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EDITAL DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 034/2022 - CPL/SESA-AP 
Proc. nº. 300101.0077.1852.0208/2022- SESA 

1. PREÂMBULO: 
A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 0517/2022-SESA, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo indicados, 

realizará no tipo DISPENSA, NA FORMA ELETRÔNICA, tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO, 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 14.133/2021. 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/12/2022, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/12/2022, às 08h00min (horário de Brasília) 
DISPUTA DOS ITENS: 16/12/2022, às 10h00min (horário de Brasília) 

 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE 
ENFERMOS (ADULTO, INFANTIL E NEONATO) EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM AERONAVE AMBULANCIA TIPO 
“E” – UTI MÓVEL AÉREA – ASAS FIXAS – BIMOTOR TURBOÉLICE PRESSURIZADA E MONOMOTORA TURBOÉLICE 
NÃO PRESSURIZADA PARA REMOÇÕES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, VISANDO ATENDER A CENTRAL 
ESTADUAL DE REGULAÇÃO – CRCA, AS AERONAVES DEVERÃO SER HABILITADAS PARA A REALIZAÇÃO DE 
VOOS DIURNOS E NOTURNOS IFR/VFR – REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS E REGRAS DE VOO VISUAL, 
HOMOLOGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, DISPONDO DE 01 (UMA) AERONAVE 
BIMOTORA TURBOÉLICE PRESSURIZADA E 01 (UMA) AERONAVE MONOMOTORA TURBOÉLICE NÃO 
PRESSURIZADA OBRIGATORIAMENTE BASEADAS NA CAPITAL MACAPÁ. 
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. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Para participar desta Dispensa Eletrônica, 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.  

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

previstas neste Edital. 

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Dispensa 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. 

3.4. 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. 

3.5. Não poderão participar desta Dispensa: 

3.5.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.5.1.1. 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. 

3.5.2. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá. 
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3.5.3. 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. 

3.5.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta Dispensa. 

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

3.5.6. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, conforme art. 9º, da Lei 14.133/2021. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1. O certame será conduzido pelo Membro da Comissão Permanente de Licitação, que terá, dentre outras, as seguintes 

atribuições:  

4.1.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 

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

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

sua aceitabilidade. 

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

4.1.5. Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de MENOR PREÇO. 

4.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de MENOR PREÇO 

classificada. 

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

 

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Dispensa Eletrônica deverão dispor de chave de 

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

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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 à Dispensa 

Eletrônica. 

5.5. A participação na Dispensa Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por 

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

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

 
6. DO ENCAMINHMENTO DA PROPOSTA 

6.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

6.2. 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 material e fabricante/marca do 
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produto para o item o qual deseja, observadas as especificações do ANEXO deste Edital. 

6.3. 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. 

6.4. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

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

compromissos assumidos. 

6.6. 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. 

6.7. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.8. 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. 

6.9. 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 Membro da Comissão Permanente de Licitação abrirá a sessão 

pública na internet, no sítio www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar a Dispensa de 

Eletrônica. 

7.2. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual da Dispensa de Eletrônica, com a divulgação das 

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

7.2.1. O Membro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos no Edital.  

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

tempo real por todos os participantes. 

7.3. 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. 

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

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

registrado pelo sistema.  

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

primeiro.  

7.3.4. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado 

vedada à identificação do licitante.  

7.3.5. A comunicação entre o Membro e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico. 

7.3.6. O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre o membro e os 

licitantes. 

7.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico a sessão pública do Pregão, ficando 
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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 Membro 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 propostas que: 

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

técnicos exigidos pelo Termo de Referência; 

8.3.2. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

8.3.3. Identifique a licitante. 
8.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO. 

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

participarão da fase de formulação de lances. 

 

9. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Classificadas as propostas, o membro 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. 

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. Durante a fase de lances, o Membro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado inexeqüível; 

9.8. 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. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO deste Edital – DA QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA DA CONTRATADA. 

10.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, será verificado 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: 

a) SICAF;  

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

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

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

10.3. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” 

acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).  

10.4. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação 

da Administração, sob pena de inabilitação. 

10.6. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

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

10.7. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às 

especificações do objeto e as condições de habilitação. 

10.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

 

11. DA DESCONEXÃO DO MEMBRO DA CPL 

11.1. No caso de desconexão do Membro, 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 Membro ao sistema, 

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

11.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da Dispensa Eletrônico será suspensa 

automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, pelo sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

12. DA NEGOCIAÇÃO 

12.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Membro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação/aquisição, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

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

 

13. DA ACEITABILIDADE  E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Membro 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. 

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

13.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos. 

13.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO. 

13.5. Se o valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Membro (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;  

13.6. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora. 
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14. DA AMOSTRA OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO 

14.1. O Membro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, 

amostra/manual/prospectos dos produtos ofertados, devidamente identificado, que deverá ser entregue à comissão instituída 

pelo Secretário de Estado da Saúde do Amapá, para o e-mail da Comissão Permanente de Licitação 

cogec.licitacao@saude.ap.gov.br, no horário das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18 horas, no prazo que será estipulado, a 

contar da solicitação do Membro, para avaliação técnica de compatibilidade. 

14.2. A licitante que for notificada a apresentar amostra ou manual deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido 

produto igual ou equivalente a esta SESA. 

14.3. A amostra/manual/prospectos deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos 

prospectos, folders ou manuais, se for o caso, dispor na embalagem e informações quanto suas características, tais como 

data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo. 

14.3.1. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, 

suficientes para análise técnica do produto. 

14.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será automaticamente 

desclassificada. 

14.4. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a equipamentos 

e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação. 

14.5. Será rejeitada a amostra ou manual que: 

14.5.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta. 
14.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações 

no produto apresentado. 

14.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não a entregar no prazo estabelecido. 

14.8. Após a homologação do certame, a licitante terá 30 (trinta) dias para retirar a amostra no endereço onde foi entregue. 

Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas. 

 
15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

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

documentação de habilitação complementar e a proposta ajustada, da licitante vencedora, a ser remetida para o endereço 

eletrônico cogec.licitacao@saude.ap.gov.br, no prazo que será estipulado, contados da solicitação do Membro, que se 

procederá via chat de comunicação no licitacoes-e, sob pena de desclassificação da licitante vencedora. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas na cláusula 11 e 12 do ANEXO (Termo de 

Referência) do Edital. 

 

17. DA FORMA DE PAGAMENTO 
17.1. A forma de pagamento está prevista na cláusula 16 do ANEXO (Termo de Referência) do Edital. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei nº 14.133/21, conforme cláusula 19 do ANEXO (Termo 

de Referência) do Edital. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

 
Av. FAB nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP - Fone: (096) 2101-8555/e-mail: cplsesa@gmail.com 

20. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
21.1. 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 Membro. 

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Membro 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. 

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

21.4. As normas disciplinadoras da dispensa de 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. 

21.5. 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. 

21.6. 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. 

21.7. 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. 

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 
prevalecerão as deste Edital. 
 
31. DO FORO 
31.1. 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, 12 de Dezembro de 2022. 
 
 

FERNANDO RUAN DE CASTRO BEZERRA 
Portaria 0517/2022 

Membro da CPL - SESA/AP 
 

Cód. verificador: 128887936. Cód. CRC: 2F8F0AF
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RUAN DE CASTRO BEZERRA em 12/12/2022 08:52,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

mailto:cplsesa@gmail.com


 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

1 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Aprovo o Termo de Referência, com base da 
Lei 14.133/21 e suas alterações. 

 

_____________________________ 
 

 
 

Unidade Requisitante:  Coordenadoria de Regulação Controle e Avaliação - CRCA 

 
1. OBJETO:  

 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS (ADULTO, INFANTIL E 

NEONATO) EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM AERONAVE AMBULANCIA TIPO “E” – 

UTI MÓVEL AÉREA - ASAS FIXAS – BIMOTOR TURBOÉLICE PRESSURIZADA E 

MONOMOTORA TURBOÉLICE NÃO PRESSURIZADA PARA REMOÇÕES 

INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, visando atender a Coordenadoria de 

Regulação Controle e Avaliação - CRCA. As aeronaves deverão ser habilitadas para 

a realização de voos diurnos e noturnos IFR/VFR – regras de voo por instrumentos e 

regras de voo visual, homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, 

dispondo de 01 (uma) aeronave bimotora turboélice pressurizada e 01 (uma) aeronave 

monomotora turboélice não pressurizada OBRIGATORIAMENTE BASEADAS NA 

CAPITAL MACAPÁ.  

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

2.1 A Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

TRANSPORTE DE PACIENTE EM AERONAVE DE ASAS FIXAS TIPO UTI – 

AMBULÂNCIA TIPO “E” - BIMOTOR TURBOÉLICE PRESSURIZADA e 

MONOMOTOR TURBOÉLICE NÃO PRESSURIZADA, se justifica devido a 

necessidade em decorrência da baixa resolutividade das unidades de saúde 

estabelecidas nos municípios do estado do Amapá. A distância, a acessibilidade além 



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

2 
 

das especificidades geográficas e sazonalidade do Estado, são também importantes 

fatores;  

2.2 Justifica-se ainda que é crescente o número de pedidos de remoção de pacientes 

dos diversos municípios do estado de forma multicausal, que vem engrossando o 

volume de solicitações desse serviço especializado.   

