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1. PREÂMBULO: 

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por intermédio deste Pregoeiro subscrito, designado pela 

Portaria nº 0368/2019-SESA, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo 

indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com vista à formação de 

REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, em sessão pública virtual, 

por meio da INTERNET, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança - criptografia e 

autenticação - em todas as suas fases, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei nº 

10.191 de 14 de dezembro de 2001; Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000; Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 

2005; Decreto 5.504 de 05 de agosto de 2005; Decretos Estaduais nº. 2.648/2007 e nº 1.278/2011; Decreto Estadual 

3182/2016 de 02 de setembro de 2016; Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar 147 

de 07 de agosto de 2014; Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI e subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993. 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/03/2020, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/03/2020, às 09h00min (horário de Brasília) 
DISPUTA DOS ITENS: 23/03/2020, às 10h00min (horário de Brasília) 

 
2. DO OBJETO 
  

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
mão de obra de apoio como carregador, maqueiros e eletricistas para atender a Secretaria de Estado da 
Saúde, suas Unidades Hospitalares, Coordenadorias, Centros de Referências e Unidades de Pronto 
Atendimento, de acordo com as características mínimas descritas no anexo I deste Termo de Referência. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no www.licitacoes-

e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

2.2.1. Justificativa para contratação em lotes: A licitação, para contratação dos serviços, será realizada em 

lotes de acordo com o Termo de Referência, nos termos do art. 23 § 1°, da lei n° 8.666/1993. 

2.2.2. Os serviços do objeto deste pregão serão divididos em lotes por se comprovarem tecnicamente e 

economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 

no mercado e a ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. 

2.3. A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP fundamenta-se na hipótese prevista no inciso I, II, III e IV 

do artigo 3º do Decreto Estadual 3182/2016. 

3. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sitio www.licitacoes-e.com.br. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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3.2. O sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de Estado da Saúde ou ao sítio 

www.licitacoes-e.com.br a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

3.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

3.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus 

anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

3.6. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br. 

 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação e atendam a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos. 

4.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório.  

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital. 

4.4. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do 

seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por 

ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da Secretaria de Estado 

da Saúde do Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

4.6. Não poderão participar deste Pregão: 

4.6.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.6.1.1. Justifica-se a vedação de participação na presente licitação por não se tratar de objeto que 

não constitui de complexidade técnica, bem como o vulto financeiro não se evidencia ser expressivo; 

4.6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.6.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.6.4. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá; 

4.6.5. Empresa impedida de participar de licitações ou de contratar com a Administração Pública, durante o 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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prazo de sanção aplicada; 

4.6.6. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

4.6.7. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

4.6.8. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 

liquidação. 

4.6.9. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; e 

4.6.10. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições:  

5.1.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 

5.1.2. Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame. 

5.1.3. Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

analisando sua aceitabilidade. 

5.1.4. Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato. 

5.1.5. Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço. 

5.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de menor preço 

classificada. 

5.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 

decisão. 

5.1.8. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

5.1.9. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

6. DO ENCAMINHMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até o dia e horário 

previstos para o limite do acolhimento das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 
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6.5. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores totais por item, com até duas 

casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com a descrição sucinta do serviço para o item o 

qual deseja, observadas as especificações do ANEXO I deste Edital. 

6.6. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todas as despesas e custos, como por exemplo: 

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento 

do objeto da presente licitação. 

6.7. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas 

dos compromissos assumidos. 

6.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão a todas as 

condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 

legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

6.10. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que descumprirem a qualquer item desta cláusula ou que 

não atenderem na íntegra as exigências do Termo de Referência, ou ainda, sejam omissas ou apresentem 

irregularidades insanáveis. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, no sítio 

www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o pregão eletrônico. 

7.2. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.4. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.5. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.6. Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.6.1. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e 

senha;  

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro.  

http://www.comprasnet.gov.br/
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7.6.4. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado vedado à identificação do licitante.  

7.6.5. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.6.6. O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre o 

pregoeiro e os licitantes. 

7.7. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que se 

enquadrarem em uma das situações elencadas no item 8.3. 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

8.3. Serão desclassificadas as proposta que: 

8.3.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 

8.3.2. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente os requisitos 

técnicos exigidos pelo Termo de Referência; 

8.3.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis. 

8.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote. 

8.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de formulação de lances. 

8.6. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão 

considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação. 

9. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 

encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

9.2. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço do item que deseja participar, 

exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

9.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

9.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação da ofertante. 
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9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

9.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de 

apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

9.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado inexequível; 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente, determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

10.1. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. Retornando o 

pregoeiro ao sistema, quando possível sua atuação, os atos serão convalidados sem prejuízo para as licitantes. 

10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, pelo sítio 

www.licitacoes-e.com.br. 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

11.2. A vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao último lance, contendo apenas duas casas após a 

vírgula, e contendo ainda: 

11.2.1. As quantidades, discriminação dos serviços, espécie/tipo procedência (se for o caso), marca, valor 

unitário e total; 

11.2.2. A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) produto(s) proposto(s) para o(s) 

respectivo(s) item(ns) que compõe(m) o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, 

especificações e condições estipuladas neste Edital, inclusive prazo de entrega e garantia e demais 

especificações que permitam aferir com precisão ao solicitado no edital; e 

11.2.3. Prazo de entrega e garantia dos serviços, prazo de validade da proposta e prazo de pagamento, na 

forma descrita no específico, onde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os 

prazos do edital.  

12. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro confirmará que a 

proposta classificada em primeiro lugar possui compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a 

contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposições deste Edital. 

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

12.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote.  

12.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível 

no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

12.5.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

12.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

sua continuidade. 

12.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

12.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

12.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

12.9. Se o valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) 

examinará as propostas subsequentes e as respectivas documentações de habilitação das licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada habilitada e vencedora;  

12.10. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora. 

 

13. DA HABILITAÇÃO 
 
13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

13.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

13.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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13.1.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

13.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

13.3. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir os 

seguintes documentos: 
13.4. Relativos à Habilitação Jurídica: 

13.4.1. Cédula de identidade ou Documento de Identificação do representante legal da empresa. 

13.4.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede. 

13.4.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato 

constitutivo com todas as suas alterações, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.  

13.4.4. Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 

13.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

13.4.6. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009, conforme modelo do Anexo VIII, do Edital. 

13.4.7. Certidão de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

expedida pela Junta Comercial nos termos do Artigo 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, 

do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, quando aplicável, ou Declaração, conforme 

modelo do Anexo VII, do Edital. 

13.4.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

13.4.9. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 

9.854/99), ANEXO V. 

13.5. Relativos à Regularidade Fiscal:  

13.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso. 

13.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
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por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

13.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

13.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

13.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

13.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

13.5.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

13.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.6. Relativa à Qualificação Técnica: 

13.6.1. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do ANEXO VI, 

que comprove já ter fornecido os serviços constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos 

os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado. 

13.6.2. Declaração, sob pena de desclassificação, de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - 

ANEXO IV. 

13.7. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

13.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

13.7.2. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 

11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. 

13.7.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

13.7.4. Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal de 

grande circulação da sede da licitante. 
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13.7.5. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

13.7.6. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

13.7.7. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

13.7.8. Caso o licitante seja Cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

13.7.9. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

13.7.10. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 

riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

13.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

13.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

13.8.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

13.8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.8.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 
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13.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

13.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

13.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

13.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

15.1.  Após o término do certame e encerrada a negociação de preço, quando houver, o Pregoeiro solicitará o envio 

da proposta ajustada, da licitante vencedora, a ser remetida para o endereço eletrônico cplsesa02@gmail.com, no 

prazo, mínimo, de 3 (três) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, que se procederá via chat de comunicação 

no licitacoes-e, sob pena de desclassificação da licitante vencedora. 

15.1.1. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado, observadas as especificações do ANEXO I 

do Edital. 

15.2. O Pregoeiro também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final e 

dos documentos de habilitação em meio físico, para que sejam juntados aos autos do processo licitatório. 

15.2.1. Os documentos físicos deverão ser entregues em originais ou cópias autenticadas em cartório, no 

prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro, via chat de comunicação do licitacoes-e, 

após o término do certame e negociação de preço, se houver. A documentação deverá ser endereçada à sala 

da CPL/SESA, sito a Avenida Fab, nº 69, Centro, CEP 68900-073, Macapá–AP, aos cuidados do Pregoeiro 

responsável, conforme abaixo: 

 

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE  

AVENIDA: FAB Nº 69 - CENTRO MACAPÁ – AMAPÁ, CEP: 68900-073 
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AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2019 - SESA  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  

(PREGOEIRO MAYKON HAMILKA). 

15.2.2. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e 

obrigatoriamente, conter o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

15.2.3. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for 

à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

15.2.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados 

ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

15.2.5. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

15.3. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação acarretará a inabilitação 

da licitante, salvo comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha dado causa. 

