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EDITAL DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 03/2023 - CPL/SESA-AP 
Proc. nº. 300101.0077.0052.0276/2022 COASF- 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 POR ITEM, 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: 02/02/2023, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/02/2023, às 08h00min (horário de Brasília) 
DISPUTA DOS ITENS:07/02/2023, às 10H00min (horário de Brasília) 

 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS FRACASSADOS NA 
PROGRAMAÇÃO/AQUISIÇÃO 2021 E MICOFENOLETO DE MOFETILA 500MG PARA ATENDIMENTO DAS 
DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES NÃO ENQUADRADAS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E 
DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) COBERTOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA. TRATA-SE DE MATERIAL DE BEM COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 
DESCRISTAS ABAIXO PARA UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. 
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. 

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. 
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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 POR 

ITEM. 

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

ITEM 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 ENCAMINHAMENTO 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 

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. 
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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 

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

pelo sistema ou de sua desconexão. 
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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 POR ITEM. 

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); 

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; 
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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 POR ITEM. 

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. 

 

14. DA AMOSTRA OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO 
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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 17 e 18 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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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. 
21.9. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente de 
transcrição: 

 
Anexo I, Termo de Referência; 
Anexo II, Minuta do Contrato;  
 

 
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, 01 de fevereiro de 2023. 
 

MARCELO VILHENA DE MELO 
Portaria 0517/2022 

Membro da CPL - SESA/AP 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NA 

PROGRAMAÇÃO DE AQUISIÇÃO 2021 E MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACAPÁ-AP 
JANEIRO/2023 

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZO O 
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM 
CONFORMIDADE COM O ART. 75 INCISO VIII DA LEI 
FEDERAL Nº 14.133/21. 

 
Em: / /    

 
 

Silvana Vedovelli 
Secretária de Estado da Saúde 

Decreto:0001/2023 
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1. OBJETO  

Aquisição dos medicamentos fracassados na Programação/Aquisição 2021 e Micofenoleto de 

Mofetila 500mg para atendimento das demandas judiciais e extrajudiciais existentes não 

enquadradas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) cobertos pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica. Trata-se de material de bem comum, conforme 

especificações e quantidade descristas abaixo para um período de 04 (quatro) meses. 

ITEM CATMAT INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

01 308732 Ácido Valpróico (Valproato de Sódio) 50 mg/ml.  FR 100mL 1.500 

02 267505 Ácido Valpróico 500 mg Comprimido 37.100 

03 268380 Alprostadil 20 mcg, Indicação injetável FA 2.700 

04 271100 
Amoxicilina 1 g associada com clavulanato de potássio 
200mg. Indicação injetável 

FA 7.500 

05 448841 
Amoxicilina 50mg/mL associada com clavulanato de potássio 
12,5 mg/mL, forma farmacêutica: suspensão oral FR 75mL 9.500 

06 269960 Cefoxitina sódica 1 g, indicação injetável FA 15.300 

07 292419 Clindamicina 150 mg/mL, Indicação injetável AMP 2mL 12.300 

08 268236 
Cloreto de sódio 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema 
fechado; Estéril FR 250mL 144.700 

09 267638 Clorpromazina 100 mg Comprimido 24.400 

10 273137 Diclofenaco, apresentação: sal sódico, 25mg/mL AMP 3mL 80.000 

11 287687 Efedrina sulfato 50 mg/mL. Solução injetável AMP 1mL 5.000 

12 330115 Ganciclovir 500 mg, pó liófilo, uso: injetável FA 1.100 

13 268256 Gentamicina 40 mg/mL. Solução injetável AMP 2mL 50.000 

14 292195 Haloperidol 2 mg/mL. Solução oral-gotas FR 20mL 2.300 

15 266827 Imunoglobulina humana, tipo: anti rho(d), 300 mcg Seringa 650 
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16 273404 Isossorbida 10 mg/mL. Solução injetável AMP 1mL 10.200 

17 2698512 Lidocaína cloridrato 2% associada com epinefrina  1:200.000. 
Uso injetável 

FR 20mL 8.800 

18 269848 Lidocaína cloridrato 5% associada com glicose 7,5%. Injetável AMP 2mL 7.200 

19 269843 Lidocaína cloridrato 2%. Injetável FA 20mL 20.000 

20 268487 Meropenem, dosagem: 500 mg, injetável FA 29.200 

21 268498 Metronidazol, dosagem 5mg/Ml. Solução injetável Bolsa 100mL 36.250 

22 448579 Micofenolato, composição: mofetila, 500mg Comprimido 3.000 

23 272326 Naloxona cloridrato, dosagem: 0,4 mg/mL AMP 1mL 1.200 

24 273457 Neostigmina metilsulfato, dosagem: 0,5 mg/mL AMP 1mL 8.000 

25 273719 Nitroprusseto de sódio 50 mg. Injetável FA 2.400 

26 271606 Nortriptilina cloridrato, dosagem: 25 mg Cápsula 6.000 

27 271610 Nortriptilina cloridrato, dosagem: 50 mg Cápsula 5.000 

28 268277 Ocitocina 5UI/mL. Solução injetável AMP 1mL 51.200 

29 268505 Ondansetrona cloridrato 8 mg. Uso injetável Ampola 4mL 14.200 

30 267777 Paracetamol 200 mg/mL. Solução oral FR 15mL 28.100 

31 275888 Polimixina E (Colistimetato de Sodio) 150mg. Pó liofilizado 
para solução injetável. 

FA 6.800 

32 272362 Protamina cloridrato, concentração: 1%, injetável AMP 5mL 5.400 

33 308877 Sevoflurano. Solução para inalação FR 250mL 1.500 

34 267424 Verapamil cloridrato, dosagem: 2,5 mg/mL, indicação: 
solução injetável 

AMP 2mL 3.300 
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2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

A Secretaria Estadual de Sáude do Estado do Amapá (SESA), objetivando atender a Constituição Federal, 

em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado; 

CONSIDERANDO as tentativas frustradas da SESA/CLC para aquisição regular dos medicamentos descritos 

no Anexo II deste Termo de Referência; 

CONSIDERANDO as demandas judiciais e extrajudiciais existentes de Micofenoleto de Mofetila 500mg não 

enquadradas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) cobertos pelo Componente Especializado 

da Assistência Farmacêutica. 

CONSIDERANDO que já se encontra em execução a Programação de Compras Anual da CLC/PGE; 

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, 

da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da 

segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 

economicidade; 

CONSIDERANDO a LEI 14.133/2021 na Seção III - Da Dispensa de Licitação no Art. 75. É dispensável a 

licitação: 

...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 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; 

CONSIDERANDO que a terapia medicamentosa ou farmacoterapia, trata-se da utilização de medicamentos 

com o intuito de controlar, prevenir ou tratar um determinado problema de saúde. 