Sendo assim, vimos que a prestação do serviço de transporte em U.T.I AÉREA em 

aeronave ambulância tipo E, será realizada para atendimento a pacientes nos casos de 

URGÊNCIA e EMERGÊNCIA MÉDICA, nas situações onde a não intervenção médica 

coloca em risco a vida do paciente.  A não intervenção médica se caracteriza pela 

ausência de equipe médica especializada no hospital de origem, e/ou pela ausência de 

equipamentos adequados para solucionar a urgência ou emergência e a possibilidade 

de óbito imediato pelo agravamento do quadro do paciente.  

2.3 Outra forma de remoção, é o transporte de pacientes em Aeronave Tipo U.T.I para 

fora do Estado, pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio – PTFD, o qual vem 

aumentando gradativamente, pois no Estado do Amapá ainda não possui unidades 

especializadas para Tratamento de Cardiopatia pediátrica e oncológica, necessitando 

que os pacientes possuidores dessas enfermidades, com maior demanda, sejam 

transferidos em Aeronave U.T.I para outras unidades da federação em busca de 

tratamento mais adequado.  

 

 3.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

3.1 O presente Termo de Referência, tem respaldo legal e ocorrerá através da 

Dispensa de Licitação com base na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

em conformidade com o INCISO VIII, DO ART.75, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21, 

para A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. 

“VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
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obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, 

contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a 

prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já 

contratada com base no disposto neste inciso;” 

 

4.  ESTRUTURA MÍNIMA DA CONTRATADA  

A Contratada deverá: 

4.1 Prestar o serviço de remoções de pacientes initerruptamente, 24 horas por dia, 07 

dias por semana e 365 dias do ano. 

4.2 A contratada deverá ter em sua frota no mínimo 02 (duas) aeronaves turboélice 

bimotora pressurizada – asas fixas, com  capacidade para no mínimo 01(um) paciente, 

01(um) acompanhante, 01(um) médico, 01(um) enfermeiro, 01(um) piloto e 01(um) 

copiloto, com velocidade mínima em cruzeiro de 400 km/h e 5h30min de autonomia, 

ou superior, garantindo o mínimo de parada para abastecimento, proporcionando 

maior agilidade e menor tempo no transporte do paciente em urgência/emergência e 

garantindo que a Secretaria de Estado da Saúde/SESA não fique descoberta de 

aeronave;  

4.3 Em sua frota, deverá ter também no mínimo 02(duas) aeronaves  monomotoras 

turboélice não pressurizada, asas fixas, com capacidade para no mínimo 01(um) 

paciente, 01(um) acompanhante, 01(um) médico, 01(um) enfermeiro, 01(um) piloto e 

01(um) copiloto, com velocidade mínima em cruzeiro de 260 km/h e 6h de autonomia.   

3.4 Se por algum motivo a aeronave ficar impossibilitada de realizar o voo, deverá ser 

substituída de IMEDIATO por uma segunda de mesma categoria e especificação ou 

superior.      

4.5 A contratada deverá dispor de um telefone com pessoal capacitado para a 

regulação, afim de atender solicitações de remoções da Coordenadoria de Regulação 

Avaliação e Controle/CRCA, oriundas dos hospitais dos municípios do Estado e 

regulações para translado de pacientes para outros estados da federação. Este 

atendimento telefônico deverá ser ininterrupto 24 horas por dia, sete dias por semana.   
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4.6 Os profissionais de saúde integrantes da equipe médica, são de responsabilidade 

da contratada e devem estar devidamente registrados nos respectivos conselhos de 

classe e disponíveis 24 horas para prestar atendimento aos usuários. 

4.7 As aeronaves disponibilizadas para o serviço de translado deverão possuir 

certificação de aeronavegabilidade homologada para transporte de enfermos, exarada 

pela ANAC e devidamente registrada pelo Conselho Regional de Medicina.     

4.8 Os equipamentos médicos disponibilizados na aeronave deverão ser 

homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC de acordo com a 

Portaria 190/GC5.  

4.9 A contratada deverá ter escritório ou filial com representante legal na cidade de 

Macapá, preferencialmente no Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto 

Alcolumbre – ou em um raio de no máximo de 2 quilômetros de distância do aeroporto.  

4.10 A Contratada deverá dispor de manutenção própria e equipe de mecânicos 24 

horas, 07 dias por semana para corrigir e prevenir eventuais panes na aeronave, não 

comprometendo a segurança de voo e a remoção de pacientes por problemas 

mecânicos que possam ser solucionados de imediato; 

     4.11 O objeto do contrato deverá ser comprovado através da Especificação Operativa 

da empresa;  

      4.12 Todas as condições acima, deverão estar em perfeito funcionamento por parte 

da empresa vencedora, podendo a Contratante enviar técnicos responsáveis até a 

base da mesma, para atestar o funcionamento e a veracidade do objeto a ser 

contratado.  

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1 Aeronave bimotora turboélice pressurizada - asas fixas, ambulância Tipo “E”, 

deverá conter todos os equipamentos descritos para ambulâncias de suporte 

avançado, tanto para pacientes adulto, infantil e neonato devidamente homologados 

pelos órgãos competentes, conforme resolução CFM nº 1.671, de 09 de julho de 2003;     
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a) Tripulantes: 01(um) piloto e 01(um) copiloto; 

b) Equipe médica: 01(um) médico e 01(um) enfermeiro; 

c) Passageiros: 01(um) paciente e 01(um) acompanhante; 

d) Tempo de decolagem a partir da autorização da Central Estadual de Regulação 

será de 02h00min, salvo, em condições meteorológicas adversas ou problemas 

técnicos na aeronave, devidamente comprovada por fontes oficiais à 

contratante;    

e) Ar-condicionado; 

f) As aeronaves devem ser homologadas para voo IFR/VRF; 

g) Cabine pressurizada;  

h) A empresa deverá ter em sua frota no mínimo 02 (duas) aeronaves deste 

modelo, para que em caso de possíveis problemas técnicos e de manutenção 

a contratante não fique desassistida; 

 

5.2 Aeronave monomotora turboélice não pressurizada - asas fixas, ambulância Tipo 

“E”, deverá conter todos os equipamentos descritos para ambulâncias de suporte 

avançado, tanto para pacientes adulto, infantil e neonato devidamente homologados 

pelos órgãos competentes, conforme resolução CFM nº 1.671, de 09 de julho de 2003;   

              

a) Tripulantes: 01(um) piloto e 01(um) copiloto; 

b) Equipe médica: 01(um) médico e 01(um) enfermeiro; 

c) Passageiros: 01(um) paciente e 01(um) acompanhante; 

d) Tempo de decolagem a partir da autorização da Central Estadual de Regulação 

será 02h00min, salvo, em condições metereológicas adversas ou problemas 

técnicos na aeronave devidamente comprovada por fontes oficiais à 

contratante;   

e) Capacidade de operar em pistas de pouso não pavimentada (grama, terra ou 

cascalho) com 1.000 metros de comprimento comprovado através do manual 

do fabricante da aeronave;  

f) Devido no município de Laranjal do Jari ter somente duas pistas homologadas 

para pouso e decolagem, em condições restritas e não pavimentadas, este 
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modelo de aeronave será operada nesta localidade de acordo com a 

necessidade da contratante; 

g) As aeronaves devem ser homologadas para voo IFR/VRF; 

h) Cabine não pressurizada;  

i) A empresa deverá ter em sua frota no mínimo 02 (duas) aeronaves deste 

modelo, para que em caso de possíveis problemas técnicos e de manutenção, 

a SESA não fique desassistida;   

5.3 Fica a contratada determinar à contratante qual tipo de aeronave deve ser usada 

em cada operação de translado, estando os dois modelos do objeto do contrato à 

disposição da Central de Regulação Controle e Avaliação.  

5.4 Poderá a contratada, por questões técnicas, sublocar parcial e temporariamente o 

objeto do contrato, sendo comunicado à contratante o motivo e o tempo da 

sublocação;  

 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 Será vencedora do certame a empresa que atender as exigências do Termo de 

Referência e apresentar o MENOR PREÇO DO KM VOADO. 

 

7. DA MANUTENÇÃO DA AERONAVE  

 

7.1 Pelo fato de no Estado do Amapá não haver oficinas homologadas para 

manutenção de aeronaves, a contratada deverá comunicar com antecedência mínima 

de 05 dias corridos, a coordenadoria de regulação controle e avaliação - CRCA, o 

período em que a Aeronave U.T.I se ausentará do estado para a manutenção 

periódica, de acordo com o manual do fabricante.  

 

7.2 O serviço de remoções de pacientes em U.T.I AÉREA é de serviço continuado, 

não sendo permitido que a Secretaria de Estado da Saúde fique desassistida de 

aeronave para o serviço no período de manutenção.   
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7.3 A Contratada deverá substituir por outra aeronave de mesma categoria e 

especificação, durante todo o período que a aeronave que presta o serviço fique em 

manutenção fora do estado.  

7.4 A manutenção preventiva ou corretiva deverá seguir os períodos determinados no 

manual da aeronave garantindo assim, a segurança de voo.  

 

7.5 A contratada deverá ter na base Macapá, uma equipe de mecânicos a disposição 

24 horas do serviço, garantindo assim possíveis reparos ou diagnósticos de eventuais 

panes na aeronave.  