16. DO RECURSO 

16.1. Após “Declarado Vencedor”, a partir da solicitação do Pregoeiro no chat de comunicação do licitacoes-e, será 

aberto o prazo de até 01 hora, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma imediata e motivada, manifestar sua 

intenção de recorrer, em campo próprio (Intenção de Recurso) no sistema licitacoes-e. 

16.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a, 

motivadamente, em campo próprio do sistema. 

16.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio 

do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 

apresentarem contra razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

licitante recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

16.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 

deste Pregão, implica em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 

vencedora. 

16.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
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17.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 

os atos anulados e os que dele dependam. 

17.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 

e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

17.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

17.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

17.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no licitações-e, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo pregoeiro, conforme estabelece o inciso IX do art. 

11 do Decreto 5.450/2005, sempre que não houver recurso, e homologada pelo Secretário de Estado de Saúde (a), 

conforme inciso VI, do art. 8º do Decreto 5.450/2005. 

18.2. O objeto será adjudicado com o critério de menor preço por lote, conforme a classificação da proposta, 

observados as especificações técnicas, desempenho e qualidade definidos no Edital. 

18.3. Havendo recurso e se na decisão ficar constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. (art. 27 do Decreto 5.450/2005). 

18.4. Na fase de homologação, em observância ao Decreto Estadual nº 3182/2016, as Licitantes 

remanescentes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da Licitante mais bem classificada para 

formação do cadastro de reserva. 

19. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

19.1. Homologado o resultado da licitação, o(s) fornecedor(es) mais bem classificado(s), será (ão) convocado(s) 

para assinar a ata de registro de preço, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e nas condições estabelecidas no 

instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

fornecedor e desde que ocorram motivos justificados aceitos pela administração. 

19.2.  É facultado a administração, quando a(s) empresa(s) convocada(s) não assinar a Ata de Registro de Preços 

no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

19.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser 

firmado entre a Secretária de Estado da Saúde e a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, será formalizada de 

acordo com o Anexo III e não será superior a 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação incluindo suas 

prorrogações.  
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19.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar Ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, 

ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.  

19.5. A critério da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, obedecida à ordem de classificação, a(s) 

licitante(s) vencedora(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, será(ão) 

convocada(s) para retirar a nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 

da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.  

19.6. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I 

deste edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

19.7. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de 

preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações 

específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento 

em igualdade de condições. 

19.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro 

quando a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, depois de realizada a licitação específica, constatar que o preço 

obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 

registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

19.9. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em) a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por 

escrito, aceita pelo Secretário(a), o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no 

item 26 deste Edital e Art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 

respeitado a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

19.10. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado, independente da quantidade de órgãos participantes que promoverem a adesão. 

19.11. Não está expressamente vedada à adesão a ata de registro de preço deste certame, conforme art. 24, § 1º do 

Decreto Estadual nº 3182/2016. 

 

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
20.1. Na fase de homologação, a(s) licitante(s) que aceitar(em) cotar os bens com preços iguais aos da licitante 
vencedora, na sequência de classificação, poderão participar do Cadastro de Reserva para eventual contratação, 
conforme art. 12 do Decreto Estadual nº 3182/2016. 
20.2. A licitante que aderir ao Registro de Preços no Cadastro de Reserva apenas será convocada para entrega dos 
documentos de habilitação, caso ocorra uma das hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 e nos termos do artigo 15, 
todos do Decreto Estadual nº 3182/2016. 
20.3. Sendo convocada para contratação, os documentos deverão ser encaminhados nos termos do Item 14 do 
Edital. 
20.4. A ordem de classificação das licitantes registradas no Cadastro de Reserva será respeitada nas contratações. 
20.5.  Os preços registrados com a indicação dos fornecedores serão inseridos na Ata de Registro de Preços e 
ficarão disponibilizados e válidos durante a vigência da mesma. 
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21. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

21.1. Cabe ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto 5.450/2005: 

21.1.1. Coordenar o processo licitatório. 

21.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 

pela sua elaboração. 

21.1.3. Conduzir a sessão pública na internet. 

21.1.4. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

21.1.5. Dirigir a etapa de lances. 

21.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação. 

21.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão. 

21.1.8. Indicar o vencedor do certame. 

21.1.9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

21.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 

21.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

21.2. Ao Secretário de Estado da Saúde cabe: 

21.2.1. Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos componentes 

da equipe de apoio. 

21.2.2. Indicar o provedor do sistema. 

21.2.3. Determinar a abertura do processo licitatório. 

21.2.4. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão. 

21.2.5. Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso. 

21.2.6. Homologar o resultado da licitação. 

21.2.7. Celebrar o contrato. 

21.2.8. Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado.  

21.2.9. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo 

de fato superveniente devidamente comprovado. 

21.3. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.  

21.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
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22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas nos itens 20 e 21 do Termo de Referência 

do Edital. 

 

23. DA FISCALIZAÇÃO 

 
23.1. A fiscalização do contrato está estabelecida no item 6 do Termo de Referência do Edital. 

 

24. DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

24.1. Os locais estão previstos no item 8 do Termo de Referência do Edital. 

25. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

25.1. O recebimento dos serviços está previsto no item 9 do Termo de Referência do Edital. 

26. DO PAGAMENTO 
 
26.1.   O pagamento será efetuado conforme está descrito no item 15 do Termo de Referência do Edital. 
 
27. DAS PENALIDADES 

27.1. As penalidades estão previstas no item 11 do Termo de Referência do Edital. 

28. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

28.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, documento tipo doc ou equivalente, a 

ser enviada exclusivamente para o e-mail cplsesa02@gmail.com. 

28.2. O Pregoeiro, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde 

do Amapá para decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

28.3. Acolhida a impugnação contra este Edital será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

28.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail 

cplsesa02@gmail.com. 

28.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, no campo “documentos” para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, 

cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

28.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o licitante que não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes até 02 (dois) dias úteis que antecederem a data fixada à abertura da sessão 

pública, sendo intempestiva a comunicação do suposto vício enviada após o decurso deste prazo. 

28.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do 

processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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29. DA DESPESA 

29.1. 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 2019, liberados de 

acordo com o cronograma de Desembolso, por conta dos PROGRAMAS DE TRABALHO: 2652 e 2658, FONTES DE 

RECURSOS: 216 e 107, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-37 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. 

30. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
30.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

30.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

30.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

30.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

30.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

30.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

30.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observado o princípio da isonomia e do interesse público. 

30.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerão as deste Edital. 

 
31. DOS ANEXOS 
 
31.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Termo de Referência 
b) ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços (Termo de Referência) 
c) ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços 
d) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação 
e) ANEXO V - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisito Constitucional 
f) ANEXO VI - Modelo de Declaração ou Atestado de Capacidade Técnica 
g) ANEXO VII - Modelo de Declaração de Microempresa/EPP 



 
  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 

 

Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP  
E-mail: cplsesa02@gmail.com 

PRODOC N°: 300101.0005.0039.0006/2019 

CPL/SESA 

Fl.:_____________ 

Rub.:___________ 

Prodoc: 
300101.0005.0039.0006/2019 

 

h) ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 
32. DO FORO 
 
32.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do 

Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.                   

                                                                                    Macapá, 2 de março de 2020. 
 
 
 
 

MAYKON HAMILKA 
Pregoeiro - SESA/AP 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo estabelecer as diretrizes para a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de mão de obra de apoio como carregador, maqueiros e eletricistas para 

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

Unidades de Pronto Atendimento. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Tendo em vista o término no contrato de prestação de serviços de apoio e mão de obra oriundos do Pregão 

Eletrônico n° 041/2013 de 09 de julho de 2013, Contratos nº 021/2013, 022/2013 e 023/2013, firmados 

respectivamente em 05 de outubro de 2013 e por atualmente estes serviços estarem através de emergencial 

conforme Prodoc nº 300101.0005.1851.0301/2019, se faz necessário, de forma a permitir a continuidade na 

prestação dos serviços públicos objeto deste Termo de Referência. 

3. FINALIDADE PÚBLICA 

3.1 A contratação de uma empresa especializada nos serviços de mão de obra de apoio justifica-se para 

complementar a melhoria no atendimento à população, com vista ao aperfeiçoamento no tratamento dos pacientes 

que estão em trânsito dentro das unidades hospitalares, assim como a carga, descarga, acomodação e transporte de 

medicamentos e materiais hospitalares que chegam às unidades e reparos nas suas redes elétricas. 

3.2 A acessibilidade e mobilização dos usuários do SUS nas dependências das Unidades vinculadas á 

Secretaria de Estado da Saúde é de responsabilidade da assistência, sua qualificação e manutenção são essenciais 

a uma boa prestação dos serviços públicos. Portanto, é urgente a adequação nas condições de trabalho, para 

atender a condições médico-sanitárias ideais ao serviço, conforme normas operacionais e orientação do Conselho 

Regional de Medicina do Amapá.  