CONSIDERANDO que estes produtos são de extrema importância tanto para salvar vidas, quanto para 

melhoria da sua qualidade; 

Pelos motivos acima, citados é indispensável a aquisição desses medicamentos utilizados para a promoção, 

prevenção e manutenção da vida dos usuários e continuidade dos serviços de atendimento a saúde; Pois a  

A repetição de uma nova tentativa de aquisição (licitação) prolongará o tempo de desabastecimento, os 
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quais poderá ocorrer sério prejuízo à continuidade dos serviços e vida dos pacientes internados nas unidades 

hospitalares e mistas, assistidas pela SESA, podendo levar ao óbito, sérios danos ou mesmo sequelas 

irreversíveis devido à falta desses aos pacientes. 

Com a presente aquisição almeja-se suprir a demanda dos medicamentos durante um  período de 04 

(quatro) meses. Tempo estimado para finalização dos processos regulares em tramitação / execução na 

CLC/PGE; 

A aquisição do Micofenolato visa atender a demanda judicializada dos seguintes usuários do SUS: 

USUÁRIO PRODOC JUDICIAL EXTRAJUDICIAL CONSUMO 
MENSAL 

AMANDA SILVA CRUZ 300101.0077.1851.3097/22 - 0000511-
36.2022.9.04.0008 120 comp. 

AUDREY ETIENY M 
FERREIRA 300101.0077.1855.0436/22 1002746-

93.2022.4.01.3100 - 180 comp. 

JULIANA S. GOMES 300101.0077.1851.0482/22 0006131-
61.2022.8.03.0001 - 120 comp. 

SUANY G. SOUZA 300101.0077.1851.1343/22 - OF. 5207753/2022-
DPU/AP 120 comp. 

ADNA CARLA DA SILVA 
REBELO 300101.0077.0069.0617/22 0000757-

11.2018.4.01.3100 - 120 comp. 

 

CONSIDERANDO a PORTARIA CONJUNTA Nº 21, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022 - Aprova o Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico e a previsão de disponibilidade (março de 2023) do 

medicamento, foi acrescido 360 comprimidos para eventual propositura da demanda de que trata. 

Por fim, cabe elucidar que em obidiência ao princípio da segregação de funções, a ausência do Estudo 

Técnico Preliminar (ETP), conforme institui o art.72, I, da Lei nº. 14.133/2021, se deve a falta de profissionais 

suficientes e designados formalmente para responder pelo planejamento/elaboração do mesmo.   
 

3. GERENCIADOR DO CONTRATO  

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá por intermédio da Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica-COASF, exercerá o papel de gerenciador do presente instrumento, tendo em vista esta ser a 

responsável pelas aquisições que abastecem a Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF do Estado do 

Amapá. Sendo o Nucleo de Gestão de Contrato (NGC) da Sesa, responsável pela  elaboração e homologação 

do Termo de Compromisso. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES  

a) O objeto a ser forneceido deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidade, conforme 
ANEXO II deste Termo de Referência; 

b) O quantitativo presvisto neste instrumento visa suprir a demanda de 04 (quatro) meses, com base no 
consumo medio mensal da Programação de Aquisição 2022 – COASF; 

c) O objeto ofertado deve obedecer ao disposto na Lei nº 6.360/1976 e estar consonância com a Instrução 
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Normativa - IN nº 03/2017-ANVISA; 
d) O objeto a ser fornecido deve possuir registro VÁLIDO/ATIVO emitido pela ANVISA e atender as 

especificações técnicas e quantidade constantes;  
 

 

5. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

A aquisição do objeto deste instrumento é para um período de 04 (quatro) meses e dar-se-á através de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e art.nº 75 Inciso VIII (Lei 

de Licitações e Contratos) e suas alterações e em consonância com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 25 DE 

JANEIRO DE 2022 – PGE/CLC e adotar-se-á como critério de adjudicação o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

 

O tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte e micro 

empreendedor individual não será aplicado aos lotes deste certame, uma vez que os itens 

apresentam características semelhantes e necessitam ser fornecido de forma ágil, ademais o 

histórico das licitações exclusivas (ou com cotas reservadas) realizadas pela SESA/AP resultaram 

em licitações desertas ou fracassadas para os certames da aquisição de itens para uso em saúde, 

o que leva a SESA/AP ao agrupamento de determinados itens/materiais, principalmente aqueles 

que apresentam valores menores, tornando-os mais atrativos aos pretensos licitantes, 

possibilitando até mesmo negociações e resultados satisfatórios, assim norteando o não 

atendimento a essa condição, justificando, assim, a realização de certames com ampla 

participação. 

a) Além disso, a criação de cotas reservadas tornaria mais oneroso o trabalho da 

Administração Pública, sob o aspecto da utilização de recursos humanos e da 

dificuldade de controle, de modo que poderia colocar em risco a economia de escala 

e a celeridade processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para 

a Administração, bem como representaria prejuízo ao conjunto do objeto em virtude 

da variedade de fornecedores. Somado a isto já se obteve em processos da SESA/AP 

itens com diferença percentual de cerca de 41% a mais em um mesmo item 

adjudicado por empresas diferentes, em virtude da cota reservada. 

b) Além do que, vem se observando frequentemente que micro e pequenas empresas 

não conseguem realizar o fornecimento de medicamentos e material médico 

6. DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/18 (ESTATUTO ESTADUAL 
DA MICROEMPRESA E EMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO ESTADO DO AMAPÁ) 
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hospitalar no quantitativo e tempo necessário para atender adequadamente a 

demanda de aquisição da SESA/AP, o que vêm contribuindo no histórico de 

desabastecimento desta, portanto faz-se necessário a não participação de ME e EPP 

nas aquisições de materiais para uso em saúde desta Secretaria. 

c) Tal exceção quanto a não aplicação do tratamento diferenciado de ME e EPP nos 

processos de Aquisição de materiais para uso em saúde desta secretaria encontra 

guarida no inciso II, art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 108/2018 e inciso III 

do art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
7. DA VALIDADE DO CONTRATO  

 
A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA-AP, firmará contrato com a Empresa Vencedora, 
que terá duração de quatro (04) meses a partir da data da sua assinatura podendo ser prorrogável por 
períodos iguais e sucessíveis até o limite de 01 (um) ano. 
 

