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INEXIGIBILDADE DE LICITAÇÃO 002/2018 – CPL/SESA 

PROCESSO Nº 304.1641/2018 

Conforme art. 25, inciso II da Lei 8666/93 e suas Alterações. 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para realização dos cursos ACLS (ADVANCED 

CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT OU SAVC - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM 

CARDIOLOGIA), visando a qualificação de profissionais que atuam no SAMU 192 do Estado 

do Amapá, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Considera-se que o servidor, por ser um agente de transformação do Estado e a serviço da 

sociedade, deverá possuir a capacidade de atuar na diversidade devido ao seu compromisso 

com a ética e os princípios constitucionais, fazendo-o a partir de um sistema de atualização 

permanente de forma que possa buscar o bem comum.  

2.2. Através do Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, tem-se que a administração pública 

deverá: 

 
“I - Incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de 
capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências 
institucionais e individuais; 
II - Assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação 
interna ou externamente ao seu local de trabalho;  
(...) 
V - Estimular a participação do servidor em ações de educação 
continuada, entendida como a oferta regular de cursos para o 
aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional; 
(…) 
IX - Oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, 
respeitadas as normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, 
aos servidores que ingressarem no setor público, inclusive àqueles 
sem vínculo efetivo com a administração pública. ”(Decreto 5.707 de 
23 de fevereiro de 2006, art. 3º)” 
 

2.3. O ACLS - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia é um curso para 

treinamento em emergências médicas, particularmente emergências 

cardiovasculares desenvolvidas pela "American Heart Association". O curso tem 

como objetivo organizar o atendimento médico emergências, em especial a 

parada cardiorrespiratória.  

2.4. O ACLS é um curso de imersão que leva a patente da maior entidade 

médica da área de cardiologia americana a “American Heart Association”. Foi 

desenvolvido para padronizar o treinamento em emergências cardíacas, 
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ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e a abordagem ao paciente com acidente 

vascular encefálico (AVE). 

2.5. O curso associa teoria e, principalmente, prática, voltadas para o 

atendimento das principais causas de morte no mundo atual: Doenças do 

aparelho circulatório. Através do ACLS os alunos aprendem a reconhecer e tratar 

as diferentes modalidades de paradas cardiorrespiratórias, o infarto agudo do 

miocárdio e suas complicações, a abordagem inicial ao AVE, desenvolvendo 

habilidades específicas e necessárias para a RCP do adulto. 

 

3. DA HABILITAÇÃO 

 

3.1. Apresentar a documentação solicitada mediante publicação do processo de contratação em 

obediência à Lei 8666/93; 

A saber: 

a) Registro de CNPJ; 

b) Cópia do Contrato Social; 

c) Certidão Negativa da Dívida ativa da União; 

d) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; 

e) Certidão negativa da Dívida Ativa Estadual; 

f) Certidão negativa da Dívida Ativa Municipal; 

g) Documento Comprobatório de Preços Praticados no Mercado; 

h) Títulos que Comprovem o Notório Saber do Responsável Pela Proposta Técnica; 

i) Proposta Financeira; 

j) Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante; 

 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

4.1. Fornecer aos alunos, coffee break e almoço; 
4.2. Fornecer local adequado para execução das aulas e das provas teóricas e práticas; 
4.3. Garantir a realização dos cursos obedecendo à carga horária definida pela contratante;  
4.4. Fornecer, ao final do curso, aos alunos aprovados no curso ACLS (SUPORTE AVANÇADO 
DE VIDA EM CARDIOLOGIA), a certificação internacional emitida pela American Heart 
Association;  
4.5. Disponibilizar para cada aluno o material didático, em até 05 (cinco) dias após o recebimento 
da Ordem de Serviço;  
4.6. Iniciar os cursos em até 30 dias após a entrega do material didático;  



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

____________________________________________________________________ 

Av. Fab, nº. 0069–   Centro –   CEP: 68.906-073 -  Macapá/Amapá 

 

4.7. Garantir uma segunda oportunidade para o aluno não aprovado na primeira prova prática 
e/ou teórica do curso (ACLS), em um período de até 06 (seis) meses, a partir da data final do 
curso, sem ônus para a contratada. 
4.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 

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

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

4.9. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do Contrato 

firmado com a Contratante; 

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

vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 

4.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da 

licitação; 

4.12. A contratada se responsabilizará pelos salários, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, taxas, auxílio alimentação, impostos e quaisquer outras obrigações que incidam 

ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço; 

4.13. Oferecer profissionais capacitados e credenciados nos termos do item 8 para ministrar os 

cursos, disponibilizando o curriculum dos mesmos, para apreciação da coordenação técnica da 

contratante;  

4.14. Enviar a contratante o material didático correspondente ao número de alunos pré-

estabelecidos com antecedência de 30 (trinta) dias; 

4.15. Fornecer ao final dos cursos dois certificados. O 1º de participação do curso que é dado a 

todos os alunos presentes e o 2º de término do curso com sucesso. Esse certificado deverá ser 

dado aos alunos que tiveram aprovação nas provas teóricas e práticas. 