3.3 O serviço especializado, qualificado e identificado nessas áreas vem melhorar e garantir níveis mínimos de 

segurança para o desenvolvimento das atividades inerentes a Secretaria de Estado da Saúde. É, portanto, inexorável 

à implantação do efetivo de serviços de terceiros para este fim. 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS 
 

LOTE I – MACAPÁ – SESA, CERPIS E CAF 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

SESA ELETRICISTA 
08:00 às 12:00 

1 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

CERPIS MAQUEIRO 
08:00 às 12:00 

1 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

CAF 

CARREGADOR 
08:00 às 12:00 

4 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 
08:00 às 12:00 

1 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

RESUMO DO LOTE I 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 1 

CARREGADOR  4 

ELETRICISTA 2 

TOTAL =   7 

  

 

LOTE II – MACAPÁ – HCAL 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 

RECEPCÃO 

CENTRAL 

7:00 às 19:00 6 
12x36h SEGUNDA A DOMINGO 

19:00 às 7:00 6 

NEFROLOGIA 
7:00 às 13:00 1 

6h SEGUNDA À SEXTA 
13:00 às 19:00 1 

CARREGADOR 
8:00 às 12:00 

4 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

RESUMO DO LOTE II 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 14 

CARREGADOR  4 

ELETRICISTA 4 

TOTAL =   22 
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LOTE III – MACAPÁ – HMML 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 
7:00 às 19:00 6 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 4 

CARREGADOR 
8:00 às 12:00 

2 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

RESUMO DO LOTE III 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 10 

CARREGADOR  2 

ELETRICISTA 4 

TOTAL =   16 

  

 

 

 

LOTE IV – MACAPÁ – HE 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 
7:00 às 19:00 10 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 6 

CARREGADOR 
8:00 às 12:00 

4 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

RESUMO DO LOTE IV 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 16 

CARREGADOR  4 

ELETRICISTA 4 

TOTAL =   24 
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LOTE V – MACAPÁ – HCA, PAI E ANEXO DO HCA 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 

HCA 
7:00 às 19:00 4 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

PAI 
7:00 às 19:00 4 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

ANEXO 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

CARREGADOR 

HCA 
8:00 às 12:00 

2 8h SEGUNDA A SEXTA 
14:00 às 18:00 

PAI 
8:00 às 12:00 

2 8h SEGUNDA A SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA (HCA/PAI) 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

RESUMO DO LOTE V 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 16 

CARREGADOR  4 

ELETRICISTA 4 

TOTAL =   24 

  

 

LOTE VI – MACAPÁ – UPA ZONA NORTE 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 
7:00 às 19:00 4 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

CARREGADOR 
8:00 às 12:00 

1 8h SEGUNDA A SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 7:00 às 19:00 2 12x36h SEGUNDA A DOMINGO 

RESUMO DO LOTE VI 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 6 

CARREGADOR  1 

ELETRICISTA 2 

TOTAL =   9 
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LOTE VII – SANTANA – HES E NEFROLOGIA 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 

PRONTO SOCORRO 
7:00 às 19:00 4 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 4 

MATERNIDADE 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

NEFROLOGIA 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

CARREGADOR 
8:00 às 12:00 

2 8h SEGUNDA A SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA (HES/NEFROLOGIA) 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

RESUMO DO LOTE VII 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 16 

CARREGADOR  2 

ELETRICISTA 4 

TOTAL =   22 

  

 

LOTE VIII – VALE DO JARI – HELAJA E UPA LARANJAL DO JARI 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 

ENTRADA 

CENTRAL 

(HELAJA) 

7:00 às 19:00 4 
12x36h SEGUNDA A DOMINGO 

19:00 às 7:00 2 

ENTRADA 

(UPA LARANJAL) 

7:00 às 19:00 2 
12x36h SEGUNDA A DOMINGO 

19:00 às 7:00 2 

CARREGADOR (HELAJA) 
8:00 às 12:00 

1 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 

HELAJA 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

UPA LARANJAL 7:00 às 19:00 2 12x36h SEGUNDA A DOMINGO 

RESUMO DO LOTE VII 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 10 

CARREGADOR  1 

ELETRICISTA 6 

TOTAL =   17 
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LOTE IX – HEO 

 

QUADRO DE PESSOAL HORÁRIO QUANTIDADE ESCALA FUNCIONAMENTO 

MAQUEIROS 
7:00 às 19:00 4 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

CARREGADOR 
8:00 às 12:00 

1 8h SEGUNDA À SEXTA 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 
7:00 às 19:00 2 

12x36h SEGUNDA A DOMINGO 
19:00 às 7:00 2 

RESUMO DO LOTE IX 

CATEGORIA 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

MAQUEIRO 6 

CARREGADOR  1 

ELETRICISTA 4 

TOTAL =   11 

  
 

TOTAL GERAL 

MAQUEIROS 

ESCALA FUNCIONAMENTO HORÁRIO QUANTIDADE 

12x36 SEGUNDA A DOMINGO 
 07:00 às 19:00 54 

19:00 às 07:00 38 

6h SEGUNDA A SEXTA 
07:00 às 13:00 1 

13:00 às 19:00 1 

8h SEGUNDA A SEXTA 
08:00 às 12:00 

1 
14:00 às 18:00 

TOTAL = 95 

CARREGADOR 

ESCALA FUNCIONAMENTO HORÁRIO QUANTIDADE 

8h SEGUNDA A SEXTA 
08:00 às 12:00 

23 
14:00 às 18:00 

ELETRICISTA 

ESCALA FUNCIONAMENTO HORÁRIO QUANTIDADE 

12x36 SEGUNDA A DOMINGO 
 07:00 às 19:00 18 

19:00 às 07:00 14 

8h SEGUNDA A SEXTA 
08:00 às 12:00 

2 
14:00 às 18:00 

TOTAL = 34 

TOTAL GERAL = 152 
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO  
5.1 O contrato terá um prazo inicial de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por período subsequente igual e sucessível até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, 
Inciso II da Lei 8.666/93.  

6. FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO  
6.1 A fiscalização será realizada pelo Gestor do Contrato acompanhado do Comitê Gestor de fiscalização de 
Contratos da SESA, sendo que para melhor qualidade da fiscalização para cada unidade da SESA será designado 01 
(um) Gestor; 

7. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
7.1 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 2019, liberados de 
acordo com o cronograma de Desembolso, por conta dos PROGRAMAS DE TRABALHO: 2652 e 2658, FONTES DE 
RECURSOS: 216 e 107, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-37 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. 

8. DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
8.1 Os serviços de apoio de mão de obra e auxilio no transporte interno de pacientes serão executados nas 
seguintes unidades: 

 

MACAPÁ – CENTRO DE REFERÊNCIA E COORDENADORIA FARMACÊUTICA 

N° POSTOS ENDEREÇO 

01 SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Av. FAB, nº 069 – Centro. 

02 
CERPIS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE 

Av. FAB, nº 849 – Centro. 

03 CAF – COORDENADORIA DE ASSIS. FARMACÊUTICA Rodovia BR-156, s/nº - Jardim Felicidade. 

MACAPÁ – UNIDADES HOSPITALARES, ANEXO HOSPITALAR E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

04 HCAL – HOSPITAL CLINICAS DR. ALBERTO LIMA Av. FAB, nº 70 – Centro. 

05 HMML – HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA Av. FAB, nº 81 – Centro. 

06 HCA – HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Av. FAB, nº 80 – Centro. 

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

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

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

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

SANTANA – UNIDADE HOSPITALAR E NEFROLOGIA 

10 HES – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA Rua Pedro Salvador Diniz, nº 187 – Remédios. 

12 NEFROLOGIA (SANTANA) Rua Pedro Salvador Diniz, nº 187 – Remédios. 

VALE DO JARI – UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

13 HELAJA – HOSPITAL DO LARANJAL DO JARI Av. Tancredo Neves, nº 1668 – Centro. 
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14 U.P.A. – LARANJAL DO JARI Av. Rio De Janeiro, s/nº  – Cajarí. 

OIAPOQUE – UNIDADE HOSPITALAR 

15 HEO – HOSPITAL ESTADUAL DO OIAPOQUE Rua Presidente Kenedy, n° 700 - Centro 
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9. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato.   

9.2 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou pela equipe de fiscalização.   

9.3 Ao final de cada período mensal, o fiscal deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 

se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos no ato convocatório. 

9.4 Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios 

concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.   

9.5 Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato.  

9.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter registro, 

análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.  

9.7 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor 

do contrato.  

9.8 O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.  

9.9 O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou 

Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 

ou instrumento substituto.   

10. DAS PROPOSTAS 

10.1 Deverão ser encaminhadas as propostas conforme Anexos II e III deste Termo de Referência, especificando 

os valores de cada categoria, lote/grupo, assim como valores mensais e globais, tendo estas o prazo de validade de 

90 (noventa) dias. 

10.2 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

10.3 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da 

contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento 

dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 

adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e 

nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG nº. 05/2017. 
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11. DAS SANSÕES  

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:   

11.1.1 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;   

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;   

11.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;   

11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;   

11.1.5 Cometer fraude fiscal.   

11.2 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção 

pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Administração, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 

2002, aquele que:   

11.2.1 Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigíveis até o 

momento da apresentação da fatura;   

11.2.2 Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.  