8. DA AMOSTRA: Não se aplica  
 
 

9. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES  
 

Art. 62 da Lei 14.133/21. 
A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto 

de informações e documentos necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da 
licitação, dividindo-se em: 

 

9.1 FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA  

a) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ); 

b) a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

c) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei; 
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e) a regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
 

f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 

g) O Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária), conforme a Lei n° 5.991, de 17 de dezembro 

de 1973, regulamentada no Decreto n° 74.170 de 10 de junho de 1974. 

h) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), conforme disposto na Lei n° 

6.360/76 regulamentado no Decreto n° 8.077/13 

•  Os documentos referidos no subitem poderão ser substituídos ou supridos, no todo 
ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade, inclusive por meio 
eletrônico. 

•  A contratada deverá apresentar declaração de que atendem aos requisitos de 
habilitação. 

• A contratada deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal. 
•  A contratada deverá apresentar declaração de que cumpre as exigências de reserva 

de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas. 

•  A contratada deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas 
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

•  A contratada deverá apresentar declaração que conhece o local e as condições de 
realização dos serviços, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

•  Será aceito a substituição da declaração do subitem 6.7 por declaração formal 
assinada pelo responsável técnico da empresa acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 

• Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 
ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

• A contratada deverá atualizar os documentos cuja validade tenha expirado após a 
data de recebimento das propostas. 

• A contratada deverá apresentar à comprovação de existência jurídica da pessoa e a 
autorização para o exercício da atividade a ser contratada. 

 

9.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL  

a) A contratada deverá apresentar registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 
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b) A contratada deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste 

Termo de Referência. 

c) A contratada deverá apresentar certidão ou atestado que demonstre que a empresa 

tenha executado serviços similares ao objeto deste Termo de Referência. 

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

todo o prazo de vigência da contratação. Autorização de Funcionamento da Empresa 

(AFE) emitida pela ANVISA e Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença 
Sanitária Estadual ou Municipal, do fornecedor, em vigência nos termos e condições 

previstas nos artigos 1º, 2º e 51º da Lei nº 6.360/1976 e RDC nº 16 de 01 de abril de 

2014. 
 

10. DA PROPOSTA  
 

a) A proposta deverá fazer referência ao número do item correspondente no 

instrumento e conter a descrição do produto, a marca, o fabricante, tipo de 

embalagem, número do registro completo (9 digitos) do Ministério da Saúde. ; 

b) O licitante deverá enviar bula, manual, folder ou prospecto dos objetos arrematados 

devidamente identificados anexos à proposta, que deverá ser enviada no e-mail 

ncp.sesa@gmail.com para avaliação de conformidade técnica; 

c) Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro 

vencidas acompanhadas dos respectivos pedidos de revalidação, para averiguação do 

prazo previsto no art. 8º do Decreto Federal nº 8.077/13. O número de registro do 

produto deve fazer referência ao número do item correspondente neste instrumento; 

d) Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 

8.077/13, deverão ser apresentados o cadastramento ou a comprovação de 

dispensa. 
 

11. PRAZO DE ENREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 

1.1 O prazo para entrega é de dez (10) dias corridos,  contados do recebimento 

da Ordem de Fornecimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções 

previstas neste instrumento e no Termo de Compromisso; 
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1.2 Mediante justificativa da Contratada, parecer técnico da Coordenação de 

Assistência Farmacêutica e autorização do Secretário Adjunto de Assistência a Saúde, 

será admitido prorrogação por mais 10 dias depois de findado o prazo; 

1.3 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

1.4 No momento da descarga do material, o mesmo deverá ser separado, 

organizado e conferido pela contratada junto com o farmacêutico da Central de 

Abastecimento Farmacêutico – CAF/COASF/SESA, havendo se necessário à abertura das 

caixas, para melhor conferência. NÃO SERÁ ACEITO ENTREGA PELO CORREIOS; 

1.5 No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será 

a da regularização total da (s) pendência (s); 

1.6 Na documentação fiscal (NF) deverá conter o número do lote especificado 

por quantidade de cada produto entregue, especificando marca/fabricante, prazo 

de validade, preço unitário e preço total; 

1.7 A (s) Nota (s) de Empenho deverão vir em anexo à (s) Nota(s) /fiscal (is) no 

ato da entrega do(s) produto(s) no Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), sob 

pena de devolução do mesmo pelo Contratante; 

1.8 Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior 65% 

de sua validade quando contados da data de fabricação, para itens com validade definida; 

1.9 As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o 

número do lote, data de fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, 

número do acondicionamento, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência 

ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas condições de 

temperatura exigida em rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do 

Ministério da Saúde; 

1.10 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 

1.11 Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver 

estedeverão ser entregues juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o 

produto deverá apresentar o selo do INMETRO; 

1.12 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações 

elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 
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8.077/13,deverão apresentar a cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto 

emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em sua embalagem 

os dizeres "DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 

1.13 A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser 

autorizada para tal finalidade e que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas 

ao transporte dos produtos, impedindo o transporte concomitantemente com produtos 

químicos, saneantes, inseticidas, óleos, tintas, alimentos in natura, etc.; 

1.14 Os bens poderão ser ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de até cinco (05) dias úteis, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

a. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com suas especificações e quantidades; 

b. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação. Se durante o uso do material a 

equipe técnica relatar má qualidade do produto e a equipe de 

avaliaçãotécnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

1.15 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no Termo de 

Certificação de Nota Fiscal emitido pelo Gerente da Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF); 

1.16 Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade civil e nem ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes 

da inobservância das obrigações assumidas; 

1.17 Da troca de marca, somente será autorizada, desde que cumprido os 

requisitos abaixo: 

a) A contratada deve comprovar o fato superveniente não imputável a ela, que 

inviabilizou o fornecimento da marca homologada (ex.: descontinuidade do 

produto pelo fabricante, falta de matéria prima ou caso fortuito ou força 

maior), comprovado pelo fabricante/e ou a empresa. Além disso, a nova 

marca ofertada deve ser de qualidade igual ou superior à inicialmente 

cotada, de forma a atender todos os requisitos que foram solicitados no 

edital. 
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b) A administração analisará e se manifestará quanto à troca de marca, através 

do Parecer da Gerência de Farmácia Clínica da Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica, mediante a previsão de abastecimento e o 

interesse da administração, bem como a emergência que o caso requer; 

c) Fica proibido à troca de marca sem anuência da administração, acaso a 

empresa vencedora, pratique tal conduta, o item será rejeitado em parte ou 

total, se assim o fizer. 

