

8.666/93. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS  

Eventuais omissões serão supridas pelo que consta no Projeto Básico e Termo de Referência 

que deram origem ao presente contrato e/ou ao instrumento convocatório; 

16. CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

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

mais privilegiado que seja 

Macapá/AP, XX de XXXX de 2022 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário de estado da saúde                                                           Empresa  

             Contratante                                                                          Contratada  