11.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções:   

11.3.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 

faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;   

11.3.2 Multa de:  

11.3.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de 

atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;    

11.3.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida;  

11.3.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida;  

11.3.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, 

abaixo; e  

11.3.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja 

para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do 

contrato;   

11.3.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.   

11.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.   
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11.5 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  

11.6 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:   

TABELA 1  

GRAU  CORRESPONDÊNCIA  

1  0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato  

2  0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato  

3  0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato  

4  1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato  

5  3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato  

TABELA 2  

 INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

01  
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência;  
05  

02  
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de atendimento;  
04  

03  
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia;  
03  

04  Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;  02  

05  
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência 

prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;  
03  

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

06 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 

funcionário e por dia;  
01  

07 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência;  
02  

08 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por dia;  
01  

09 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 

ocorrência;  

03  

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato;  
01  

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA  
01  
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11.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

11.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade.   

11.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

12. DA LICITAÇÃO 

12.1 A licitação será na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor valor por lote.  

12.2 O regime de execução indireta de empreitada por preço global do lote. 

12.3 O tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte não será observado por se 

mostrar desvantajoso para a Administração devido à complexidade do objeto e sua distribuição por diversas regiões 

do Estado, conforme   

13. DA HABILITAÇÃO  

13.1 Além da documentação necessária, conforme legislação vigente, as licitantes deverão apresentar ainda:  

13.1.1 Atestado de capacidade técnica, compatível com a quantidade e os serviços objeto da contratação;  
13.1.2 Certificado de Ilícitos Trabalhistas atualizados, emitido pelo Ministério do Trabalho, através da CNDT;  
13.1.3 Demais certidões e documentações previstas na legislação correlata vigente.  

14. DAS GARANTIAS 

14.1 Empresa deverá apresentar à SESA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura 

do instrumento contratual, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária, conforme dispõe o Art. 56, caput, § 1º, incisos I a III e §§ 2º a 5º da Lei 8.666/93.  

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

14.2.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado e do não adimplemento das demais obrigações 
previstas em contrato; 
14.2.2 Prejuízos causados à Administração da SESA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  
14.2.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Empresa;  
14.2.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Empresa. 
14.3 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem expressamente 

os eventos indicados nas alíneas “a” e “d” do item imediatamente anterior.  

14.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em depósito bancário, em conta específica com correção 

monetária, em favor da SESA. 

14.5 A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo constante no Edital de 

Licitação. 
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14.6 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% 

(dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).  

14.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993;  

14.8 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela SESA com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Empresa.  

14.9 Será considerada extinta a Garantia:  

14.10 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas 

em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante Termo Circunstanciado, de 

que a Empresa cumpriu todas as Cláusulas do Instrumento Contratual;  

14.10.1 Com a extinção do contrato;  
14.10.2 Isenção de Responsabilidade da Garantia.  
14.10.3 A SESA não executará a Garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  
14.10.4 Caso fortuito ou força maior;  
14.10.5 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
14.10.6 Descumprimento das obrigações pela Empresa decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;  
14.10.7 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.  
14.11 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste 

item “Da Garantia”.  

14.12 Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela SESA 

à Empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia útil da 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, 

observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

15.2 A CONTRATADA deverá encaminhar até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à prestação dos 

serviços, a Nota Fiscal em nome da CONTRATANTE, descontadas quaisquer eventuais glosas de valores, a fim de 

que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento. 

15.3 Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o cumprimento definitivo do 

serviço por esta SESA. 

15.4 Para efeito de cada pagamento mensal a CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com as 

Notas Fiscais: 

15.4.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
15.4.2 Certidão Conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  
15.4.3 Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou 
sede do contrato; 
15.4.4 Certidões de Regularidade do FGTS – CRF; 
15.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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15.5 A comprovação de que trata o item anterior é demonstrada mediante apresentação de documentos oficiais 

correspondentes ao mês da obrigação ou do mês anterior, quando não vencidas as referidas obrigações. 

15.6 O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar deverá ser o mesmo 

indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião da licitação, e na Nota de 

Empenho. 

15.7 Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua reapresentação 

e novo “atesto”. 

15.8 A devolução da Nota Fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada 

suspenda a prestação dos serviços. 

15.9 A Contratada indicará na Nota Fiscal o nome do Banco e o número da agência e da conta corrente para 

efetivação do pagamento. 

15.10 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento 

será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, 

quaisquer ônus para a SESA. 

15.11 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe 

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

15.12 A Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - JSSQN deverá ser expedida 

pelo fisco municipal no local em que ocorreu a prestação, como condição para o recebimento de créditos junto a 

Administração Direta e Indireta. Antes de cada pagamento também será solicitado atestar por meio de documento 

hábil o pagamento da folha de salários de seus empregados contratados, bem como, atestar por meio de certidão, a 

quitação dos respectivos tributos e encargos sociais como condição para o recebimento de seus créditos, conforme 

preceitua o Decreto Estadual nº 1278 de 17 de fevereiro de 2011 do Governo do Estado do Amapá, no art. 7º e seus 

incisos. 

15.13 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Contratante, entre a data acima 

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
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; 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 

365 365  
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
15.14 Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a CONTRATADA deverá 
comprovar perante a CONTRATANTE por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, assim como o que preceitua o art. 7º, em sua alínea “c”, onde 
será necessária a comprovação da Certidão Negativa quanto a Divida Ativa do Estado expedida pela Procuradoria 
Geral do Estado do Amapá, como condição para o recebimento de creditas junto a Administração Direta e Indireta. 
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16. DA OBSERVÂNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA  

16.1 É de responsabilidade da CONTRATADA a integral observância às disposições legais pertinentes à 

segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como a toda a legislação correlata em vigor, inclusive as medidas e 

normas emitidas pela Secretaria de Saúde.  

17. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAQUEIRO  

17.1 Checar equipamentos ao iniciar seu trabalho;  

17.2 Conduzir pacientes para exames diversos;  

17.3 Conduzir pacientes para consultas;  

17.4 Conduzir pacientes para exame extra hospitalar, quando necessário; 

17.5 Auxiliar equipe de enfermagem no banho, cuidados e mudança de decúbito dos pacientes; 

17.6 Promover a manutenção preventiva e corretiva de macas e cadeiras de rodas;  

17.7 Fazer reposição de bala de oxigênio quando necessário;   

17.8 Guardar equipamentos de trabalho ao fim da jornada;  

17.9 Movimentar pacientes de maca e cadeira de rodas para leito e vice-versa dentro da técnica;  

17.10 Imobilizar e transportar pacientes dentro da técnica;  

17.11 Requisitos mínimos para o posto de maqueiro: 

10.11.1 Ensino médio completo, curso básico de primeiros socorros, demonstrar solicitude; controle emocional, 

cordialidade, paciência, capacidade de localização, atenção aos detalhes, comunicação e agilidade. 

18. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADOR  

18.1 Carregar e descarregar materiais, mobiliários, equipamentos, móveis, utensílios e objetos de veículos, de 

galpões, de escritórios e de demais locais pertinentes ao local de trabalho;  

18.2 Auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de mobiliários e também ajudar nas 

instalações em geral;  

18.3 Zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios a serem carregados e utilizados 

para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; executar serviços braçais que exijam 

grande vigor físico para o deslocamento de móveis, utensílios, objetos de remoção de entulhos e mobiliários;  

18.4 Manter a boa aparência, higiene e a conservação dos locais de trabalho;  

18.5 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.  

18.6 Requisitos mínimos para o posto de carregador: Ensino fundamental completo, urbanidade, disponibilidade, 

ser atencioso; trabalhar em equipe; reconhecer limites da capacidade física; demonstrar senso de responsabilidade; 

ter iniciativa; comunicação verbal. 

19. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA 

19.1 Profissional qualificado no Nível I conforme CCT 2019 para executar serviços de manutenção e instalação 

elétrica, com autonomia técnica em nível de execução de tarefas básicos.  

19.2 As atividades mais frequentes neste nível são:  
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19.2.1 Utilizar EPI's e EPC's, e seguir procedimentos e/ou normas de segurança, conforme o trabalho, 

responsabilizando-se pelos aspectos de segurança física, operacional, de ordem e de limpeza do local de trabalho;  

19.2.2 Executar medições de grandezas dimensionais, utilizando o sistema internacional de medidas (SI) e o 

sistema inglês;  

19.2.3 Executar medições de grandezas elétricas, utilizando instrumentos analógicos e digitais;  

19.2.4 Selecionar e utilizar adequadamente as ferramentas na execução dos serviços;  

19.2.5 Identificar, e utilizar adequadamente materiais e componentes de aplicação em eletricidade;  

19.2.6 Interpretar desenhos e diagramas elétricos;  

19.2.7 Identificar condições anormais de funcionamento em: Circuitos de iluminação, de força e de medição; 

Circuitos de controle, de sinalização e de comando; e Dispositivos e equipamentos.  