 

8.  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

8.1 A contratada prestará os serviços objeto deste Termo de Referência, em todo 

território nacional.  

8.2 Para o cálculo do percurso, a contratada deverá considerar como ponto de origem 

e como ponto terminal a sua base que deverá ser na Capital do Estado, Macapá.  

8.3 A prestação dos serviços de evacuação aeromédica será realizada para 

atendimento a pacientes nos casos de urgência e emergências médicas, nas 

situações onde a não intervenção médica coloca em risco a vida do paciente;  

8.4 O atendimento deverá ser requerido através da Central Estadual de Regulação, 

em atendimento 24 horas, por telefone do médico regulador de plantão e/ou 

sobreaviso da contratante que acionará a contratada por telefone, que atenderá às 

solicitações de serviços durante as 24 horas, 07 dias por semana; 

8.5 A regulação médica da SESA e a gerência de regulação, são os responsáveis por 

realizarem a triagem, confirmar e autorizar a solicitação de remoção; 

8.6 O cálculo para a efetivação da proposta deverá ser o do quilômetro voado em 

aeronave asas fixas; 
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8.7 Em todos os casos, a responsabilidade ou obrigação da CONTRATADA cessará, 

automaticamente, qualquer que seja sua natureza, no momento em que o paciente 

transportado chegar ao local indicado para o seu tratamento hospitalar; 

8.8 Os pacientes vindos dos municípios do estado, serão removidos para os Hospitais 

da Rede Pública do Estado do Amapá: Hospital de Emergência, Hospital da Mulher, 

Hospital da Criança e Adolescente, Hospital de Clínicas Alberto Lima e Hospital 

Estadual de Santana, conforme as necessidades de urgências ou emergências 

médicas ou ainda quando referenciado para hospitais regulados no âmbito do SUS 

nacional ou em casos excepcionais, poderá ser removido para a rede privada de 

saúde;  

8.9 A evacuação ocorrerá sempre que houver indicação médica e ficará condicionado 

aos aspectos de dimensão da pista, tipo de piso, condições meteorológicas e horário 

limite para operação de acordo com as regras e regulamentos aeronáuticos, 

devidamente comprovados pela contratada; 

8.10 Caso seja necessário, a contratada colocará à disposição sua equipe médica e 

equipamentos para que seja feita a remoção nas ambulâncias da rede de assistência, 

quando este não dispuser de profissionais de saúde no local; 

8.11 O serviço deve atender ao Regulamento Técnico de Funcionamento dos Serviços 

de Tratamento Intensivo estabelecido na Portaria 466/1998 SVS/MS, à normatização 

da atividade médica na área da urgência-emergência na fase Pré-hospitalar, 

especificamente no transporte aeromédico constante da Resolução CFM nº 

1.596/2000, ao Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de 

Urgência/Emergência estabelecido na Portaria 2.048/2002 GM/MS e aos requisitos 

do Atendimento pré-hospitalar Móvel da Portaria 1.863/2003 GM/MS. 

8.12 A empresa Contratada será responsável pelo deslocamento do paciente do 

aeroporto/aeródromo de origem até o aeroporto/aeródromo de destino; 

8.13 Na prestação do serviço, inclusive para efeitos de pagamento, a distância 

percorrida nos traslados intermunicipais e interestaduais serão aquelas dispostas nas 
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cartas de navegação aérea do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA 

e/ou distâncias plotadas em GPS, comprovado por fontes oficiais; 

8.14 Não será admitida alegação de impossibilidade de atendimento de chamadas 

sobre qualquer pretexto, ainda que superveniente, resguardado, no translado aéreo a 

obediência às normas específicas de aviação da ANAC, ficando sob expensas da 

prestadora de serviço quaisquer custos sobre ações extraordinárias demandadas para 

executar o atendimento, salvo a remuneração devida pelo Contrato oriundo desta 

Licitação.  

8.15 Se por qualquer motivo for cancelada a prestação do serviço, após a decolagem 

da aeronave, será pago o devido trecho voado até o momento da interrupção e o 

retorno da aeronave para a base. 

8.16 Havendo falecimento do paciente durante o trajeto contratado, a aeronave deverá 

retornar ao local de partida sendo devido o pagamento do percurso até então voado 

mais o percurso do retorno da aeronave à base.  

8.17 Para o acionamento e autorização do voo, a contratada deverá ser autorizada 

pela Central Estadual de Regulação. Os hospitais irão fazer a regulação com o médico 

regulador desta secretaria e o mesmo encaminhará a solicitação para o gerente de 

regulação, para posterior autorização da remoção.   

8.18 A contratante irá autorizar a contratada a realizar a remoção do paciente através 

de ligação telefônica, mensagem escrita via aplicativo de mensagem WhatsApp, email 

ou outros sistemas informatizados e a contratada deverá responder a autorização de 

forma imediata;  

8.19 A gerência de regulação irá acionar e autorizar a contratada a realizar a remoção, 

junto com a requisição médica e estado clínico do paciente; 

8.20 A equipe aeromédica da contratada, será responsável pelo acionamento da 

ambulância do SAMU para fazer a remoção do paciente após a chegada no aeroporto 

de Macapá, ficando este, responsável para determinar qual o tipo de equipamento 

será enviado (usa ou básica);  
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8.21 No caso de transporte de pacientes para outros estados da federação, a 

contratada será responsável pelo transporte do enfermo, entre o aeroporto de origem 

até ao hospital de destino, onde estará agendada consulta ou internação do paciente;   

8.22 Fica proibido o transporte de pessoas na aeronave ambulância tipo E, a qual não 

faça parte da equipe aeromédica, da tripulação, e que não seja paciente e/ou 

acompanhante;  

8.23 As autorizações de voo por escrito, datado, assinado e com o pedido e 

justificativa do médico solicitante, deverá ser enviada pela contratante para a empresa 

contratada via fax, e-mail, ou outra fonte informatizada.  

8.24 Fica proibida a remoção de pacientes da Capital Macapá para os municípios do 

Estado, salvo com autorização da Secretária(o) de Saúde.  

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA    

9.1 Atestado de Capacidade Técnica, datado e assinado por pessoa habilitada a 

prestar informações, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente reconhecido pela entidade competente, comprovando ter a empresa 

executado serviço de translado de paciente em UTI aérea, conforme objeto desta 

licitação.  

9.2 Registro ou inscrição da empresa participante nas entidades profissionais 

competentes para fiscalização dos serviços de translado de pacientes em ambulância 

tipo “E” como Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e Conselho Regional de 

Medicina - CRM.  

9.3  A Contratada deverá ter o Certificado de Homologação de Empresa de Transporte 

Aéreo – CHETA; Documento ou cópia das “Especificações Operativas”, onde conste 

os prefixos das aeronaves referenciadas neste Termo, autorizadas para o transporte 

de enfermos, expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; Certificado 

de matrícula e aeronavegabilidade das aeronaves que serão utilizadas na prestação 

dos serviços e CHST (Certificado de Homologação Suplementar de Tipo) específico 
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para transporte  aeromédico, sem prejuízo dos demais documentos exigidos no edital, 

para a sua habilitação.  

10. DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO 

10.1 Fica estabelecida a área geográfica intermunicipal, todos os municípios do 

Estado do Amapá e interestadual como todo território nacional.  

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 São deveres da contratante:  

11.2 Permitir o acesso aos serviços descritos neste Termo a todos os usuários SUS. 

11.3 Observar as datas de repasse dos valores devidos a contratada. 

11.4 Para os casos em que a equipe médica da contratada desaconselhar a 

evacuação aérea, por razões médicas, caberá a contratante definir sobre a realização 

do transporte, assumindo toda a responsabilidade no que diz respeito ao estado 

clínico do paciente, mediante a assinatura de um Termo de Responsabilidade. 

11.5 Remover o paciente que esteja em local de difícil acesso, até o eixo rodoviário 

ou aquático, ou pista de pouso de aeronaves, de onde possa ser evacuado. 

11.6 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, nos 

termos do edital e da proposta. 

11.7 Pagar a contratada o valor resultante do serviço, na forma estabelecida na Lei;  

11.8 Notificar a contratada, por escrito, através do Gestor do Contrato, sobre 

imperfeições, falhas, atrasos ou irregularidades constatados no serviço prestado; 

11.9 Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 

11.10 Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da prestação do serviço, 

observadas as normas de segurança; 

11.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
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11.12 Proceder através dos setores da Central Regulação Avaliação e 

Controle/CRCA, do Comitê Gestor de Fiscalização do contrato e outros setores 

competentes, o acompanhamento e fiscalização do presente instrumento; 

11.13 Sob os critérios definidos pela SESA, poderá ser realizada fiscalização 

especifica quanto aos serviços a serem executados através do gestor do contrato e 

do Comitê Gestor de Fiscalização do Contrato constituído; 

12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1 Prover atendimento 24 horas, durante dias úteis, sábados, domingos e feriados, 

aos beneficiários da contratante, através de central de Atendimento própria composta 

de operadores aptos a acionar a evacuação aeromédica, quando assim for 

necessário. 