 

12. LOCAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO  
 

A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF) em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário 

das 08:00 12:00h e das 14:00 às 17:00h, conforme agendamento prévio pelo e-mail, correndo por conta 

do fornecedor todas as despesas necessárias como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga; 
 

Unidade Endereço Horário E-mail 
Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico  – 
CAF 

Rodovia   BR   156, 
km 0, número 
353,   São   Lázaro, 
CEP: 68908-440, 

 
segunda a sexta-feira 

08:00h às12:00h 
14:00 às 17:00h 

 
cafamapa@saude.ap.gov.br 

 
 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 

a) A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será realizada por 

servidores designado pela Secretaria de Saúde, como Fiscal de Contrato, mediante 

Portaria ou documento equivalente, observando-se as disposições contidas no 

Artigo nº 117 e parágrafos da Lei 14.133/2021. 

b) Todas as as ocorrências serão registradas, gerando relatório que será enviado a 

Gerência de Fiscalização e conforme avaliação deste, poderá gerar em penalizações 

de acordo com as legislações vigentes e desclassificação do fornecedor em 

processos futuros da SESA. 

c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes; 

d) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
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imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou 

de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade Lei n° 14.133/21. 
 

14. TERMO DE CONTRATO  
 

a) O contrato de que trata este Termo de Referência, regular-se pelas suas cláusulas e 

pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

Conforme estabelecido Art. 89 da Lei Federal 14.133/21: 

b) A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA-AP, firmará contrato com a 

Empresa Vencedora, que terá duração de quatro (04) meses a partir da data da sua 

assinatura podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessíveis até o limite de 

01 (um) ano. 

c) Aplicar-se-á ao futuro contrato os mandamentos da Lei nº 14.133/2021, a legislação 

de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do 

direito privado. 

d) Os termos do futuro contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste Termo de 

Referência, do Edital e seus anexos, e, ao conteúdo da proposta do licitante 

vencedor. 

e) O fornecedor beneficiário do Contrato, ao ser regularmente convocado para assinar 

o instrumento contratual, deverá comparecer à Secretária Estadual de Saúde do 

Amapá SESA/AP no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

aplicação de penalidades e cancelamento dos preços registrados.O Termo de 

Contrato será anexo a Nota de Empenho. 
 

15. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
 

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

proposta para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, aceitar e retirar 

a nota de empenho, sob pena de decair o direito à contratação; 

b) A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 

descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas. 
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c) O fornecedor será informado da ordem de fornecimento, nota de empenho através 

do e-mail coasfses@saude.ap.gov.br no e-mail informado no momento da 

assinatura do Contrato, sendo de responsabilidade da contratada acompanhar o 

recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento no e-mail informado. 
 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

a) O pagamento será efetuado conseguinte a entrega do material por meio do Fundo 

Estadual de Saúde-FES, depois de entregue e aceito definitivamente a totalidade do 

objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 

financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

b) É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresa a (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) 

regularmente fornecido(s) acompanhado(s) dos documentos de regularidade 

perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 

Trabalho (CNDT), junto à administração contratante, para sua devida certificação, 

conforme disposto no Artigo 141 da Lei 14.133/2021 e no Art. 7º do Decreto 

Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

c) O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na 

entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com 

clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

d) Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de 

Empenho, sem o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de 

divergência, será estabelecido um prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a 

contratada fazer a substituição; 

e) A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura 

(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de 

penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

f) Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 

monetária do valor inicial. 
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17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

a) Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste Termo de Referência; 

b) Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 

c) Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos 

produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam 

o produto; 

d) Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do 

objeto fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de 

produtos, e outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 

e) Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não 

correspondam com o solicitado neste Termo de Referência, imediatamente, 

contados da notificação que lhe for entregue; 

f) Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

g) Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga 

e descarga, até o local indicado neste instrumento; 

h) Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais 

que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente 

instrumento, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime 

das responsabilidades pactuadas; 

i) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

j) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou 

a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais 

a que estiver sujeita; 

k) Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 

fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

l) Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações 
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assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

m) Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer 

forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações quaisquer das prestações a que está 

obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração contratante; 

n) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração 

contratante; 

o) Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

p) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação do Processo Licitatório; 

q) A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 

Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste 

instrumento, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

r) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
b) Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

c) Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições 

previstas neste Termo de Referência; 

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações exigidas; 

e) Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o 

objeto deste Projeto dentro das normas estabelecidas; 
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f) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

g) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias; 

h) Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais no ato do 

recebimento. 

 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n. º13.979/2020 e 

subsidiariamente, na Lei n. º 14.133/2021, a licitante e/ou contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

aceitar ouretirar a nota de empenho; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

ocertame; 

c. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidasem decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa; 

i. Cometer fraude fiscal. 

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

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

j. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 

atraso injustificado na entrega dos materiais, até o máximo de 

15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Uma vez 

comunicados oficialmente, poderá ocorrer a não aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida,sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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k. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar 

o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida no ato de 

sua assinatura; 

 
l. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

 
m. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

n. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o 

consequente descredenciamento do Cadastro Central de 

Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

o. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados; 

 
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 90 e 162 da Lei nº 14.133/2021, as 

empresas e os profissionais que: 

p. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

doloso,fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

q. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

r. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com 

a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

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

que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n. º 

12.846/13 (Lei Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 

14.133/2021 e na Lei nº 9.784/99; 
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Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 

constatadas; 

As situações dispostas no art. 78 da Lei nº 14.133/2021 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 
 

20. ESTIMATIVA DE CUSTOS E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de aproximadamente R$ 4.992.772,50 

(quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme se extrai da pesquisa de mercado nº 199-2022, elaborada pelo Núcleo de Cotação 

da Coordenadoria de Gestão de Compras-COGEC/SESA, que indicou a média dos preços praticados entre 

os fornecedores do ramo e a Administração Pública. O objeto deste instrumento pertence a 2624 – 

Assistência Farmacêutica; Natureza 33.90.30 - Material de Consumo; Plano Orçamentário 582/585 - 

Dar suporte às Farmácias atendidas pelo Estado e Fonte 500/600, de acordo  com a Declaração de 

isponibilidade e Adequação Orçamentária e Financeira emitida emitida pela Secretaria de Estado da 

Saúde do Amapá. 