4.16. Apresentar relatório de desempenho dos participantes do curso a contratante. 

4.17. A passagem aérea, o transporte, hospedagem e alimentação (café, coffe-break, almoço e 

coffee-break) para as equipes que ministrarão os cursos serão de responsabilidade da 

contratada. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada 

com relação ao objeto da presente licitação.   

5.2. Exercer fiscalização dos serviços contratados, por servidores especialmente designados 

para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.3. Notificar a contratada, por escrito, na ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

5.4. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

termos do contrato. 

5.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

5.6. Observar para que durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as condições 

assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório. 

5.7. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização.do serviço, 

podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos contratuais. 

5.8. Reter, quando do pagamento do crédito, os tributos previstos no art.64 da Lei nº 9.430, de 

27 de dezembro de 1996. 

5.9. Proporcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus serviços 

dentro das normas estabelecidas. 

5.10. Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues em desacordo com os termos deste 

Termo de Referência e seus Anexos. 
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5.11. Assegurar-se da boa qualidade dos serviços executados pela Contratada. 

5.12. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado. 

5.13. Exigir, após ter advertido a contratada por escrito, o imediato afastamento de qualquer 

empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização 

ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções 

que lhe forem atribuídas; 

5.14. Fornece o material de apoio para os cursos, nas formas descritas na proposta da licitante 

vencedora. 

6. DO PAGAMENTO 

 6.1. O pagamento será realizado em 02 (duas) etapas, sendo 50% (cinquenta por cento) do 

valor do contrato em até 10 (dez) dias da realização do transporte do material e os 50% 

(cinquenta por cento) restantes após a realização do curso, sendo indispensável a apresentação 

das Notas Fiscais para o Pagamento correspondente ao serviço contratado. 

6.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, e 

“Atesto” da Nota Fiscal pelo setor responsável, e assinatura do Contrato, mediante depósito 

bancário em conta corrente da contratada ou pagamento com cheque. O CNPJ constante na 

Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta; No preço acima estão embutidos 

transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, 

sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes.  

7. CLASSIFICAÇÕES ORCAMENTÁRIA  

Ação nº 2628.3: Política da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Elemento de Despesa 

33.90.39, Fonte 216. 

 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM COTADOS 

 

8.1. As especificações dos materiais e serviços estão discriminadas no Anexo I (Termo de 

Referência). 

 

9. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1. O curso deverá ser desenvolvido na cidade de Macapá, em auditório que comporte 100 
participantes com espaço para desenvolvimento de práticas. A empresa deverá arcar com 
deslocamento, hospedagem e translado de todos os componentes que participarão deste 
processo. 
9.2. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 
9.2.1. Material didático: Livro oficial do curso, com páginas ilustradas, em português, o qual 
deverá ser disponibilizado com no mínimo 30 dias de antecedência da data de realização do 
curso; 
9.2.2.Impressos para avaliação dos alunos e do curso; 
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9.2.3. Manequins para treinamento prático; 
9.2.4. Laringoscópios, cânulas de entubação, cânulas de guedel, máscaras e ambús; 
9.2.5. Material didático Audi-visual; 
9.2.6. Todo material relativo às atividades práticas das estações (DEAs); 
9.2.7. Certificação de participação, disponível com carga horária e programação; 
9.2.8. Cartão de certificação internacional com validade de quaro anos; 
9.2.9. Notebooks; extensões e demais materiais indispensáveis para tranquila execução dos 
serviços. 
9.3. Os cursos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega do material didático. 
9.4. O curso de ACLS, com carga horária de 20h, deverá ser realizado em 02 (dois) dias; manhã 
e tarde. 
9.5. A carga horária estabelecida para cada curso englobará todas as aulas e provas teóricas e 

práticas para realização completa dos mesmos. 

10. DA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

10.1. Comprovação de credenciamento junto à American Heart Association para realização do 
curso ACLS - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA. 
10.2. Possuir profissionais qualificados para execução dos cursos de ACLS (ADVANCED 
CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT OU SAVC - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM 
CARDIOLOGIA). 
 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

11.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

11.3. A fiscalização de que trata esta cláusula 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 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12. RESCISÃO 

 

12.1. O contrato poderá ser rescindido por infringência a quaisquer das cláusulas ou condições, 

por mútuo acordo entre as partes, se o interesse público assim recomendar, ou nas situações e 

condições previstas nos art. 77 a 80 de Lei n°. 8.666/93 e suas alterações; 

12.2. A SESA poderá unilateralmente rescindir o aqui pactuado, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial nas seguintes hipóteses: 

a) Ocorrendo fraude cometida pela contratada; 

b) Quando pela reiteração das impugnações, pela entrega ou prestação imperfeita e 

também ficar evidenciada a incapacidade técnica ou má-fé da contratada; 

c) Se ocorrer prestação de serviço ou entrega do objeto fora do prazo estipulado, de forma 

injustificada ou por incapacidade técnica, ou ainda, por má-fé da contratada; 

d) Se a contratada falir ou dissolver a sociedade; 

e) Pela superveniência de motivos de interesse público, devidamente justificados. 
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13. DAS PENALIDADES 

 

13.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal n.º 

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do Governo do 

Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

cominações legais e multa a licitante vencedora que: 

a) Não assinar Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

b) Deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) Não mantiver a proposta válida apresentada; 

f) Falhar ou fraudar a execução do objeto da licitação; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa;  

i) Cometer fraude fiscal. 