12.2 Alocar equipe médica composta de 1 (um) médico, 1 (um) enfermeiro, bem como, 

de medicamentos adequados ao quadro clínico do paciente, durante o transporte 

aeromédico; 

12.3 Fornecer aeronave homologada e tripulação, para pronto atendimento, sempre 

que houver indicação para evacuação. Nestas condições, a aeronave deve deslocar-

se para a cidade de origem do paciente, dentro de um prazo máximo de 02h00min 

(duas horas) após autorizada a remoção;  

12.4 Caso o paciente se encontre em uma região que não permita a operação da 

aeronave-UTI, far-se-á a opção pela pista mais próxima em relação àquela localidade, 

cabendo a responsabilidade pelo transporte do paciente até o local de embarque à 

contratante.  

12.5 Caso o paciente esteja em local de difícil acesso, caberá à contratante 

providenciar sua evacuação para um local de onde possa ser realizada uma 

evacuação terrestre até o local de embarque na aeronave; 

12.6 A contratada, tendo praticado atos em desacordo com o previsto na legislação, 

sujeitar-se-á as sanções previstas nas leis e regulamentos próprios, sem prejuízo das 

responsabilidades civis e criminais que seu ato ensejar; 
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12.7 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução contratual, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas; 

12.8 A contratada deverá estar apta a realizar, caso necessário, a quantidade máxima 

de atendimentos em um mesmo dia;  

12.9 Arcar com a responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e pessoais 

causados por seus empregados na execução dos serviços; 

12.10 Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, bem como, devidamente uniformizados e munidos de 

equipamentos necessários ao desempenho eficiente dos serviços, em conformidade 

com as normas e determinações em vigor; 

12.11 Responsabilizar-se pelo transporte ou custo de transporte de seus empregados, 

bem como pela alimentação e outros benefícios previstos na legislação trabalhista; 

12.12 Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a prestação dos serviços, 

responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas vigentes, fiscal e comercial, 

sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica; 

12.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo; 

12.14 Executar os serviços descritos no objeto deste instrumento, em estrita 

observância às normas técnicas existentes; 

12.15 Comprovar, sempre que solicitado pela contratante, a quitação das obrigações 

trabalhistas e tributárias; 

12.16 Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

12.17 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução dos serviços; 

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

qualificação exigidas na licitação; 
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12.19 A contratada compromete-se a preencher toda a documentação referente ao 

atendimento prestado ao paciente, bem como os documentos necessários ao 

processo de faturamento; 

12.20 A contratada será responsável pelos custos de qualquer manutenção preventiva 

e corretiva da ou das aeronaves UTI;  

12.21 A contratada responsabiliza-se pela contratação, treinamento e pagamento de 

todos os profissionais necessários à prestação dos serviços ora contratados, sendo 

certo que em nenhuma hipótese haverá qualquer vínculo empregatício entre os 

empregados da contratada com o contratante; 

12.22 Caberá a contratada a disponibilização de linhas telefônicas para 

operacionalização dos serviços objetos deste contrato. 

12.23 Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação;  

12.24 Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 

mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 

12.25 A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 

competentes não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, nos termos da 

legislação referente à licitação e contratos administrativos; 

12.26 Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 

alegadas, quando a decisão não realização de qualquer ato profissional previsto neste 

contrato e fixar este direito em local visível ao usuário; 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 É de responsabilidade exclusiva e integral do contratado a utilização de pessoal 

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

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o contratado. 
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13.2 A fiscalização da execução do serviço, objeto deste contrato, estará a cargo da 

Administração da SESA-AP, que designará o gestor do Contrato podendo ainda ser 

desenvolvido concomitantemente por servidor da Central Estadual de Regulação para 

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas neste contrato, 

consoante com disposto na lei nº 14.133/21. 

 

14. DA RECISÃO 

14.1 O contrato poderá ser rescindido unilateral ou bilateralmente, sendo o primeiro 

caso somente por parte da contratante, atendida a conveniência administrativa ou na 

concorrência dos motivos elencados na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, 

devidamente justificadas, sem qualquer ônus para a contratante. Poderá também 

ocorrer a rescisão do contrato em razão da conclusão do processo de licitação. 

 

15. DO PRAZO 

15.1 O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses corridos, após a assinatura 

do contrato, em conformidade com a lei 14.133/21 e o interesse da Secretaria de Estado da 

Saúde - SESA. Poderá também ocorrer a rescisão do contrato em razão da conclusão 

do processo de licitação. 

 

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1 Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente, mediante a execução do 

objeto do contrato, sendo que, a contratada deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica 

mensal à SESA, de acordo com a necessidade dos serviços, e esta deverá ser 

atestada pelo Comitê Gestor de Fiscalização do Contrato da SESA, para posterior 
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liquidação e pagamento da despesa pela Secretaria de Estado da Saúde, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente específica do licitante. O pagamento 

somente será efetuado mediante: 

a) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;  

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, 

através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito; e nenhum pagamento 

será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

17. DO QUANTITATIVO VOADO EM QUILOMETROS E DA GARANTIA MÍNIMA  

17.1 Por disponibilidade 24 horas por dia, 07 dias por semana, sem nenhuma 

disponibilidade de não atendimento, será garantido e pago, o mínimo de 850 

quilômetros voados por cada remoção;  

17.2 O quantitativo anual é variável, ficando estimado na margem de 450.000 

(Quatrocentos e Cinquenta Mil) quilômetros anual e mensal como segue: 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND 

QTD 

ESTIMADO 

KM\MÊS 

QTD  

ESTIMADA 

KM/ANO 

PREÇO MÁXIMO 

ADMISSÍVEL 

POR KM VOADO 

(R$) 

01 

Prestação de serviço de transporte aeromédico/U.T.I 

AÉREA para pacientes adultos, crianças e neonatos, 

em aeronave turboélice bimotora pressurizada.    
 Km 25.000 300.000 

 
 

 R$ 33,50 

02 
Prestação de serviço de transporte aeromédico/U.T.I 

AÉREA para pacientes adultos, crianças e neonatos, 
km 12.500 150.000 

  

R$ 31,00 
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em aeronave turboélice monomotora não 

pressurizada.    

 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1 Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo 

de Referências ocorrerão :  

AÇÃO NATUREZA FONTE 

2109 33.90.39 107/216 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 A adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas e sanções previstas no Título IV, Capítulo I, 

artigos 162 e 163 da Lei 14.133/21, com suas alterações e das demais cominações 

legais. 

19.2 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações 

previstas no artigo 155 da Lei 14.133/21, e, segundo a gravidade da falta cometida, 

aplicar as seguintes sanções: 

 

19.2.1 Advertência, nos termos da Lei. 

19.2.2 Multa de mora de 0,067% (sessenta e sete milésimo de ponto percentual) 

do valor do total do Contrato, por dia de atraso e limitados ao trigésimo dia, no 

caso de descumprimento dos prazos deste instrumento convocatório. 

19.2.3 Multa compensatória de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato por 

infração de qualquer cláusula ou condições pactuadas, exceto pelo 

descumprimento dos prazos. 
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19.2.4 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo de até 5 (cinco) anos, pelo motivo de 

não assinar o contrato; deixar de apresentar documentação exigida ou 

apresentar documentação falsa; ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo; fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

cometer reincidência a infração cumulada com inércia no atendimento das 

determinações contratuais. 

19.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no subitem 18.2.4.  

19.3 As sanções previstas nas alíneas "19.2.1”, “19.2.4" e “19.2.5” supra, poderão ser 

aplicadas juntamente com a letra “19.2.2” ou “19.2.3” facultada à prévia e ampla 

defesa da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis depois do recebimento 

da notificação.  

19.4 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Administração, 

observadas, porém o direito a prévia e ampla defesa por parte da CONTRATADA, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis depois de receber a notificação.  

19.5 Das penalidades aplicadas caberá RECURSO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

observados o procedimento estabelecido no artigo 165 da Lei 14.133/21, dirigido à 

autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão. 

19.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ou 

cobrada judicialmente; 
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 MIN
UTA 

 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 
 CONTRATO EMERGENCIAL  Nº  XX/XXXX  – NGC/SESA 

 CONTRATO  Nº  XX/XXXX  QUE  FAZEM  ENTRE  SI 
 O  ESTADO  DO  AMAPÁ,  POR  MEIO  DA 
 SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SAÚDE,  COMO 
 CONTRATANTE  E  A  EMPRESA  XXXXXXXX 
 XXXXXXXXX  ,  COMO  CONTRATADA,  PARA  OS 
 FINS NELES DECLARADOS. 