Macapá - AP, 30 de janeiro de 2022. 
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ANEXO II 

DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS MEDICAMENTOS 
 

ITEM CATMAT INSUMO UNIDADE QUANTIDADE 

01 308732 Ácido Valpróico (Valproato de Sódio) 50 mg/ml.  FR 100mL 1.500 

02 267505 Ácido Valpróico 500 mg Comprimido 37.100 

03 268380 Alprostadil 20 mcg, Indicação injetável FA 2.700 

04 271100 
Amoxicilina 1 g associada com clavulanato de potássio 
200mg. Indicação injetável FA 7.500 

05 448841 
Amoxicilina 50mg/mL associada com clavulanato de potássio 
12,5 mg/mL, forma farmacêutica: suspensão oral FR 75mL 9.500 

06 269960 Cefoxitina sódica 1 g, indicação injetável FA 15.300 

07 292419 Clindamicina 150 mg/mL, Indicação injetável AMP 2mL 12.300 

08 268236 Cloreto de sódio 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema 
fechado; Estéril 

FR 250mL 144.700 

09 267638 Clorpromazina 100 mg Comprimido 24.400 

10 273137 Diclofenaco, apresentação: sal sódico, 25mg/mL AMP 3mL 80.000 

11 287687 Efedrina sulfato 50 mg/mL. Solução injetável AMP 1mL 5.000 

12 330115 Ganciclovir 500 mg, pó liófilo, uso: injetável FA 1.100 

13 268256 Gentamicina 40 mg/mL. Solução injetável AMP 2mL 50.000 

14 292195 Haloperidol 2 mg/mL. Solução oral-gotas FR 20mL 2.300 

15 266827 Imunoglobulina humana, tipo: anti rho(d), 300 mcg Seringa 650 

16 273404 Isossorbida 10 mg/mL. Solução injetável AMP 1mL 10.200 

17 2698512 Lidocaína cloridrato 2% associada com epinefrina  1:200.000. 
Uso injetável 

FR 20mL 8.800 
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18 269848 Lidocaína cloridrato 5% associada com glicose 7,5%. Injetável AMP 2mL 7.200 

19 269843 Lidocaína cloridrato 2%. Injetável FA 20mL 20.000 

20 268487 Meropenem, dosagem: 500 mg, injetável FA 29.200 

21 267717 Metronidazol 250 mg  Comprimido 44.000 

22 448579 Micofenolato, composição: mofetila, 500mg Comprimido 3.000 

23 272326 Naloxona cloridrato, dosagem: 0,4 mg/mL AMP 1mL 1.200 

24 273457 Neostigmina metilsulfato, dosagem: 0,5 mg/mL AMP 1mL 8.000 

25 273719 Nitroprusseto de sódio 50 mg. Injetável FA 2.400 

26 271606 Nortriptilina cloridrato, dosagem: 25 mg Cápsula 6.000 

27 271610 Nortriptilina cloridrato, dosagem: 50 mg Cápsula 5.000 

28 268277 Ocitocina 5UI/mL. Solução injetável AMP 1mL 51.200 

29 268505 Ondansetrona cloridrato 8 mg. Uso injetável Ampola 4mL 14.200 

30 267777 Paracetamol 200 mg/mL. Solução oral FR 15mL 28.100 

31 275888 Polimixina E (Colistimetato de Sodio) 150mg. Pó liofilizado 
para solução injetável. 

FA 6.800 

32 272362 Protamina cloridrato, concentração: 1%, injetável AMP 5mL 5.400 

33 308877 Sevoflurano. Solução para inalação FR 250mL 1.500 

34 267424 Verapamil cloridrato, dosagem: 2,5 mg/mL, indicação: 
solução injetável 

AMP 2mL 3.300 
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 CONTRATO EMERGENCIAL Nº  013  /2023 – NGC/SESA 

 CONTRATO  EMERGENCIAL  Nº  013/2023  QUE 
 FAZEM  ENTRE  SI  O  ESTADO  DO  AMAPÁ, 
 POR  MEIO  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA 
 SAÚDE,  COMO  CONTRATANTE  E  A 
 EMPRESA  XXXXXX,  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  pela(o)  Sra. 
 SILVANA  VEDOVELLI  ,  nomeada  pelo  Decreto  nº  0001,  de  02  de  janeiro  de  2023,  publicado  no 
 DOE/AP  nº  7.825,  de  03  de  janeiro  de  2022,  inscrito  no  CPF  nº  094.600.788-85,  portador  da  carteira  de 
 identidade  nº  660660,  expedida  pela  POLITEC  AP  -  Polícia  Técnico  Científica  do  Amapá  doravante 
 denominado  CONTRATANTE  ,  e  (a)  XXXXXXXXX  ,  inscrita  no  CNPJ:  XXXXXXX,  com  sede  RUA 
 XXXXXX,  XXX  -  XXXXXXX,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pela(o) 
 Sr.(a)  xxxxxxxx,  CPF:  xxxxxx  e  RG:XXXXXXX,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº 
 300101.0077.0052.0276/2022,  Dispensa  de  Licitação  Nº  XXXXXXX,  e  em  observância  às  disposições 
 da  Lei  nº  14.133/2021,  firmam  o  presente  instrumento  de  contrato,  mediante  as  cláusulas  e  condições  a 
 seguir enunciadas. 

 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 1.1.  Aquisição  dos  medicamentos  fracassados  na  Programação/Aquisição  2021  e  Micofenoleto  de 
 Mofetila  500mg  para  atendimento  das  demandas  judiciais  e  extrajudiciais  existentes  não  enquadradas 
 nos  Protocolos  Clínicos  e  Diretrizes  Terapêuticas  (PCDT)  cobertos  pelo  Componente  Especializado  da 
 Assistência Farmacêutica. 

 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 2.1.  A  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá  –  SESA-AP,  firmará  contrato  com  a  Empresa 
 Vencedora,  que  terá  duração  de  quatro  (04)  meses  a  partir  da  data  da  sua  assinatura  podendo  ser 
 prorrogável por períodos iguais e sucessíveis até o limite de 01 (um) ano. 

 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR 
 3.1.  Os  recursos  para  cobertura  das  despesas,  decorrentes  da  execução  dos  serviços  contratados,  correrão 
 à  conta  do  programa  de  trabalho  consignado  no  orçamento  da  SESA,  elemento  de  despesa  XXXX,  na 
 ação  XXX,  fontes  XXX  e  serão  empenhadas,  nos  termos  da  lei  14.133/21.  Com  valor  global  de  R$ 
 XXXXXX. 

 4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 
 a)  O  objeto  a  ser  fornecido  deverá  atender  as  especificações  técnicas  mínimas  e  quantidade,  conforme 
 ANEXO II deste Termo de Referência; 
 b)  O  quantitativo  previsto  neste  instrumento  visa  suprir  a  demanda  de  04  (quatro)  meses,  com  base  no 
 consumo medio mensal da Programação de Aquisição 2022 – COASF; 
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 c)  O  objeto  ofertado  deve  obedecer  ao  disposto  na  Lei  nº  6.360/1976  e  estar  consonância  com  a 
 Instrução Normativa - IN nº 03/2017-ANVISA; 
 d)  O  objeto  a  ser  fornecido  deve  possuir  registro  VÁLIDO/ATIVO  emitido  pela  ANVISA  e  atender  as 
 especificações técnicas e quantidade constantes; 