19.2.8 Executar serviços de montagem de componentes e acessórios para circuitos de medição, de iluminação, de 

força, de comando, de controle e de sinalização;  

19.2.9 Executar serviços de instalação de circuitos de iluminação, de força, de comando de controle e de 

sinalização;  

19.2.10 Executar serviços de manutenção em circuitos de iluminação, de força, de comando, de controle e de 

sinalização;  

19.2.11 Executar serviços de manutenção em equipamentos e componentes elétricos; e  

19.2.12 Registrar as atividades de manutenção elétrica nos planos, nas ordens de serviços e nos relatórios de 

manutenção.  

19.2.13 Requisitos mínimos para o posto de eletricista: 

19.2.13.1 Curso técnico em eletrotécnica ou similar, ser atencioso; trabalhar em equipe; reconhecer limites da sua 

capacidade técnica e física; demonstrar senso de responsabilidade; ter iniciativa; comunicação verbal. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADADA 

20.1 Visando a execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA, se obriga a:  

20.1.1 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento pelo órgão interessado;  

20.1.2 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada de acompanhar a 

execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas pelo 

Gestor do Contrato;  

20.1.3 Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução contratual, incluindo materiais, mão-

de-obra, locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, impostos trabalhistas e quaisquer 

outras que forem devidos, relativamente à execução dos serviços e aos empregados;  

20.1.4 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal, Carteiras Profissionais devidamente registradas. Deverá a Contratada, no ato do 

recebimento mensal do valor pactuado no contrato, apresentar comprovantes atualizados de regularidade fiscal, 

previdenciária, trabalhistas referentes às obrigações patronais e os relacionados à força de trabalho. 
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20.1.5 Fica vedado à CONTRATADA disponibilizar seus funcionários a outras funções que diferem das 

estabelecidas neste Termo de Referência, assim como remaneja-los a outros postos, mesmo que solicitados por 

Diretores, Gestores do Contrato ou outros interessados, salvo se autorizado pelo Secretário Titular de acordo com a 

necessidade que venha a existir; 

20.1.6 Fornecer gratuitamente aos seus empregados, durante a contratação, 02 (dois) fardamentos/uniformes, com 

as características contidas neste Termo de Referência, e identificação com crachá que contenha além do nome 

completo e fotografia do portador, o número do RG e número de matrícula. Os dois primeiros fardamentos deverão 

ser entregues impreterivelmente, até 15 (quinze) dias a partir da data da assinatura do contrato;  

20.1.7 Conceder aos seus funcionários, durante a vigência deste Contrato, vale refeição conforme estabelecido em 

convenção coletiva;  

20.1.8 Selecionar os funcionários com experiência na área de atuação;  

20.1.9 Apresentar ao Gestor do Contrato da SESA, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que 

prestem, por qualquer tempo, serviços no âmbito da Administração Pública Estadual, direta e indireta, abrangendo 

todos os órgãos e entidades. Desta relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total identificação 

de cada empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data de admissão; data da demissão; 

posto ou função; salário inicial e evolução salarial; observações acerca de circunstâncias especiais, tais como 

existência de contrato de experiência ou por tempo determinado; e locais de trabalho;  

20.1.10 Entregar os Vales Transporte aos seus empregados até o último dia útil de cada mês anterior ao da 

respectiva utilização;  

20.1.11 Pagar os salários dos empregados até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido;  

20.1.12 Efetuar o pagamento dos impostos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do presente contrato;  

20.1.13 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;  

20.1.14 Dar treinamento específico para os funcionários que exercerão as atividades e ao final do treinamento 

fornecer uma cópia das listas de presença devem ser encaminhas ao Gestor do Contrato. Somente após a realização 

do treinamento, com avaliação do conteúdo programático pelo Comitê Gestor de Fiscalização dos Contratos da 

SESA, os empregados da Licitante Vencedora poderão iniciar suas atividades;  

20.1.15 Realizar treinamento anual com cópia do conteúdo programático a contratante para avaliação, aprovação e 

lista de presença;  

20.1.16 Substituir qualquer empregado no caso de falta, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar a 

normalidade da execução dos serviços. Na hipótese de empregado faltante/ausente, a Contratada deverá efetuar a 

substituição em no máximo uma hora após o início da jornada prevista;  

20.1.17 Deverá a Contratada programar previamente, conforme escala de trabalho, a reposição de horários de 

lanches e refeições;  

20.1.18 Submeter-se às normas e condições baixadas pela SESA, quanto ao comportamento, discrição e 

urbanidade de seus empregados, bem como ao cumprimento dos horários estabelecidos e ao controle de presença e 

permanência dos empregados em serviço;  
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20.1.19 Quando do início das atividades e sempre que solicitada, deverá apresentar a relação de empregados, 

relativo ao quadro funcional disponibilizado para execução do contrato. Sempre que houver substituição de 

empregado deverão ser apresentados os mesmos documentos quando do início das atividades com no máximo de 

24 horas da SESA;  

20.1.20 Providenciar, à suas expensas, os exames de saúde física e mental do funcionário e apresentar 

comprovante ao Gestor do Contrato;  

20.1.21 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na Legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, for vítimas os seus empregados, no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependências das unidades da SESA;  

20.1.22 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos que causem prejuízos ao patrimônio da SESA quer sejam 

por seu pessoal, quer sejam em consequência da má execução dos serviços;  

20.1.23 Iniciar as Atividades no máximo até dez dias úteis após a emissão da Ordem de Início dos Trabalhos, que 

será expedida pela SESA;  

20.1.24 Respeitar e cumprir todos os preceitos trabalhistas em vigor e, demais ordens correlatas e orientações 

emanadas das autoridades de setores competentes para o fiel desempenho das atividades especificadas;  

20.1.25 Caso a sede social da Licitante Vencedora estiver localizada em outro município, a empresa deverá manter 

escritório na cidade de Macapá-AP, designando um Responsável Técnico e um preposto que responderão pela 

execução do contrato, o qual servirá ainda de elemento permanente de ligação com a SESA. Quando solicitado, o 

preposto deverá estar imediatamente nos postos de trabalho para resolver qualquer situação referente à execução do 

serviço. Na impossibilidade da presença imediata do Preposto, a CONTRATADA deverá enviar um substituto;  

20.1.26 Apresentar junto à nota fiscal/fatura folhas de pagamentos de seus funcionários, documentos 

comprobatórios de que as contribuições sociais, impostos, taxas e outras, estão sendo recolhidas em dia, conforme 

citado;  

20.1.27 Apresentar ao Gestor do Contrato, relatório de acompanhamento mensal dos serviços prestados;  

20.1.28 Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários;  

20.2 É vedado aos empregados da CONTRATADA:  

20.2.1 Abrir armários, gavetas ou envelopes de qualquer natureza existente nas dependências da CONTRATANTE 

que não sejam parte de sua rotina de trabalho;  

20.2.2 Ingerir e/ou comercializar bebidas alcoólicas, ou quaisquer tipo de substância que causem dependência 

física, entorpecentes, fármacos, etc., nas dependências da CONTRATANTE;  

20.2.3 Organizar jogos de qualquer natureza e comercialização de objetos e/ou gêneros alimentícios;  

20.2.4 Abrir portas que deem acesso às instalações da CONTRATANTE para terceiros, sem prévia autorização;  

20.2.5 Deslocar equipamentos e utensílios de propriedade da CONTRATANTE sem prévia autorização, ou que não 

sejam apenas deslocamentos necessários à execução de suas tarefas;  

20.2.6 Permitir a permanência de familiares ou pessoas estranhas à CONTRATANTE nos horários de trabalho 

sobre qualquer pretexto;  
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20.2.7 Responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de atuação ou ação que venha sofrer em 

decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos 

que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade;  

20.2.8 Permanecer nas dependências da CONTRATANTE após o horário de trabalho; 

20.2.9 Manter o empregado no posto de trabalho, nos horários predeterminados pela Administração; 

20.2.10 Substituir em 24 horas, sempre que exigido pela contratante e independentemente de qualquer justificativa 

por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento estejam em desacordo com os 

termos do contrato, ou seja, julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da contratante ou ao 

interesse do Serviço Público, ou ainda entendida como inadequada para prestação dos serviços; 

20.2.11 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos referidos danos, 

diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos ou da garantia contratual, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.  