 O  ESTADO  DO  AMAPÁ  ,  por  intermédio  da  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SAÚDE  DO 
 AMAPÁ  ,  com  sede  na  Avenida  FAB,  nº  69,  Bairro  Centro,  CEP  68900-073,  na  cidade  de  Macapá,  no 
 estado  do  Amapá,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº.  23.086.176/0001-03,  neste  ato  representado  (a)  pelo(a) 
 Sr.  JUAN  MENDES  DA  SILVA  ,  nomeado(a)  pelo  Decreto  nº  1722,  de  13  de  maio  de  2020,  publicado 
 no  DOE/AP  nº  7.166,  de  13  de  maio  de  2020,  inscrito  no  CPF  nº  997.241.622-49,  portador  da  carteira 
 de  identidade  nº  4077599,  expedida  pelo(a)  Policia  Civil/PA,  doravante  denominada 
 CONTRATANTE,  e  o(a)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
 XXXXXXXXXXX  ,  sediado(a)  na  RUA  HIDELMAR  MAIA  ,  nº2215,  Bairro  XXXXXXXX  , 
 XXXXXXXXX  ,  CEP  XXXXXXXXXX  ,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada 
 pelo(a)  Sr.(a)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ,  RG  nº  150416  e  CPF  XXXXXXXXX  ,  tendo  em 
 vista  o  que  consta  no  Processo  nº  XXXXXXXXXXXXXXX,  Dispensa  de  LicitaXXXXXXXX  -SESA 
 e  Parecer  Jurídico  nº  XXXXXXXXXXXX  e  em  observância  às  disposições  da  Lei  14.133/2021  , 
 firmam o presente instrumento de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
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 1.  CLÁUSULA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

 1.1  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  TRANSPORTE  DE 
 ENFERMOS.  (ADULTO,  INFANTIL  E  NEONATO)  EM  URGÊNCIA  E  EMERGÊNCIA  EM 
 AERONAVE  AMBULÂNCIA  TIPO  “E”  –  UTI  MÓVEL  AÉREA  -  ASAS  FIXAS  –  BIMOTOR 
 TURBOÉLICE  PRESSURIZADA  E  MONOMOTORA  TURBOÉLICE  NÃO  PRESSURIZADA 
 PARA  REMOÇÕES  INTERESTADUAIS  E  INTERMUNICIPAIS,  visando  atender  a  Central 
 Estadual  de  Regulação  -  CRCA.  As  aeronaves  deverão  ser  habilitadas  para  a  realização  de  voos 
 diurnos  e  noturnos  IFR/VFR  –  regras  de  voo  por  instrumentos  e  regras  de  voo  visual,  homologadas 
 pela  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  –  ANAC,  dispondo  de  01  (uma)  aeronave  bimotora 
 turboélice  pressurizada  e  01  (uma)  aeronave  monomotora  turboélice  não  pressurizada 
 OBRIGATORIAMENTE BASEADAS NA CAPITAL MACAPÁ. 

 2.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 2.1  O  contrato  terá  o  prazo  de  12  (doze)  meses  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,  a  dizer 

 xx/xx/xxxx  a  xx/xx/xxxx  . 

 3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR 
 3.1  A  despesa  com  a  execução  desta  contratação  correrá  por  conta  de  Créditos  Orçamentários 

 consignados  no  Orçamento  Geral  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  do  Estado  do  Amapá, 
 para o exercício de  202x  e  202x  : Ação:  2109  , Natureza:  33.90.39  , Fonte  216  . 

 3.2  O valor do presente contrato é de  XXXXXXX  , 
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 4.  CLÁUSULA  QUARTA  –  DAS  ESPECIFICAÇÕES  DO  OBJETO  E  EXECUÇÃO  DO 

 SERVIÇO 
 4.1  Aeronave  bimotora  turboélice  pressurizada  -  asas  fixas,  ambulância  Tipo  “E”,  deverá  conter 

 todos  os  equipamentos  descritos  para  ambulâncias  de  suporte  avançado,  tanto  para  pacientes 

 adulto,  infantil  e  neonato  devidamente  homologados  pelos  órgãos  competentes,  conforme 

 resolução CFM nº 1.671, de 09 de julho de 2003; 

 a) Tripulantes: 01(um) piloto e 01(um) copiloto; 

 b) Equipe médica: 01(um) médico e 01(um) enfermeiro; 

 c) Passageiros: 01(um) paciente e 01(um) acompanhante; 

 d)  Tempo  de  decolagem  a  partir  da  autorização  da  Central  Estadual  de  Regulação  será  de 

 02h00min,  salvo,  em  condições  metereológicas  adversas  ou  problemas  técnicos  na  aeronave, 

 devidamente comprovada por fontes oficiais à contratante; 

 e) Ar-condicionado; 

 f) As aeronaves devem ser homologadas para voo IFR/VRF; 

 g) Cabine pressurizada; 

 4.2  Aeronave  monomotora  turboélice  não  pressurizada  -  asas  fixas,  ambulância  Tipo  “E”, 

 deverá  conter  todos  os  equipamentos  descritos  para  ambulâncias  de  suporte  avançado,  tanto 

 para  pacientes  adulto,  infantil  e  neonato  devidamente  homologados  pelos  órgãos 

 competentes, conforme resolução CFM nº 1.671, de 09 de julho de 2003; 

 a) Tripulantes: 01(um) piloto e 01(um) copiloto; 

 b) Equipe médica: 01(um) médico e 01(um) enfermeiro; 

 c) Passageiros: 01(um) paciente e 01(um) acompanhante; 

 d)  Tempo  de  decolagem  a  partir  da  autorização  da  Central  Estadual  de  Regulação  será 

 02h00min,  salvo,  em  condições  metereológicas  adversas  ou  problemas  técnicos  na  aeronave 

 devidamente comprovada por fontes oficiais à contratante; 

 e)  Capacidade  de  operar  em  pistas  de  pouso  não  pavimentada  (grama,  terra  ou  cascalho) 

 com  1.000  metros  de  comprimento  comprovado  através  do  manual  do  fabricante  da 

 aeronave; 

 f)  Devido  no  município  de  Laranjal  do  Jari  ter  somente  duas  pistas  homologadas  para  pouso 

 e  decolagem,  em  condições  restritas  e  não  pavimentadas,  este  modelo  de  aeronave  será 

 operada nesta localidade de acordo com a necessidade da contratante; 

 g) As aeronaves devem ser homologadas para voo IFR/VRF; 

 h) Cabine não pressurizada; 
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 4.3  Fica  a  contratada  determinar  à  contratante  qual  tipo  de  aeronave  deve  ser  usada  em  cada 

 operação  de  translado,  estando  os  dois  modelos  do  objeto  do  contrato  à  disposição  da 

 Central de Regulação Controle e Avaliação. 

 4.4  Poderá  a  contratada  por  algum  motivo,  realizar  a  subcontratação  parcial  do  objeto  do 

 contrato, sem que haja prejuízo das responsabilidades contratuais e legais; 

 4.5  Pelo  fato  de  no  Estado  do  Amapá  não  haver  oficinas  homologadas  para  manutenção  de 

 aeronaves,  a  contratada  deverá  comunicar  com  antecedência  mínima  de  05  dias  corridos,  a 

 coordenadoria  de  regulação  controle  e  avaliação  -  CRCA,  o  período  em  que  a  Aeronave 

 U.T.I  se  ausentará  do  estado  para  a  manutenção  periódica,  de  acordo  com  o  manual  do 

 fabricante; 

 4.6  O  serviço  de  remoções  de  pacientes  em  U.T.I  AÉREA  é  de  serviço  continuado,  não  sendo 

 permitido  que  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  fique  desassistida  de  aeronave  para  o  serviço 

 no período de manutenção; 

 4.7  A  Contratada  deverá  substituir  por  outra  aeronave  de  mesma  categoria  e  especificação, 

 durante  todo  o  período  que  a  aeronave  que  presta  o  serviço  fique  em  manutenção  fora  do 

 estado. 

 4.8  A  manutenção  preventiva  ou  corretiva  deverá  seguir  os  períodos  determinados  no  manual  da 

 aeronave garantindo assim, a segurança de voo. 

 4.9  A  contratada  deverá  ter  na  base  Macapá,  uma  equipe  de  mecânicos  a  disposição,  garantindo 

 assim possíveis reparos ou diagnósticos de eventuais panes na aeronave. 

 5.  CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 5.1  A  contratada  prestará  os  serviços  objeto  deste  contrato  emergencial,  em  todo  território 

 nacional. 
 5.2  Para  o  cálculo  do  percurso,  a  contratada  deverá  considerar  como  ponto  de  origem  e  como 

 ponto terminal a sua base que deverá ser na Capital do Estado, Macapá. 
 5.3  A  prestação  dos  serviços  de  evacuação  aeromédica  será  realizada  para  atendimento  a 

 pacientes  nos  casos  de  urgência  e  emergências  médicas,  nas  situações  que  não  existe 
 intervenção médica e que coloca em risco a vida do paciente; 

 5.4  O  atendimento  deverá  ser  requerido  através  da  Central  Estadual  de  Regulação,  em 
 atendimento  24  horas,  por  telefone  do  médico  regulador  de  plantão  e/ou  sobreaviso  da 
 contratante  que  acionará  a  contratada  por  telefone,  que  atenderá  às  solicitações  de  serviços 
 durante as 24 horas, 07 dias por semana; 

 5.5  A  regulação  médica  da  SESA  e  a  gerência  de  regulação,  são  os  responsáveis  por  realizarem 
 a triagem, confirmar e autorizar a solicitação de remoção; 
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 5.6  O  cálculo  para  a  efetivação  da  proposta  deverá  ser  o  do  quilômetro  voado  em  aeronave  asas 

 fixas. 
 5.7  Em  todos  os  casos,  a  responsabilidade  ou  obrigação  da  CONTRATADA  cessará, 

 automaticamente,  qualquer  que  seja  sua  natureza,  até  o  momento  em  que  o  paciente 
 transportado  chegar  ao  local  (aeródromo)  a  ser  desembarcado,  e  a  CONTRATANTE  se 
 responsabiliza  pela  tutela  do  paciente  no  transito  da  unidade  hospitalar  à  unidade  UTI  Aérea 
 e Vise e versa; 