 5. CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
 5.1  O  prazo  para  entrega  é  de  dez  (10)  dias  corridos,  contados  do  recebimento  da  Ordem  de 
 Fornecimento  da  Nota  de  Empenho,  sob  pena  de  aplicação  das  sanções  previstas  neste  instrumento  e  no 
 Termo de Compromisso; 
 5.2  Mediante  justificativa  da  Contratada,  parecer  técnico  da  Coordenação  de  Assistência  Farmacêutica  e 
 autorização  do  Secretário  Adjunto  de  Assistência  à  Saúde,  será  admitido  prorrogação  por  mais  10  dias 
 depois de findado o prazo; 
 5.3  O  objeto  será  recebido  de  acordo  com  as  quantidades,  características,  especificações  e  condições 
 estabelecidas neste Termo de Referência; 
 5.4  No  momento  da  descarga  do  material,  o  mesmo  deverá  ser  separado,  organizado  e  conferido  pela 
 contratada  junto  com  o  farmacêutico  da  Central  de  Abastecimento  Farmacêutico  –  CAF/COASF/SESA, 
 havendo  se  necessário  à  abertura  das  caixas,  para  melhor  conferência.  NÃO  SERÁ  ACEITO 
 ENTREGA PELO CORREIOS; 
 5.5  No  caso  de  constatação  de  não  conformidade,  a  data  efetiva  da  entrega  será  a  da  regularização  total 
 da (s) pendência (s); 
 5.6  Na  documentação  fiscal  (NF)  deverá  conter  o  número  do  lote  especificado  por  quantidade  de  cada 
 produto entregue, especificando marca/fabricante, prazo de validade, preço unitário e preço total; 
 5.7  A  (s)  Nota  (s)  de  Empenho  deverão  vir  em  anexo  à  (s)  Nota(s)  /fiscal  (is)  no  ato  da  entrega  do(s) 
 produto(s)  no  Central  de  Abastecimento  Farmacêutico  (CAF),  sob  pena  de  devolução  do  mesmo  pelo 
 Contratante; 
 5.8  Os  produtos  devem  ser  entregues  com  prazo  de  validade  não  inferior  65%  de  sua  validade  quando 
 contados da data de fabricação, para itens com validade definida; 
 5.9  As  embalagens  primárias  individuais  dos  produtos  devem  apresentar  o  número  do  lote,  data  de 
 fabricação,  prazo  de  validade,  nome  do  responsável  técnico,  número  do  acondicionamento,  em  perfeito 
 estado,  sem  sinais  de  violação,  sem  aderência  ao  produto,  sem  umidade,  sem  inadequação  de  conteúdo, 
 identificados,  nas  condições  de  temperatura  exigida  em  rótulo,  e  com  o  número  de  registro  da  ANVISA/ 
 Registro do Ministério da Saúde; 
 5.10  As  embalagens  externas  devem  apresentar  as  condições  corretas  de  armazenamento  do  produto 
 (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 
 5.11  Produtos  que  possuem  certificação  compulsória  do  INMETRO  ou  que  tiver  estedeverão  ser 
 entregues  juntamente  com  a  cópia  da  comprovação  de  certificação  e  o  produto  deverá  apresentar  o  selo 
 do INMETRO; 
 5.12  Tratando-se  de  produtos  dispensados  de  registro,  que  figurem  em  relações  elaboradas  pela 
 ANVISA,  conforme  previsto  na  Lei  nº  6.360/76  e  Decreto  nº  8.077/13,deverão  apresentar  a  cópia  do 
 Certificado  de  Dispensa  de  Registro  do  produto  emitido  pela  Agência  Nacional  da  Vigilância  Sanitária  e 
 apresentar  em  sua  embalagem  os  dizeres  "DECLARADO  ISENTO  DE  REGISTRO  PELO 
 MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 
 5.13  A  contratada  deverá  observar  que  a  transportadora  dos  itens  deve  ser  autorizada  para  tal  finalidade 
 e  que  a  mesma  cumpra  as  normas  técnicas  relacionadas  ao  transporte  dos  produtos,  impedindo  o 
 transporte  concomitantemente  com  produtos  químicos,  saneantes,  inseticidas,  óleos,  tintas,  alimentos  in 
 natura, etc.; 
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 5.14  Os  bens  poderão  ser  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as 
 especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser  substituídos  no  prazo 
 de  até  cinco  (05)  dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da  contratada,  às  suas  custas,  sem  prejuízo  da 
 aplicação das penalidades. 

 a.  Provisoriamente:  para  efeito  de  posterior  verificação  da  conformidade  do  material  com  suas 
 especificações e quantidades; 

 b.  Definitivamente:  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e  consequente 
 aceitação.  Se  durante  o  uso  do  material  a  equipe  técnica  relatar  má  qualidade  do  produto  e  a  equipe  de 
 avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 
 5.15  Considerar-se-á  como  data  efetiva  de  entrega  aquela  aposta  no  Termo  de  Certificação  de  Nota 
 Fiscal emitido pelo Gerente da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF); 
 5.16  Recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  civil  e  nem 
 ético-profissional  da  contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  inobservância  das  obrigações  assumidas; 
 5.17 Da troca de marca, somente será autorizada, desde que cumprido os requisitos abaixo: 

 a)  A  contratada  deve  comprovar  o  fato  superveniente  não  imputável  a  ela,  que  inviabilizou  o 
 fornecimento  da  marca  homologada  (ex.:  descontinuidade  do  produto  pelo  fabricante,  falta  de  matéria 
 prima  ou  caso  fortuito  ou  força  maior),  comprovado  pelo  fabricante/e  ou  a  empresa.  Além  disso,  a  nova 
 marca  ofertada  deve  ser  de  qualidade  igual  ou  superior  à  inicialmente  cotada,  de  forma  a  atender  todos 
 os requisitos que foram solicitados no edital. 

 b)  A  administração  analisará  e  se  manifestará  quanto  à  troca  de  marca,  através  do  Parecer  da 
 Gerência  de  Farmácia  Clínica  da  Coordenadoria  de  Assistência  Farmacêutica,  mediante  a  previsão  de 
 abastecimento e o interesse da administração, bem como a emergência que o caso requer; 

 c)  Fica  proibido  a  troca  de  marca  sem  anuência  da  administração,  caso  a  empresa  vencedora 
 pratique tal conduta, o item será rejeitado em parte ou total, se assim o fizer. 