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

21.1 Visando a execução do objeto deste contrato, a SESA se obriga a:  

21.1.1 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato;  

21.1.2 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços, proporcionando 

todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços nos limites do contrato, 

considerando principalmente a escala de trabalho previamente estabelecida;  

21.1.3 Fornecer e manter no local de trabalho todo equipamento, acessórios e demais materiais à prestação dos 

serviços (caso necessário);  

21.1.4 Promover reuniões mensais com o(s) representante(s) da CONTRATADA definindo procedimentos para o 

perfeito desenvolvimento dos trabalhos;  

21.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA vinculados à natureza dos serviços prestados;  

21.1.6 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços através do Gestor do Contrato;  

21.1.7 Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal 

responsável;  

21.1.8 Organizar arquivos contendo toda a documentação pertinente;  

21.1.9 Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade dos funcionários da CONTRATADA;  

21.1.10 Exigir que Preposto da CONTRATADA inspecione os postos de serviço, de acordo com a rotina 

estabelecida;  

21.1.11 Exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços mal executados, a substituição de equipamentos e 

acessórios (caso necessário) que esteja em desacordo com o especificado no contrato ou que apresentarem defeito;  

21.1.12 Executar visitas periódicas aos postos de serviço;  

21.1.13 Exigir, sempre que necessário e/ou quando da inclusão de novos funcionários, a respectiva Carteira 

Profissional para comprovar o registro da função profissional dos empregados alocados para o serviço;  
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21.1.14 Exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como complementos pertinentes de 

acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo,  Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);  

21.1.15 Exigir que a CONTRATADA mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachás, 

contendo nome completo, função, fotografia recente, número de RG, número do certificado;  

21.1.16 Liberar eventuais remanejamento de funcionários em atividades relacionadas a SESA, dentro das 

dependências da Instituição, conforme solicitação prévia pela CONTRATANTE, visando atender demandas de caráter 

excepcional;  

21.1.17 Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, através do Gestor do Contrato, 

acompanhadas de cópia de folha de pagamento emitida especificamente para o contrato, bem como cópia das 

respectivas guias de recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 

Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado e na falta 

parcial ou total destas documentações, a Contratante deverá efetuar a cobrança;  

21.1.18 Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços periódicos estabelecidos pela SESA;  

21.1.19 Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais utilizando de instrumentos de 

acompanhamento de execução dos serviços (MAPA MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS).  

21.1.20 A CONTRATANTE deverá disponibilizar local apropriado para refeições e lanches de seus funcionários, e 

ainda vestiários e instalações sanitárias.  

22. DOS HORÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

22.1 Os trabalhos serão executados nos horários previstos no Item 4 deste Termo de Referência, divididas de 

acordo com conveniência das Unidades da SESA respeitando-se o limite legal diário.  

23. DO CONTRATO 

23.1 A SESA firmará contrato com a Licitante Vencedora, conforme previsto no disposto do art. 57 da Lei nº 

8.666/93, que terá duração pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo este prazo 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante a celebração de termo aditivo, nos termos do inciso II do 

art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, desde que comprovada a real necessidade e com vantagem para a 

Administração, limitada e não sendo possível sua renovação, por se tratar de procedimento emergencial.  

23.2 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Licitante vencedora que tenham 

servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

23.3 A SESA convocará oficialmente a Licitante Vencedora, durante a validade da sua proposta, para no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.   

23.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 

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

23.5 Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a Licitante Vencedora mantém as condições de 

habilitação.  
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23.6 Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, será 

convocada outra licitante para assinar o Contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta e das 

condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.  

24. DA REPACTUAÇÃO 

24.1 É admitida a repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno de 01 (um) ano. 

24.2 O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a 

data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta.  

24.3 Em caso do Contrato abarcar mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a data 

inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que represente a maior parcela do 

custo de mão-de-obra da contratação pretendida. 

24.4 A repactuação para reajuste de contrato em razão de novo acordo, convenção, ou dissídio coletivo de 

trabalho deve repassar integralmente os custos de mão de obra decorrente desses instrumentos (§ 4º do art. 54 da 

IN-05/2017 – MPOG).  

24.5 Para reajustes dos insumos (uniformes e EPIs) do presente contrato administrativo para promover o 

necessário reequilíbrio econômico e financeiro sobre os custos decorrentes dos insumos necessários à execução dos 

serviços serão calculados com aplicação automática do Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC. (parágrafo 

2º do art.54; parágrafo 4º do art.61 da IN-05/2017 MPOG c/c Inc. XXL do art.37 da CF/88) 

24.6 Para o reajuste dos insumos o interregno mínimo de um ano para o primeiro e seguintes reajustes será 

contado a partir da data de abertura da proposta. (Inc. I do art.55 da IN05/2017-MPOG). Utilizando-se a seguinte 

fórmula: 

 

Ir = (I1 – Io) / Io  

R = Vo x Ir  

V1 = Vo + R  

Onde:  

Io - índice correspondente à data base da proposta (data prevista para abertura da licitação), ou seja, o índice 

publicado, que corresponde ao mês anterior à data da abertura da proposta;  

I1 - índice correspondente à anualidade da data base da proposta para a qual se deseja reajustar o valor, ou seja, o 

índice publicado, que corresponde ao mês anterior à anualidade da data base da proposta (contados a partir da data 

de abertura da licitação); 

Ir - índice de reajustamento;  

R - Valor do reajustamento procurado;  

Vo - preço original dos insumos, na proposta inicial (valores a ser reajustado) 

V1 - preço final dos insumos já reajustado. 
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24.7 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao princípio da 

anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas tais como os custos decorrentes de 

mão de obra e dos custos decorrentes dos insumos necessários a execução dos serviços (parágrafo 2º do art.54 da 

IN05/2017/MPOG, c/c Inc. XXI, do art.37 da CF/88)  

24.8 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da 

solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos (parágrafo 3º do art.56 da IN05/2017-MPOG). 

24.9 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do 

equilíbrio econômico dos contratos com base do disposto no art.65 da Lei 8.6666/1993 (art.59 da IN05/2017-MPOG) 

24.10 Para os casos omissos pelo presente instrumento, serão aplicadas as diretrizes sobre realinhamento, 

reajuste e repactuação da Instrução Normativa nº05/2017 do Ministério da Economia do Governo Federal. 

25. DOS REAJUSTES 

25.1 Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 

8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Os preços ajustados 

entre as partes poderão ser alterados, mediante o instituto da REVISÃO, quando devidamente comprovada a 

incidência na economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso será formalizado por 

ADITAMENTO.  

25.2 Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá solicitar atualização dos valores, 

elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para que se mantenha o 

equilíbrio econômico e para que o valor disponibilizado pela SESA, para estes gastos, esteja compatível com os 

valores de mercado.  

25.3 Em se tratando de custos referentes à mão-de-obra alocada na prestação do serviço, a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio do instituto da REPACUTAÇÃO, nesse caso os valores serão 

automaticamente reajustados pelo percentual de VARIAÇÃO SALARIAL RESULTANTE DO ACORDO, 

CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, perante a devida comprovação da empresa.  

25.4 Nos casos dos preços dos insumos, o instituto utilizado o reajuste automático que deverá se basear na 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC, apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se em 

consideração o período compreendido entre a data limite de apresentação do preço proposto pela empresa na SESA, 

constante no Edital de Licitação, e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de 

circunstância provocadora de tal reajuste, perante a devida comprovação da empresa.  

25.5 Os valores referentes aos serviços objeto deste certame, eventualmente, poderão ainda sofrer REVISÃO, 

ACRÉSCIMOS, OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos:   

25.5.1 Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de sobrevir fatos 
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivo da 
execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos 
termos do art. 65, inc. II, “d” e § 5º, da Lei 8.666/93; 
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25.5.2 Para menos, na hipótese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda, quando 
ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 8.666/93.   

25.6 As alterações de que tratam o instituto da REVISÃO e as SUPRESSÕES e ACRÉSCIMOS em percentual de 

25%, somente poderão ocorrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual. 

26. DAS ALTERAÇÕES  

26.1 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.  

26.2 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. 

27. DA SUBCONTRATAÇÃO  

27.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

28. DA RESCISÃO  

28.1 Consoante o previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o contrato poderá ser rescindido:   

28.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII e XVII da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à Contratada, o direito a qualquer indenização, sem prejuízo das 

penalidades pertinentes;   

28.1.2 amigavelmente, por acordo entre as partes;   

28.1.3 judicialmente, nos termos da Lei.  

29. DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E FORMAÇÃO DOS PREÇOS  

29.1 Para a elaboração das Planilhas de Custo e Formação de Preço as interessadas deverão utilizar a 

Convenção Coletiva de Trabalho vigente - Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação do Estado do 

Amapá, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número AP00003/2019; 

29.2 A licitante deverá apresentar sua proposta obedecendo ao piso salarial fixado na convenção coletiva da 

categoria em vigor no Estado do Amapá, ou outra norma coletiva aplicável; 

29.3 Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao piso salarial e esteja provisoriamente classificada 

em primeiro lugar, a licitante poderá, ajustar os salários no prazo estabelecido, desde que não altere o valor total da 

proposta. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracterizará hipótese de 

desclassificação da proposta;  

29.4 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas 

apontadas pelo Pregoeiro;  

29.5 O orçamento da mão-de-obra e dos materiais foi estimado levando-se em consideração a empresa optante 

pelo Lucro Presumido; 

29.6 Deverá ser utilizado o Anexo III, nos termos do Anexo VII-D da IN n° 05/2017 MPOG para composição dos 

custos dos lotes para a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
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29.7 A Licitante deverá elaborar uma PCFP para cada posto de serviços, os salários dos profissionais deverá ser 

o piso salarial da categoria estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho 2019. Registrada no MTE sob o nº 

AP000003/2019 e seus anexos. 

29.8 Deverá ser atribuído o adicional de insalubridade, correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário 

para as atividades descritas neste Termo de Referência, conforme CCT 2019. 

29.9 Não será aceita planilha que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, salários acrescidos dos respectivos impostos calculados nos 

moldes vigentes da IN 05/2017, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. 