 5.8  Os  pacientes  vindos  dos  municípios  do  estado,  serão  removidos  para  os  Hospitais  da  Rede 
 Pública  do  Estado  do  Amapá:  Hospital  de  Emergência,  Hospital  da  Mulher,  Hospital  da 
 Criança  e  Adolescente,  Hospital  de  Clínicas  Alberto  Lima  e  Hospital  Estadual  de  Santana, 
 conforme  as  necessidades  de  urgências  ou  emergências  médicas  ou  ainda  quando 
 referenciado  para  hospitais  regulados  no  âmbito  do  SUS  nacional  ou  em  casos  excepcionais, 
 poderá ser removido para a rede privada de saúde; 

 5.9  A  evacuação  ocorrerá  sempre  que  houver  indicação  médica  e  ficará  condicionado  aos 
 aspectos  de  dimensão  da  pista,  tipo  de  piso,  condições  meteorológicas  e  horário  limite  para 
 operação  de  acordo  com  as  regras  e  regulamentos  aeronáuticos,  devidamente  comprovados 
 pela contratada; 

 5.10  Caso  de  excepcionalidade,  e  que  seja  necessário,  a  contratada  mediante  avaliação  do  caso, 
 colocará  à  disposição  sua  equipe  médica  e  equipamentos  para  que  seja  feita  a  remoção  nas 
 ambulâncias  da  rede  de  assistência,  quando  este  não  dispuser  de  profissionais  de  saúde  no 
 local; 

 5.11  O  serviço  deve  atender  ao  Regulamento  Técnico  de  Funcionamento  dos  Serviços  de 
 Tratamento  Intensivo  estabelecido  na  Portaria  466/1998  SVS/MS,  à  normatização  da 
 atividade  médica  na  área  da  urgência-emergência  na  fase  Pré  Hospitalar,  especificamente  no 
 transporte  aeromédico  constante  da  Resolução  CFM  nº  1.596/2000,  ao  Regulamento 
 Técnico  dos  Sistemas  Estaduais  de  Urgência/Emergência  estabelecido  na  Portaria 
 2.048/2002  GM/MS  e  aos  requisitos  do  Atendimento  pré-hospitalar  Móvel  da  Portaria 
 1.863/2003 GM/MS. 

 5.12  A  empresa  Contratada  será  responsável  pelo  transporte  aéreo  U.T.I  Aérea  do  paciente  do 
 aeroporto/aeródromo de origem até o aeroporto/aeródromo de destino; 

 5.13  Na  prestação  do  serviço,  inclusive  para  efeitos  de  pagamento,  a  distância  percorrida  nos 
 traslados  intermunicipais  e  interestaduais  serão  aquelas  dispostas  nas  cartas  de  navegação 
 aérea  do  Departamento  de  Controle  do  Espaço  Aéreo  -  DECEA  e/ou  distâncias  plotadas  em 
 GPS, comprovado por fontes oficiais; 

 5.14  Se  por  qualquer  motivo  for  cancelada  a  prestação  do  serviço,  após  a  decolagem  da  aeronave, 
 será  pago  o  devido  trecho  voado  até  o  momento  da  interrupção  e  o  retorno  da  aeronave  para 
 a base. 

 5.15  Havendo  falecimento  do  paciente  durante  o  trajeto  contratado,  a  aeronave  deverá  retornar  ao 
 local  de  partida  sendo  devido  o  pagamento  do  percurso  até  então  voado  mais  o  percurso  do 
 retorno da aeronave à base. 

 5.16  Para  o  acionamento  e  autorização  do  voo,  a  contratada  deverá  ser  autorizada  pela  Central 
 Estadual  de  Regulação.  Os  hospitais  irão  fazer  a  regulação  com  o  médico  regulador  desta 
 secretaria  e  o  mesmo  encaminhará  a  solicitação  para  o  gerente  de  regulação,  para  posterior 
 autorização da remoção. 
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 5.17  A  contratante  irá  autorizar  a  contratada  a  realizar  a  remoção  do  paciente  através  de  ligação 

 telefônica,  mensagem  escrita  via  aplicativo  de  mensagem  whatsapp,  email  ou  outros 
 sistemas informatizados e a contratada deverá responder a autorização de forma imediata; 

 5.18  A  gerência  de  regulação  irá  acionar  e  autorizar  a  contratada  a  realizar  a  remoção,  junto  com 
 a requisição médica e estado clínico do paciente; 

 5.19  A  equipe  aeromédica  da  contratada,  será  responsável  pelo  acionamento  da  ambulância  do 
 SAMU  para  fazer  a  remoção  do  paciente  após  a  chegada  no  aeroporto  de  Macapá,  ficando 
 este, responsável para determinar qual o tipo de equipamento será enviado (usa ou básica); 

 5.20  No  caso  de  transporte  de  pacientes  para  outros  estados  da  federação,  a  contratada  será 
 responsável  pelo  transporte  do  enfermo,  entre  o  aeroporto  de  origem  até  à  unidade  de  saúde 
 de destino, onde a equipe aeromédica realizará a internação do paciente; 

 5.21  Fica  proibido  o  transporte  de  pessoas  na  aeronave  ambulância  tipo  E,  a  qual  não  faça  parte 
 da equipe aeromédica, da tripulação, e que não seja paciente e/ou acompanhante; 

 5.22  As  autorizações  de  voo  por  escrito,  datado,  assinado  e  com  o  pedido  e  justificativa  do 
 médico  solicitante,  deverá  ser  enviada  pela  contratante  para  a  empresa  contratada  via  fax, 
 e-mail, ou outra fonte informatizada; 

 5.23  Fica  proibida  a  remoção  de  pacientes  da  Capital  Macapá  para  os  municípios  do  Estado, 
 salvo com autorização da Secretária(o) de Saúde. 

 6.  CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 6.1  O  prazo  para  execução  dos  serviços  é  de  12  meses  corridos,  após  a  assinatura  do  contrato, 

 em  conformidade  com  a  lei  14.133/21  e  o  interesse  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  - 
 SESA. 

 6.2  Por  disponibilidade  24  horas  por  dia,  07  dias  por  semana,  sem  nenhuma  disponibilidade  de 
 não  atendimento,  será  garantido  e  pago,  o  mínimo  de  850  quilômetros  voados  por  cada 
 remoção; 

 6.3  O  quantitativo  anual  é  variável,  ficando  estimado  na  margem  de  450.000  (Quatrocentos  e 
 Cinquenta Mil) quilômetros anual e mensal como segue: 
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 ITEM  ESPECIFICAÇÃO  UND  QTD 

 ESTIMADO 
 KM\MÊS 

 QTD 
 ESTIMAD 

 A 
 KM/ANO 

 PREÇO 
 MÁXIMO 

 ADMISSÍVE 
 L POR KM 

 VOADO (R$) 

 01  Prestação de serviço de transporte 
 aeromédico/U.T.I AÉREA para 

 pacientes adultos, crianças e 
 neonatos, em aeronave turboélice 

 bimotora pressurizada. 
 KM  25.000  300.000  R$ XX 

 02  Prestação de serviço de transporte 
 aeromédico/U.T.I AÉREA para 

 pacientes adultos, crianças e 
 neonatos, em aeronave turboélice 
 monomotora não pressurizada. 

 KM  12.500  150.000  R$ XX 

 7 



 MIN
UTA 

 NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 
 6.4  A  Contratada  deverá:  Prestar  o  serviço  de  remoções  de  pacientes  ininterruptamente,  24 

 horas por dia, 07 dias por semana e 365 dias do ano. 
 6.5  A  contratada  deverá  possuir  em  sua  frota  01  (uma)  aeronave  turboélice  bimotora 

 pressurizada  –  asas  fixas,  com  capacidade  para  no  mínimo  01(um)  paciente,  01(um) 
 acompanhante,  01(um)  médico,  01(um)  enfermeiro,  01(um)  piloto  e  01(um)  copiloto,  com 
 velocidade  mínima  em  cruzeiro  de  450  km/h  e  5h00min  de  autonomia,  ou  superior, 
 garantindo  o  mínimo  de  parada  para  abastecimento,  proporcionando  maior  agilidade  e 
 menor  tempo  no  transporte  do  paciente  em  urgência/emergência  e  garantindo  salvaguardar  a 
 vida  dos  tutelados  e  usuários  destes  serviços  disponibilizados  pela  Secretaria  de  Estado  da 
 Saúde/SESA; 

 6.6  Em  sua  frota,  deverá  ter  01  (uma)  aeronave  monomotora  turboélice  não  pressurizada,  asas 
 fixas,  com  capacidade  para  no  mínimo  01(um)  paciente,  01(um)  acompanhante,  01(um) 
 médico,  01(um)  enfermeiro,  01(um)  piloto  e  01(um)  copiloto,  com  velocidade  mínima  em 
 cruzeiro de 260 km/h e 6h00mim de autonomia. 

 6.7  Se  por  algum  motivo,  a  aeronave  ficar  impossibilitada  de  realizar  o  voo,  deverá  ser 
 substituída de imediato por uma segunda, da mesma categoria e especificação ou superior; 

 6.8  A  contratada  deverá  dispor  de  preposto  com  telefone,  capacitado  para  contato  junto  a 
 regulação,  na  recepção  das  Autorizações/solicitações  de  remoções  da  Coordenadoria  de 
 Regulação  Avaliação  e  Controle/CRCA,  oriundas  dos  hospitais  dos  municípios  do  Estado  e 
 regulações  para  translado  de  pacientes  para  outros  estados  da  federação.  Este  atendimento 
 telefônico deverá ser ininterrupto 24 horas por dia, sete dias por semana. 