 6. CLÁUSULA SEXTA –  DO LOCAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 A  Contratada  deverá  fazer  a  entrega  do  objeto,  em  perfeitas  condições  de  uso,  na  Central  de 
 Abastecimento  Farmacêutico  (CAF)  em  dias  de  expediente  normal,  de  segunda  a  sexta-feira,  no  horário 
 das  08:00  12:00h  e  das  14:00  às  17:00h,  conforme  agendamento  prévio  pelo  e-mail,  correndo  por  conta 
 do fornecedor todas as despesas necessárias como frete, seguros, etc., inclusive carga e descarga; 

 Unidade  Endereço  Horário  E-mail 

 Central  de 
 Abastecimento 
 Farmacêutico – CAF 

 Rodovia  BR  156,  km  0, 
 número  353,  São 
 Lázaro,  CEP: 
 68908-440 

 segunda  a  sexta-feira 
 08:00h  às12:00h  14:00 
 às 17:00h 

 cafamapa@saude.ap.go 
 v.br 

 , 
 7.  CLÁUSULA  SÉTIMA  -  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA 
 CONTRATANTE 
 a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
 b)  Verificar  minuciosamente  a  conformidade  dos  bens  recebidos  provisoriamente  com  as  especificações 
 constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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 c)  Proceder  ao  pagamento  do  objeto  regularmente  fornecido,  no  prazo  e  condições  previstas  neste  Termo 
 de Referência; 
 d)  Fornecer  atestados  de  capacidade  técnica  quando  solicitado,  desde  que  atendidas  as  obrigações 
 exigidas; 
 e)  Proporcionar  as  facilidades  necessárias  para  que  a  CONTRATADA  possa  fornecer  o  objeto  deste 
 Projeto dentro das normas estabelecidas; 
 f)  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  que  venham  a  ser  solicitados  pelo 
 representante da empresa; 
 g)  Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades  verificadas 
 no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 h) Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais no ato do recebimento. 

 8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 a)  Proceder  à  entrega  do  objeto  em  perfeitas  condições,  conforme  especificações,  prazo  e  local 
 constantes neste Termo de Referência; 
 b) Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
 c)  Cumprir  rigorosamente  as  normas  técnicas  relacionadas  ao  transporte  dos  produtos, 
 responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 
 d)  Apresentar,  sempre  que  solicitada,  documentos  que  comprovem  a  procedência  do  objeto  fornecido, 
 informações  sobre  o  produto,  laudos  técnicos  de  análise  deprodutos,  e  outras  a  qualquer  tempo  e/ou 
 fases do procedimento licitatório; 
 e)  Repor  ou  substituir,  às  suas  expensas,  os  produtos  com  avarias,  ou  que  não  correspondam  com  o 
 solicitado neste Termo de Referência, imediatamente, contados da notificação que lhe for entregue; 
 f)  Recolher  todos  os  impostos,  taxas,  tarifas,  contribuições,  estaduais  e  municipais,  que  incidam  ou 
 venham  a  incidir  sobre  a  aquisição  do  objeto  e  apresentar  os  respectivos  comprovantes,  quando 
 solicitados pela Administração; 
 g)  Assumir  todas  as  despesas  decorrentes  do  transporte  dos  materiais  inclusive  carga  e  descarga,  até  o 
 local indicado neste instrumento; 
 h)  Assegurar  à  Administração  o  direito  de  fiscalizar,  sustar  e/ou  recusar  os  materiais  que  não  estejam  de 
 acordo  com  as  condições  estabelecidas  no  presente  instrumento,  ficando  certo  que,  em  nenhuma 
 hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 
 i)  Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  e  acesso  às  dependências  da  Administração 
 contratante; 
 j)  Responder,  integralmente,  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  à  Administração  ou  a  terceiros  em 
 razão  de  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  sua  ou  dos  seus  prepostos,  quando  esses  tenham  sido 
 ocasionados  por  seus  empregados  durante  a  entrega  do  objeto,  independentemente  de  outras  cominações 
 contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
 k)  Comunicar  à  Administração  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  referente  ao  fornecimento  do 
 objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 l)  Manter,  durante  todo  o  fornecimento,  em  compatibilidade  com  todas  as  obrigações  assumidas,  e  as 
 condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 
 m)  Não  transferir  as  obrigações  assumidas,  nem  subcontratar  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo 
 parcialmente,  as  obrigações  quaisquer  das  prestações  a  que  está  obrigada,  exceto  quando  devidamente 
 autorizada pela Administração contratante; 
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 n)  Assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação 
 específica  de  acidentes  de  trabalho,  quando,  em  ocorrência  da  espécie,  forem  vítimas  os  seus 
 empregados  quando  do  fornecimento  dos  materiais  ou  em  conexão  com  ele,  ainda  que  acontecido  em 
 dependência da Administração contratante; 
 o)  Assumir,  também,  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  civil  ou  penal,  relacionadas  ao 
 fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 p)  Assumir,  ainda,  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  adjudicação  do 
 Processo Licitatório; 
 q)  A  inadimplência  da  empresa,  com  referência  aos  encargos  estabelecidos  na  condição  anterior,  não 
 transfere  a  responsabilidade  por  seu  pagamento  à  Administração  contratante,  nem  poderá  onerar  os 
 materiais  objeto  deste  instrumento,  razão  pela  qual  a  Empresa  renuncia  a  qualquer  vínculo  de 
 solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 
 r)  Cumprir  outras  obrigações  previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n°  8.078/90)  que 
 sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 9. CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 a)  A  fiscalização  e  acompanhamento  da  execução  do  Contrato  será  realizada  por  servidores  designados 
 pela  Secretaria  de  Saúde,  como  Fiscal  de  Contrato,  mediante  Portaria  ou  documento  equivalente, 
 observando-se as disposições contidas no Artigo nº 117 e parágrafos da Lei 14.133/2021. 
 b)  Todas  as  as  ocorrências  serão  registradas,  gerando  relatório  que  será  enviado  à  Gerência  de 
 Fiscalização  e  conforme  avaliação  deste,  poderá  gerar  em  penalizações  de  acordo  com  as  legislações 
 vigentes e desclassificação do fornecedor em processos futuros da SESA. 
 c)  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante  da  administração 
 deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
 d)  A  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros, 
 por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou 
 emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em 
 corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade Lei n° 14.133/21. 