29.10 Deverão estar incluídos nos preços cotados todos os custos da mão de obra, impostos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, tributos, taxas, contribuições, insumos, e quaisquer outros impostos ou benefícios que incidam sobre 

a prestação de serviços a ser executado. 

30. DOS EPI’S E UNIFORMES  

30.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S)  

30.1.1 A Contratada deverá fornecer uniforme e seus complementos (EPI’S) necessários à mão-de-obra envolvida 

de acordo com o descrito abaixo e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 

Trabalho.  

30.1.1.1 Maqueiro Hospitalar: Luva de procedimentos, Óculos de proteção e Máscara Descartável.  

30.1.1.2 Eletricista: Óculos de segurança contra impacto e luva de borracha isolante para eletricista classe 00. 

30.2 FARDAMENTO:  

30.2.1 Maqueiro: 

 

 

MAQUEIRO MATERIAL/COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO  

Calça tipo pijama BRIM 

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

através de dois caseados paralelos internos, com falca braguilha, traseiro 

com um bolso chapado, cantos sextavados no lado direito e logotipo 

bordado entre o vinco e a costura na coxa da perna esquerda.  

Camisa masculina 

50% algodão 

E 

50% poliéster 

Camisa fechada com abertura tipo polo e gola padre, abertura frontal 

parcial com fechamento através de velcro no lugar dos botões, com 

detalhes na gola, abertura e tapeta das mangas, sendo bolso e logotipo no 

peito esquerdo e na parte inferior do lado direito, no sentido vertical.  

Colete de segurança 

masculino 

Brim leve 

100% algodão 

Colete com gola tipo padre, frente aberta com fechamento através de cinco 

botões de pressão niquelado, sem mangas, sendo com quatro bolsos com 

prega macho, com portinholas, duas superiores e duas inferiores, costa em 

tecido único, com logotipo em silkscreen costas.  

Sapato Couro Botina de couro hidro fugado cano médio  

Crachá PVC Crachá de identificação com cadarço  
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30.2.2 Carregador: 

CARREAGADOR MATERIAL/COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO  

Calça tipo pijama BRIM 

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

através de dois caseados paralelos internos, com falca braguilha, traseiro 

com um bolso chapado, cantos sextavados no lado direito e logotipo 

bordado entre o vinco e a costura na coxa da perna esquerda.  

Camisa masculina 
Brim leve 

100% algodão 

Camisa aberta com botões gola padre, com detalhes na gola, mangas 

curtas, sendo bolso e logotipo da empresa no peito esquerdo. 

Bota  Couro/Borracha Botina de couro hidrofugada. 

Crachá PVC Crachá de identificação com cadarço  

 

30.2.3 Eletricista: 
ELETRICISTA MATERIAL/COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO 

Calça tipo pijama BRIM 

Vira de cós com 4 cm de largura, elástico e cadarço embutido saindo 
através de dois caseados paralelos internos, com falca braguilha, traseiro 

com um bolso chapado, cantos sextavados no lado direito e logotipo 
bordado entre o vinco e a costura na coxa da perna esquerda. 

Camisa masculina 
Brim leve 

100% algodão 
Camisa aberta com botões gola padre, com detalhes na gola, mangas 

curtas, sendo bolso e logotipo da empresa no peito esquerdo. 

Bota de Segurança Couro/Borracha Botina de segurança para eletricista. 

Crachá PVC Crachá de identificação com cadarço 

 

30.3 A comprovação da entrega do uniforme deverá ser apresentada ao Gestor do Contrato da SESA.  

31. CONDIÇÕES GERAIS  

31.1 Reserva-se à SESA o direito de impugnar a qualquer tempo, aqueles que, a seu juízo, não preencham os 

requisitos exigíveis para o desempenho dos serviços pertinentes;  

31.2 A CONTRATADA implantará em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Início dos 

Trabalhos emitida pela SESA, à mão-de-obra nos postos relacionados neste Termo de Referência, cumprindo os 

horários conforme o número de funcionários à disposição por turno e horário de funcionamento de cada posto 

determinado pela SESA conforme estabelecido neste Termo de Referência, informando em tempo hábil qualquer 

motivo que impossibilite o empregado de assumir o posto de serviço;  
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31.3 Quando do início das atividades a CONTRATADA apresentará atestado de antecedentes civil e criminal de 

toda mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações da SESA;  

31.4 A CONTRATADA deve manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 

eventuais acréscimos solicitados pela SESA, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar, 

qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da mesma;  

31.5 Exigir da CONTRATADA, mediante notificação formal, independentemente de justificativa, a retirada 

imediata de qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse da CONTRATANTE, devendo sua 

substituição ocorrer no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas sem o prejuízo do desenvolvimento das 

atividades;  

31.6 A CONTRATADA instruirá seu Responsável Técnico e Preposto quanto à necessidade de acatar as 

orientações da SESA inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;  

31.7 A CONTRATADA relatará ao Gestor do Contrato toda e qualquer irregularidade observada nos Postos de 

Trabalho nas instalações onde houver prestação de serviços;  

31.8 O Responsável Técnico e/ou Preposto da CONTRATADA deverá obrigatoriamente, inspecionar diariamente 

os Postos de Trabalho;  

31.9 Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-operacional, a Administração 

Pública poderá exigir do licitante:  

31.9.1 Declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local (cidade/ município) previamente definido 

pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do 

contrato; 

 

Macapá-AP, 17 de outubro de 2019.  

 

 

 

JACÓ LOBATO FERNANDES 
Coordenador Administrativo 

Decreto n° 2160/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 

 

Avenida FAB, nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP  
E-mail: cplsesa02@gmail.com 

PRODOC N°: 300101.0005.0039.0006/2019 

CPL/SESA 

Fl.:_____________ 

Rub.:___________ 

Prodoc: 
300101.0005.0039.0006/2019 

 

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I - MAPA MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS  

Empresa:  

  

Contrato n°:  

  

Fiscal:  

  

Mês/ano:  

  

Órgão/ Local / Campus / Unidade:  

  

1 – Os funcionários trabalharam devidamente identificados e 

uniformizados? (   ) SIM     (   ) NÃO  

Qtde de dias:   

...............  

Justifique:  

......................  

2 – Os empregados da CONTRATADA são pontuais nas trocas de turnos? (   ) SIM     (   ) NÃO  

3 – Foi realizada reunião com o representante da CONTRATADA com o intuito de promover o melhor andamento dos 

serviços prestados? (   ) SIM     (   ) NÃO  

4 – Os empregados da CONTRATADA têm apresentado por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de 

trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável? (   ) SIM     (   ) NÃO  

5 – O preposto da CONTRATADA tem inspecionado diariamente tanto no turno diurno quanto noturno os Postos? (   ) 

SIM     (   ) NÃO  

6 – Houve inclusão de novos empregados pela CONTRATADA, para prestar serviço no interior das Unidades 

Hospitalares?  

(   ) SIM     (   ) NÃO  

7 – As rotinas e normas estabelecidas pela CONTRATANTE têm sido seguidas fielmente pela CONTRATADA? (   ) 

SIM     (   ) NÃO  

8 – Os Maqueiros tem atendido aos critérios de suas funções?     (    ) SIM     (   ) NÃO  

9 – Os porteiros têm registrado a entrada e saída de veículos, bens patrimoniais, equipamentos e materiais nas 

dependências da Instituição?           (    ) SIM     (   ) NÃO  

10 – Foi encontrado algum Posto sem a presença do empregado da CONTRATADA?     (    ) SIM     (    

) NÃO  
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ANEXO II – PROPOSTA 

PROPOSTA 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ/MF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: 

FONES: 

CELULARES:  

E-MAIL: 

BANCO: 

AGENCIA: 

CONTA: 

REPRESENTANTE:  

ENDEREÇO: 

IDENTIDADE:  

CPF/MF:  

E-MAIL: 

CELULAR: 

LOTE - XXXXX  

ITEM SERVIÇOS 
QTDE DE 

POSTOS 

 

PREÇO UNITÁRIO 

 

VALOR MENSAL 
VALOR  

ANUAL 

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

VALOR TOTAL (MENSAL)  XXXXXX XXXXXXX 

VALOR TOTAL (ANUAL)  
 

XXXXXXX 

  

Por estar de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, em conformidade com o 

Item 10 do Termo de Referência em questão propomos o valor mensal de R$..................... (...................................) 

importando o valor global de R$ ............(.....................) para a proposta acima.  

Validade mínima da proposta -  ... (........) dias.                                                                       

     ______, _______________ DE 20___.  

_______________________________ 

ASSINATURA 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF: 

   XXXXXX  

  

OBS: A assinatura somente será exigida na proposta original entregue pela vencedora do lote. 
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ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Data de apresentação da proposta   

B Município / UF   

C Convenção Coletiva de Trabalho - 2019   

D N° de meses de execução contratual   

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

1 Tipo de Serviço   

2 Unidade de Medida   

3 Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)   

 

MÃO-DE-OBRA 

1 Salário Mínimo nacional    

2 Salário Normativo da Categoria Profissional   

3 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Classificação Brasileira de Ocupações - C.B.O.  