 6.9  Os  profissionais  de  saúde  integrantes  da  equipe  médica,  são  de  responsabilidade  da 
 contratada  e  devem  estar  devidamente  registrados  nos  respectivos  conselhos  de  classe  e 
 disponíveis 24 horas para prestar atendimento aos usuários. 

 6.10  As  aeronaves  disponibilizadas  para  o  serviço  de  translado  deverão  possuir  certificação  de 
 aeronavegabilidade homologada para transporte de enfermos, exarada pela ANAC; 

 6.11  Os  equipamentos  médicos  disponibilizados  na  aeronave  deverão  ser  homologados  pela 
 Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC de acordo com a Portaria 190/GC5. 

 6.12  As  aeronaves,  objeto  do  contrato,  deverão  está  baseadas  obrigatoriamente  na  Capital 
 Macapá; 

 6.13  A  contratada  deverá  ter  escritório  ou  filial  com  representante  legal  na  cidade  de  Macapá, 
 preferencialmente  no  Aeroporto  Internacional  de  Macapá  –  Alberto  Alcolumbre  –  ou  em  um 
 raio de no máximo de 2 quilômetros de distância do aeroporto. 

 6.14  A  Contratada  deverá  dispor  de  manutenção  própria  e  equipe  de  mecânicos,  para  corrigir  e 
 prevenir  eventuais  panes  na  aeronave,  não  comprometendo  a  segurança  de  voo  e  a  remoção 
 de pacientes por problemas mecânicos que possam ser solucionados de imediato; 

 6.15  O objeto do contrato deverá ser comprovado através da Especificação Operativa da empresa; 
 6.16  Todas  as  condições  acima,  deverão  estar  em  perfeito  funcionamento  por  parte  da  empresa 

 vencedora,  podendo  a  Contratante  enviar  técnicos  responsáveis  até  a  base  da  mesma,  para 
 atestar o funcionamento e a veracidade do objeto a ser contratado. 

 6.17  Fica  estabelecida  a  área  geográfica  intermunicipal,  todos  os  municípios  do  Estado  do  Amapá 
 e interestadual como todo território nacional. 
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 7.  CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 7.1  É  condição  para  o  processamento  do  pagamento  a  apresentação  por  parte  da  empresa  da(s) 
 Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s)  referente(s)  ao(s)  objeto(s)  regularmente  fornecido(s), 
 acompanhado(s)  dos  documentos  de  habilitação  perante  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e 
 Municipal,  INSS,  FGTS  e  Ministério  do  Trabalho  (CNDT)  junto  a  Administração 
 Contratante,  para  sua  devida  certificação,  conforme  disposto  o  art.  29  da  Lei  n.  8.666,  de 
 1993, e no Art. 7o do Decreto Estadual n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

 7.2  Os  pagamentos  deverão  ser  efetuados  mensalmente,  mediante  a  execução  do  objeto  do 
 contrato,  sendo  que,  a  contratada  deverá  apresentar  a  Nota  Fiscal  Eletrônica  mensal  à  SESA, 
 de  acordo  com  a  necessidade  dos  serviços,  e  esta  deverá  ser  atestada  pelo  Comitê  Gestor  de 
 Fiscalização  do  Contrato  da  SESA,  para  posterior  liquidação  e  pagamento  da  despesa  pela 
 Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  mediante  ordem  bancária  creditada  em  conta  corrente 
 específica do licitante. O pagamento somente será efetuado mediante: 
 a) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 7.3 
 b)  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou 

 sede  da  contratada,  através  de  Certidões  expedidas  pelos  órgãos  competentes,  que  estejam 

 dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

 c)  Prova  de  situação  regular  perante  o  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social-INSS,  através 

 da  apresentação  da  CND  –  Certidão  Negativa  de  Débito;  e  nenhum  pagamento  será  efetuado 

 à  empresa,  enquanto  houver  pendência  de  liquidação  de  obrigação  financeira,  em  virtude  de 

 penalidade ou inadimplência contratual. 
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 8.  CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 8.1  Prover  atendimento  24  horas,  durante  dias  úteis,  sábados,  domingos  e  feriados,  aos 
 beneficiários  da  contratante,  através  de  central  de  Atendimento  própria  composta  de 
 operadores aptos a acionar a evacuação aeromédica, quando assim for necessário. 

 8.2  Alocar  equipe  médica  composta  de  1  (um)  médico,  1  (um)  enfermeiro,  bem  como,  de 
 medicamentos adequados ao quadro clínico do paciente, durante o transporte aeromédico; 

 8.3  Fornecer  aeronave  homologada  e  tripulação,  para  pronto  atendimento,  sempre  que  houver 
 indicação  para  evacuação.  Nestas  condições,  a  aeronave  deve  deslocarse  para  a  cidade  de 
 origem  do  paciente,  dentro  de  um  prazo  máximo  de  02h00min  (duas  horas  e  trinta  minutos) 
 após autorizada a remoção; 

 8.4  Caso  o  paciente  se  encontre  em  uma  região  que  não  permita  a  operação  da  aeronave-UTI, 
 far-se-á  a  opção  pela  pista  mais  próxima  em  relação  àquela  localidade,  cabendo  a 
 responsabilidade pelo transporte do paciente até o local de embarque à contratante; 

 8.5  Caso  o  paciente  esteja  em  local  de  difícil  acesso,  caberá  à  contratante  providenciar  sua 
 evacuação  para  um  local  de  onde  possa  ser  realizada  uma  evacuação  terrestre  até  o  local  de 
 embarque na aeronave; 

 8.6  A  contratada,  tendo  praticado  atos  em  desacordo  com  o  previsto  na  legislação,  sujeitar-se-á 
 as  sanções  previstas  nas  leis  e  regulamentos  próprios,  sem  prejuízo  das  responsabilidades 
 civis e criminais que seu ato ensejar; 

 8.7  A  contratada  se  obriga  a  manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  em  compatibilidade 
 com  as  obrigações  por  ela  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação 
 exigidas; 

 8.8  A  contratada  deverá  estar  apta  a  realizar  o  máximo  de  atendimentos  de  transporte 
 aeromédico em um mesmo dia, considerando as localidades e condições meteorológicas; 

 8.9  Arcar  com  a  responsabilidade  civil  por  quaisquer  danos  materiais  e  pessoais  causados  por 
 seus empregados na execução dos serviços; 

 8.10  Utilizar  profissionais  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem 
 executados,  bem  como,  devidamente  uniformizados  e  munidos  de  equipamentos  necessários 
 ao  desempenho  eficiente  dos  serviços,  em  conformidade  com  as  normas  e  determinações  em 
 vigor; 

 8.11  Responsabilizar-se  pelo  transporte  ou  custo  de  transporte  de  seus  empregados,  bem  como 
 pela alimentação e outros benefícios previstos na legislação trabalhista; 

 8.12  Prever  toda  a  mão-de-obra  necessária  para  garantir  a  prestação  dos  serviços, 
 responsabilizando-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas  vigentes,  fiscal  e  comercial, 
 sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica; 

 8.13  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo; 
 8.14  Executar  os  serviços  descritos  no  objeto  deste  instrumento,  em  estrita  observância  às  normas 

 técnicas existentes; 
 8.15  Comprovar,  sempre  que  solicitado  pela  contratante,  a  quitação  das  obrigações  trabalhistas  e 

 tributárias; 
 8.16  Responsabilizar-se,  integralmente,  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da  legislação 

 vigente; 
 8.17  Responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais, 

 resultantes da execução dos serviços; 
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 8.18  Manter,  durante  a  execução  contratual,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação 

 exigidas na licitação; 
 8.19  A  contratada  compromete-se  a  preencher  toda  a  documentação  referente  ao  atendimento 

 prestado ao paciente, bem como os documentos necessários ao processo de faturamento; 
 8.20  A  contratada  será  responsável  pelos  custos  de  qualquer  manutenção  preventiva  e  corretiva 

 da ou das aeronaves UTI; 
 8.21  A  contratada  responsabiliza-se  pela  contratação,  treinamento  e  pagamento  de  todos  os 

 profissionais  necessários  à  prestação  dos  serviços  ora  contratados,  sendo  certo  que  em 
 nenhuma  hipótese  haverá  qualquer  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da  contratada 
 com o contratante; 

 8.22  Caberá  à  contratada  a  disponibilização  do  canal  de  comunicação  para  operacionalização  dos 
 serviços objetos deste contrato. 

 8.23  Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação; 
 8.24  Atender  os  pacientes  com  dignidade  e  respeito,  de  modo  universal  e  igualitário,  mantendo-se 

 sempre a qualidade na prestação de serviços; 
 8.25  A  fiscalização  ou  o  acompanhamento  da  execução  deste  contrato  pelos  órgãos  competentes 

 não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  do  contratado,  nos  termos  da  legislação  referente  à 
 licitação e contratos administrativos; 

 8.26  Justificar  ao  paciente  ou  ao  seu  representante,  por  escrito,  as  razões  técnicas  alegadas, 
 quando  a  decisão  não  realização  de  qualquer  ato  profissional  previsto  neste  contrato  e  fixar 
 este direito em local visível ao usuário; 

 9.  CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 9.1  São deveres da contratante: 
 9.2  Permitir o acesso aos serviços descritos neste Termo a todos os usuários SUS. 
 9.3  Observar as datas de repasse dos valores devidos a contratada. 
 9.4  Para  os  casos  em  que  a  equipe  médica  da  contratada  desaconselhar  a  evacuação  aérea,  por 

 razões  médicas,  caberá  ao  contratante  definir  sobre  a  realização  do  transporte,  assumindo 
 toda  a  responsabilidade  no  que  diz  respeito  ao  estado  clínico  do  paciente,  mediante  a 
 assinatura de um Termo de Responsabilidade. 