 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
 Estarão  sujeitas  às  penalidades  administrativas  previstas  na  Lei  n.  º13.979/2020  e  subsidiariamente,  na 
 Lei n. º 14.133/2021, a licitante e/ou contratada que: 
 a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 
 b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 c. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
 d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 e. Não mantiver a proposta; 
 f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 g. Comportar-se de modo inidôneo; 
 h. Fazer declaração falsa; 
 i.  Cometer  fraude  fiscal.  A  licitante  e/ou  contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas 
 no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 
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 j.  Multa  moratória  de  0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  na  entrega  dos 
 materiais,  até  o  máximo  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  parcela  inadimplida,  recolhida  no 
 prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos.  Uma  vez  comunicados  oficialmente,  poderá  ocorrer  a  não 
 aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,  inexecução  total  da  obrigação  assumida,sem 
 prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
 k.  Multa  compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  nota  de  empenho,  no  caso  de 
 recusa  injustificada  em  assinar  o  contrato  ou  deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  no  ato  de  sua 
 assinatura; 
 l.  Multa  compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  no  caso  de  inexecução 
 total do objeto; 
 m.  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade  administrativa 
 pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
 n.  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o  Estado  do  Amapá  com  o  consequente  descredenciamento  do 
 Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 
 o.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto 
 perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a 
 própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a 
 Contratante  pelos  prejuízos  causados;  Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  do  art.  90  e  162  da  Lei  nº 
 14.133/2021, as empresas e os profissionais que: 
 p.  Tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,fraude  fiscal  no  recolhimento  de 
 quaisquer tributos; 
 q. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 r.  Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em  virtude  de  atos  ilícitos 
 praticados. 
 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo  que  assegure 
 o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  observando-se  o  rito  previsto  na  Lei  n.  º  12.846/13  (Lei 
 Anticorrupção),  no  que  couber,  e,  ainda,  o  procedimento  previsto  na  Lei  nº  14.133/2021  e  na  Lei  nº 
 9.784/99; 
 Em  atenção  ao  princípio  da  proporcionalidade,  na  estipulação  das  sanções,  a  autoridade  competente, 
 deverá  considerar  a  gravidade  da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  o  grau  de 
 comprometimento  do  interesse  público  e  o  prejuízo  pecuniário  decorrente  das  irregularidades 
 constatadas; 
 As  situações  dispostas  no  art.  78  da  Lei  nº  14.133/2021  poderão  ensejar,  a  critério  da  Administração,  a 
 rescisão unilateral do contrato. 

 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 
 a)  O  pagamento  será  efetuado  conseguinte  a  entrega  do  material  por  meio  do  Fundo  Estadual  de 
 Saúde-FES,  depois  de  entregue  e  aceito  definitivamente  a  totalidade  do  objeto,  mediante  o 
 processamento  normal  de  liquidação  e  liberação  dos  recursos  financeiros  pela  Secretaria  de  Estado  da 
 Fazenda (SEFAZ-AP); 
 b)  É  condição  para  o  processamento  do  pagamento  a  apresentação  por  parte  da  empresa  a  (s)  Nota  (s) 
 Fiscal  (is)/Fatura(s)  referente(s)  ao(s)  objeto(s)  regularmente  fornecido(s)  acompanhado(s)  dos 
 documentos  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal,  INSS,  FGTS  e  Ministério 
 do  Trabalho  (CNDT),  junto  à  administração  contratante,  para  sua  devida  certificação,  conforme  disposto 
 no Artigo 141 da Lei 14.133/2021 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 
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 c)  O  pagamento  será  creditado  em  favor  da  empresa,  através  de  ordem  bancária,  na  entidade  bancária 
 indicada  na  proposta,  cabendo  ao  interessado  informar  com  clareza  o  nome  do  banco,  assim  como  os 
 números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 d)  Os  valores  das  notas  fiscais  deverão  ser  os  mesmos  consignados  na  Nota  de  Empenho,  sem  o  que, 
 não  será  liberado  o  respectivo  pagamento.  Em  caso  de  divergência,  será  estabelecido  um  prazo  de 
 01(um) a 03(três) dias úteis para a contratada fazer a substituição; 
 e)  A  Administração  reserva-se  ao  direito  de  descontar  da  (s)  Nota  (s)  Fiscal  (is)/Fatura  (s)  a  serem 
 pagas,  qualquer  débito  existente  da  empresa  em  consequência  de  penalidade  aplicada  durante  o 
 fornecimento do objeto; 
 f)  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  empresa,  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer  obrigação 
 financeira  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência,  sem  que  isto  gere  direito  ao 
 pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE CONTRATUAL 
 12.1.  Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis. 
 12.2.  Os  preços  contratados  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de  eventual  variação  daqueles 
 praticados  no  mercado,  ou  de  fato  que  altere  o  custo  dos  bens  registrados,  observadas  as  condições 
 contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do ar. 124, da Lei 14.133/2021. 
 12.3.  O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  acréscimos  ou  supressões 
 que  se  fizerem  nas  compras  de  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato, 
 conforme o art. 125 da Lei 14.133/2021. 

 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 O  extrato  do  presente  Contrato  será  publicado,  no  Diário  Oficial  do  Estado,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do 
 mês subsequente ao de sua assinatura. 

 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS  
 Fazem  parte  integrante  deste  CONTRATO,  independentemente  de  sua  transcrição,  os  documentos,  em 
 especial, os abaixo relacionados:  

 a) Termo de Referência e apêndices ou Projeto Básico;  
 b) Edital da Licitação;  
 c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa;  
 d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  
 e) Resultado da Licitação.  
 f) Ata de registro de preços, se for o caso. 

 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 15.1.  O contrato administrativo poderá ser extinto  nas seguintes hipóteses: 
 I  -  Não  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  normas  editalícias  ou  de  cláusulas  contratuais,  de 
 especificações, de projetos ou de prazos; 
 II  -  desatendimento  das  determinações  regulares  emitidas  pela  autoridade  designada  para  acompanhar  e 
 fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
 A.  Alteração  social  ou  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa  que  restrinja  sua 
 capacidade de 
 concluir o contrato; 
 B. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 C. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
 D. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
 anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
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 E.  Atraso  na  liberação  das  áreas  sujeitas  a  desapropriação,  a  desocupação  ou  a  servidão  administrativa, 
 ou 
 impossibilidade de liberação dessas áreas; 
 F. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
 G.  Não  cumprimento  das  obrigações  relativas  à  reserva  de  cargos  prevista  em  lei,  bem  como  em  outras 
 normas  específicas,  para  pessoa  com  deficiência,  para  reabilitado  da  Previdência  Social  ou  para 
 aprendiz. 
 15.2.  Extinção do contrato poderá ser realizada de  três formas: 
 Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  exceto  no  caso  de  descumprimento 
 decorrente  de  sua  própria  conduta.  Nesse  caso,  deverá  a  extinção  ser  precedida  de  autorização  escrita  e 
 fundamentada da autoridade competente; 
 A. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
 disputas,  desde  que  haja  interesse  da  Administração.  Nesse  caso,  também  deverá  a  extinção  ser 
 precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada  da  autoridade  competente  determinada  por  decisão 
 arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – DO FORO 
 Para  propositura  de  qualquer  ação,  com  base  neste  Contrato,  fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Macapá, 
 Estado  do  Amapá,  excluindo-se  qualquer  outro  por  qualquer  privilégio  que  seja  e  por  estarem  assim, 
 justos e contratados, assinam este instrumento igual teor e forma, abaixo assinado. 

 Macapá/AP,  XX de Janeiro de 2023  . 

 SILVANA VEDOVELLI  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Secretária de Estado da Saúde                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Contratante                                                                                                     Contratada 
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