5 Jornada/Turno  

6 Data base da categoria   

 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração Percentual Valor (R$) 

A Salário-Base 30%   

B Adicional de Periculosidade 30%   

C Adicional de Insalubridade 40%   

D Adicional Noturno 20%   

Total   

 

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário   

B Férias e Adicional de Férias   

C GPS, FGTS e outras contribuições  

D Benefícios Mensais e Diários (Vales, Auxílios e outros)  

Total   
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Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado   

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado   

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado   

D Aviso Prévio Trabalhado   

E Incidência dos impostos sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

Total   

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

A Substituto na cobertura de Férias  

B Substituto na cobertura de Ausências Legais  

C Substituto na cobertura de Afastamento por Auxilio Doença  

D Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho  

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade  

F Substituto na cobertura da Licença Paternidade  

G Intervalo para repouso e alimentação  

Total    

 

Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes   

B EPIs   

C Outros (Especificar)   

Total    

 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$) 

A Custos Indiretos  

B Lucro  

 Subtotal   

C Tributos  

  C.1. Tributos Federais PIS  

 C.2. Tributos Federais COFINS  

  C.3. Tributos Municipais ISS/QN  

Subtotal Tributos   

Total     
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RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração   

B Módulo 2 - Impostos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários   

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão   

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente   

E Módulo 5 - Insumos Diversos   

Subtotal (A + B +C+ D+E)   

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro   

Valor Total por Empregado    

   RESUMO DO CUSTO POR LOTE 

Valor por Posto de Serviço (Mensal e Global) 

A Valor Total por Empregado  

B  Quantidade de Empregados por Posto 
 

C Valor mensal por Posto 
 

D Quantidade de Postos de Serviços  

C Valor Mensal  
 

D Valor Global  
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ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2019 – SESA 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezenove, a Secretaria de Estado da Saúde 

do Estado do Amapá (SESA), neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Av. FAB, nº 69 - Centro, 

Macapá-AP, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 23.086.176/0001-03, representada pelo (a) Secretário (a) de Estado da 

Saúde, Sr. (a) ____________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº ________________  e CPF (MF) nº 

___________________,  uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 15, II da Lei Federal nº 8.666/93 e 

Decreto Federal nº 3182/2016, observadas ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 

classificação das propostas apresentadas no pregão na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2019, 

publicada no DOE nº ........... de ...../...../200....., processo administrativo n.º 304.390879/2019, RESOLVE registrar o 

(s) preço (s) da (s) empresa (s) relacionada (s) no item 4 desta Ata, neste ato também denominada(s) DETENTORA 

(S) DA ATA, LICITANTE (S) ou LICITANTE (S) VENCEDORA (S), de acordo com a classificação por ela (s) 

alcançada (s), observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 

cláusulas que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
mão de obra de apoio como carregador, maqueiros e eletricistas para atender a Secretaria de Estado da 
Saúde, suas Unidades Hospitalares, Coordenadorias, Centros de Referências e Unidades de Pronto 
Atendimento, de acordo com as características mínimas descritas no anexo I deste Termo de Referência. 

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata não será superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua publicação. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria de Atenção à Saúde – SAS da Secretária de 

Estado da Saúde do Amapá. 

4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata, se 

encontram indicados no (s) quadro (s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
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FORNECEDOR (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante...) 

LOTE - XXXXXX 

ITEM SERVIÇOS QTDE DE POSTOS 

 

PREÇO 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

MENSAL 

VALOR  ANUAL 

ITEM 

XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

VALOR TOTAL (MENSAL) XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

VALOR TOTAL (ANUAL) XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

5. CADASTRO DE RESERVA 

5.1. Ficam registradas no quadro abaixo, para contratações futuras, os seguintes fornecedores e preços para 

formação do “Cadastro de Reserva”, respeitando sua ordem de classificação, em conformidade com o art. 12 do 

Decreto Estadual nº 3182/2016, caso ocorra uma das hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 e nos termos do artigo 

15, todos do Decreto Estadual nº 3182/2016. 

FORNECEDOR (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante...) 

LOTE - XXXXXX 

ITEM SERVIÇOS QTDE DE POSTOS 

 

PREÇO 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

MENSAL 

VALOR  ANUAL 

ITEM 

XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

VALOR TOTAL (MENSAL) XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

VALOR TOTAL (ANUAL) XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

6. DOS INSTRUMENTOS LEGAIS FIRMADOS ENTRE AS PARTES 

6.1. Após a assinatura da presente Ata e convocação formal, a licitante deverá assinar o instrumento contratual e 

retirar a Nota de Empenho, no prazo de até 5 (cinco) dias. 

6.2.  É facultado à Administração, quando a licitante convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
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6.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do 

Edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas reais necessidades. 

6.4. A SESA não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços, a efetuar as aquisições que dele 

poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

6.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

SESA, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 

negociação, aquiescer a detentora da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido 

em referida licitação.  

6.6. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de 

redução dos preços praticados no mercado.  

 

7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador (OG) ou qualquer órgão e 

entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da 

Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

7.2. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento do 

quantitativo de cada item registrado, independente da quantidade de órgãos que promoverem a adesão, conforme § 

3º, do Artigo 24, do Decreto Estadual 3.182, de 2 de setembro de 2016. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

8.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 

especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 

8.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na ata. 

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

8.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro (s) órgão da Administração Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme 

item 7.1. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
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9.1. Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no ANEXO I do Edital, do Pregão Eletrônico nº 

023/2019; 

9.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR, referentes às condições firmadas na presente Ata; 

9.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

9.4. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação 

ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 

o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 6.6. 

 

10. DAS PENALIDADES 

 

10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

10.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

10.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

10.1.3. Apresentar documentação falsa; 

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

10.1.5. Não mantiver a proposta; 

10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.8. Fizer declaração falsa;  

10.1.9. Cometer fraude fiscal; 

10.2. A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação quando incorrer 

em uma das hipóteses da condição anterior; 

10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

10.3.1. multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com atraso, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) 5% (cinco) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na 

alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
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11. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O (s) contrato (s) advindo (s) da presente Ata poderá (ão) sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no art. 65, da Lei 8.666/93. 

11.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, por intermédio do órgão 

gerenciador do registro de preços; 

11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão 

gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 

definidos nos termos do subitem anterior; 

11.3.1 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado. 

11.3.2. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o 

órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  

b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação da Ata de Registro de Preços. 

11.6 Na fase de homologação da licitação, o registro de preço observará entre outras as seguintes condições. 

11.6.1 Será incluído, na respectiva Ata de registro de preço dos licitantes que aceitem cotar os bens ou 

serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

11.7. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais Anexos 

em todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública do certame, 

independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, o Decreto Estadual 3182/2016 de 02 de 

setembro de 2016, e subsidiariamente à Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente. 

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

12.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 
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12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente, 

comprovados. 

13.  DA PUBLICIDADE 

13.1. O (s) preço(s), a (s) quantidade(s), o (s) detentor (es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e 

as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, será publicada no Diário Oficial do Estado, 

em obediência ao § 3º, III do art. 13 do Decreto Estadual nº 3182/2016. 

14. DA DESPESA 

14.1. 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 2019, liberados de 

acordo com o cronograma de Desembolso, por conta dos PROGRAMAS DE TRABALHO: 2652 e 2658, FONTES DE 

RECURSOS: 216 e 107, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90-37 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº 300101.0005.0039.0006/2019, Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 023/2019 e as propostas, com preços e especificações; 

15.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-Ap, Seção Judiciária do Estado do Amapá, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, 

da Constituição Federal; 

15.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

15.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 

15.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretaria de Estado, os prazos de que trata o 

subitem 15.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 

três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

____________________________________ 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

 
 
 
 

____________________ 
Empresa 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

___________________________,CNPJ nº__________________ (Nome da Empresa) sediada 

à_________________________________ (Endereço Completo) declara, sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

  _________________, _____ de _________________ de 20___. 

 

__________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

__________________________________________________ 

(Nº da Cédula de Identidade do declarante) 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2019 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Declaramos a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

023/2019-SESA/AP, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).  

 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 20___. 
 
 
 
 

________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DO DECLARANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2019 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº __________________, estabelecida na ________________ (endereço), concedeu (ou concede) para esse Órgão 

(ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço(s): 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando 

em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  

 

Local,_____ de _____________ de 20___. 

 

________________________________ 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

NOME DO DECLARANTE 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome/razão social) _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°_________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. 

(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do 

CPF nº __________________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital do Pregão nº 

023/2019-SESA/AP da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (SESA), sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Art.3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.  

 

Local, _____ de _____________ de 20___. 

 

____________________________ 

(Representante Legal) 

 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

____________(representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da 
empresa____________________, localizada no endereço __________________________, CNPJ 
nº______________________,doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, 
DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/40), que: 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada de maneira 
independente pela licitante; 

b) O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa, antes 
da homologação do certame; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão; 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

Local, em _____ de _______________de ________20___. 

 

______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
 

 