 9.5  Remover  o  paciente  que  esteja  em  local  de  difícil  acesso,  até  o  eixo  rodoviário  ou  aquático, 
 ou pista de pouso de aeronaves, de onde possa ser evacuado. 

 9.6  Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  contratada,  nos  termos  do 
 edital e da proposta. 

 9.7  Pagar à contratada o valor resultante do serviço, na forma estabelecida na Lei; 
 9.8  Notificar  a  contratada,  por  escrito,  através  do  Gestor  do  Contrato,  sobre  imperfeições, 

 falhas, atrasos ou irregularidades constatado no serviço prestado; 
 9.9  Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 
 9.10  Permitir  ao  pessoal  da  contratada  acesso  ao  local  da  prestação  do  serviço,  observadas  as 

 normas de segurança; 
 9.11  Promover  ampla  pesquisa  de  mercado,  de  forma  a  comprovar  que  os  preços  registrados 

 permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
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 9.12  Proceder  através  dos  setores  da  Central  Regulação  Avaliação  e  Controle/CRCA,  do  Comitê 

 Gestor  de  Fiscalização  do  contrato  e  outros  setores  competentes,  o  acompanhamento  e 
 fiscalização do presente instrumento; 

 9.13  Sob  os  critérios  definidos  pela  SESA,  poderá  ser  realizada  fiscalização  especifica  quanto  aos 
 serviços  a  serem  executados  através  do  gestor  do  contrato  e  do  Comitê  Gestor  de 
 Fiscalização do Contrato constituído; 

 10.  CLÁUSULA  DÉCIMA  –  DO  ACOMPANHAMENTO  E  DA  FISCALIZAÇÃO  DO 
 CONTRATO 

 10.1  É  de  responsabilidade  exclusiva  e  integral  do  contratado  a  utilização  de  pessoal  para  a 
 execução  do  objeto  deste  contrato,  incluindo  os  encargos  trabalhistas,  previdenciários, 
 sociais,  fiscais  e  comerciais  resultantes  de  vínculo  empregatício,  cujo  ônus  e  obrigações  em 
 nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o contratado. 

 10.2  A  fiscalização  da  execução  do  serviço,  objeto  deste  contrato,  estará  a  cargo  da 
 Administração  da  SESA-AP,  que  designará  o  gestor  do  Contrato  podendo  ainda  ser, 
 desenvolvido  concomitantemente  por  servidor  da  Central  Estadual  de  Regulação,  para 
 acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  condições  estabelecidas  neste  contrato, 
 consoante  com  disposto  no  art.  67  da  Lei  nº  8.666/93”.  Deve  fundamentar  na  Lei  Nova: 
 ART 117, 14.133/21. 

 11.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 
 11.1  Conforme  o  disposto  no  art.  28  do  Decreto  nº  5.450  de  31/05/2005,  a  adjudicatária  que, 

 convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  assinar  o  contrato,  deixar  de 
 entregar  ou  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  seu 
 objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de 
 modo  inidôneo,  fizer  declaração  falsa  ou  cometer  fraude  fiscal,  garantido  o  direito  a  ampla 
 defesa,  ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União,  e  será  descredenciado  no 
 SICAF,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  e  sanções  previstas  no 
 Capítulo  IV,  Seção  II,  artigo  86  a  88,  da  Lei  nº.  8.666/93,  com  suas  alterações  e  das  demais 
 cominações legais. 

 11.2  Além  do  previsto  no  subitem  anterior,  pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações 
 assumidas,  caso  a  Adjudicatária  venha  a  incorrer  em  uma  das  situações  previstas  no  art.  Art. 
 162  E  163,  da  lei  nº14.133/21,  e,  segundo  a  gravidade  da  falta  cometida,  aplicar  as  seguintes 
 sanções 

 11.3  Advertência, nos termos da Lei. 
 11.4  Multa  de  mora  de  0,067%  (sessenta  e  sete  milésimo  de  ponto  percentual)  do  valor  do  total 

 do  Contrato,  por  dia  de  atraso  e  limitados  ao  trigésimo  dia,  no  caso  de  descumprimento  dos 
 prazos deste instrumento convocatório. 

 11.5  Multa  compensatória  de  2%  (dois  por  cento)  do  valor  total  do  Contrato  por  infração  de 
 qualquer cláusula ou condições pactuadas, exceto pelo descumprimento dos prazos 
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 11.6  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitações  e  impedimento  de  contratar  com  a 

 Administração  por  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  pelo  motivo  de  não  assinar  o  contrato;  deixar 
 de  apresentar  documentação  exigida  ou  apresentar  documentação  falsa;  ensejar  o 
 retardamento  da  execução  de  seu  objeto;  não  mantiver  a  proposta;  falhar  ou  fraudar  a 
 execução  do  contrato;  comportar-se  de  modo  inidôneo;  fizer  declaração  falsa  ou  cometer 
 fraude  fiscal;  cometer  reincidência  a  infração  cumulada  com  inércia  no  atendimento  das 
 determinações contratuais. 

 11.7  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração,  enquanto 
 perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação 
 perante  a  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada 
 ressarcir  a  Administração  dos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da  sanção 
 aplicada com base no subitem 17.2.4. 

 11.8  As  sanções  previstas  nas  alíneas  "17.2.1”,  “17.2.4"  e  “17.2.5”  supra,  poderão  ser  aplicadas 
 juntamente  com  a  letra  “17.2.2”  ou  “17.2.3”  facultada  à  prévia  e  ampla  defesa  da 
 CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis depois do recebimento da notificação 

 11.9  As  penalidades  de  advertência  e  multa  serão  aplicadas  pela  Administração,  observadas, 
 porém  o  direito  a  prévia  e  ampla  defesa  por  parte  da  CONTRATADA,  dentro  do  prazo  de  05 
 (cinco) dias úteis depois de receber a notificação. 

 11.10  Das  penalidades  aplicadas  caberá  RECURSO,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  observados 
 o  procedimento  estabelecido  da  Lei  nº  14.133/21,  dirigido  à  autoridade  superior  por 
 intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão; 

 11.11  Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além  da  perda  desta, 
 responderá  a  Contratada  pela  sua  diferença  que  será  descontada  dos  pagamentos 
 eventualmente  devidos  pela  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SAÚDE  ou  cobrada 
 judicialmente; 

 11.12  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e,  no  caso  de  suspensão  de 
 licitar,  a  Contratada  deverá  ser  descredenciada  por  igual  período,  sem  prejuízo  das  multas 
 previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 11.13  As  multas  aplicadas  deverão  ser  recolhidas  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  a  contar  da  data  da 
 notificação,  podendo  a  Administração  descontar  o  seu  valor  da  Nota  Fiscal  ou  Documento 
 de  Cobrança,  independente  de  notificação,  por  ocasião  de  seu  pagamento,  ou  cobrá-las 
 judicialmente, segundo da Lei nº. 6.830/80, com os encargos correspondentes. 

 12.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 12.1  O  contrato  poderá  ser  rescindido  unilateral  ou  bilateralmente,  sendo  o  primeiro  caso 

 somente  por  parte  da  contratante,  atendida  a  conveniência  administrativa  ou  na  concorrência 
 dos  motivos  elencados  no  artigo  77  e  seguintes  da  Lei  nº  8.666/93  de  21  de  Junho  de  1993  e 
 suas  alterações,  devidamente  justificadas,  sem  qualquer  ônus  para  a  contratante.  Poderá 
 também  ocorrer  a  rescisão  do  contrato  em  razão  da  conclusão  do  processo  de  licitação.  Deve 
 fundamentar na Lei Nova: ART 155, 14.133/21. 
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 13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

 13.1  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; 

 13.2  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. 

 14.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS REAJUSTES[se houver] 
 14.1  REVISÃO  (art.  65,  inciso  II,  alínea  “d”,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93),  quando  houver  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. 

 15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO 
 15.1  O  extrato  do  presente  Contrato  será  publicado,  no  Diário  Oficial  do  Estado,  até  o  5º  (quinto) 

 dia  útil  do  mês  subsequente  ao  de  sua  assinatura,  nos  termos  do  Artigo  61,  §único  da  Lei  nº 
 8.666/93. 

 16.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS 
 16.1  Eventuais  omissões  serão  supridas  pelo  que  consta  no  Termo  de  Referência  que  deu  origem 

 ao presente contrato e ao instrumento convocatório; 

 17.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 17.1  As  partes  elegem  como  foro  a  Comarca  de  Macapá-AP,  com  exclusão  de  qualquer  outro  por 

 mais privilegiado que seja. 

 Macapá/AP,  18 de dezembro de XXX  . 

 JUAN MENDES DA SILVA 
 Secretário de Estado da Saúde 

 Contratante 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 xx Empresa xx 
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