13.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor relativo ao(s) item(s) de 

que tenha sido vencedora, quando incorrer em uma das hipóteses do item 8.1 deste Termo de 

Referência. 

13.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante vencedora 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração (SESA), 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

 

 Multa de: 

 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor homologado, caso o(s) item(s) 

seja(m) entregue(s) com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  

b) 0,5% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na entrega do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida. Após o décimo - quinto dia e a critério da Administração (SESA), 

no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. As Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a 

documentação referente à licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não 

incorrerem em omissões, as quais jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais 

pretensões de acréscimos dos preços propostos e que só em caso de não poderem ser corrigidas 

por apresentarem vícios de ilegalidade ensejarão a rescisão do contrato. 
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14.2. Após a adjudicação do objeto da contratação, não será levada em conta qualquer 

reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta 

da CONTRATADA. 

14.3. O Critério de julgamento será o de menor preço global, sendo a data da entrega da proposta 

e documentação até o dia 29 de dezembro de 2017, as 10:00 horas. 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

a) Anexo I - Descrição dos serviços e quantitativos. 

Os casos omissos neste Termo de Referência serão decididos com base na Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações, Lei n° 10.520/2002 e demais normas que regem a matéria. 

 

 

Macapá-AP, 19 de junho de 2018. 

 

 

 

MARCELO DIAS 
Presidente da CPL/SESA 
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TERMO DE REFERÊNCIA    
 
1. OBJETO 

 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada para realização dos cursos ACLS 

(ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT OU SAVC - SUPORTE 

AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA), visando a qualificação de profissionais 

que atuam no SAMU 192 do Estado do Amapá.  

 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1 - O presente Termo de Referência, elaborado em conformidade com as 

disposições contidas na lei federal nº. 8.666/93, em seus art. 26 parágrafos único, 

inciso II, e art. 25 do inciso II, visa estabelecer requisito básico e norteador para 

contratação de Empresa especializada para Realização de curso de capacitação, 

treinmento e aperfeiçoamento profissional para o servidor pertencente ao Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, visto que, a capacitação do servidor 

público faz parte do desenvolvimento permanente e possibilita uma melhoria da 

qualidade dos serviços da administração pública.   

 
 
3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

3.1 - Considera-se que o servidor, por ser um agente de transformação do Estado e a 

serviço da sociedade, deverá possuir a capacidade de atuar na diversidade devido ao 

seu compromisso com a ética e os princípios constitucionais, fazendo-o a partir de um 

sistema de atualização permanente de forma que possa buscar o bem comum.  

3.2 - Através do Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, tem-se que a administração 

pública deverá: 

 

Aprovo o Termo de Referência, e autorizo o 
Procedimento Licitatório, na forma da Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, e demais 
legislações aplicáveis. 
 
Em: ___/ ___ / 2018 
 

______________________________ 
Gastão Valente Calandrini de Azevedo    

Secretário de Estado da Saúde             
DECRETO N°0018/2017 
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“I - Incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 
voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e 
individuais; 
II - Assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 
externamente ao seu local de trabalho;  
(...) 
V - Estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, 
entendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, 
ao longo de sua vida funcional; 
(…) 
IX - Oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as 
normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que 
ingressarem no setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a 
administração pública. ”(Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, art. 3º)” 

3.3 - O ACLS - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia é um curso para 

treinamento em emergências médicas, particularmente emergências cardiovasculares 

desenvolvidas pela "American Heart Association". O curso tem como objetivo 

organizar o atendimento médico emergências, em especial a parada 

cardiorrespiratória.  

 
O ACLS é um curso de imersão que leva a patente da maior entidade médica da área 
de cardiologia americana a “American Heart Association”. Foi desenvolvido para 
padronizar o treinamento em emergências cardíacas, ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP) e a abordagem ao paciente com acidente vascular encefálico (AVE). 
 
O curso associa teoria e, principalmente, prática, voltadas para o atendimento das 
principais causas de morte no mundo atual: Doenças do aparelho circulatório. Através 
do ACLS os alunos aprendem a reconhecer e tratar as diferentes modalidades de 
paradas cardiorrespiratórias, o infarto agudo do miocárdio e suas complicações, a 
abordagem inicial ao AVE, desenvolvendo habilidades específicas e necessárias para 
a RCP do adulto. 
 
 
4 – RESULTADOS ESPERADOS 

4.1- Dar continuidade à missão institucional do SAMU do Estado do Amapá, 

proporcionando a prestação de serviços cada vez mais eficiente e a capacitação para 

a obtenção de certificação e oferta de prestação de serviço de excelência a população, 

tendo em vista que servidores mais capacitados, qualificados e atualizados 

desenvolvem junto ao público externo e interno ações efetivas e de qualidade. 

5 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua publicação, será de 12 
(doze) meses. 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 

10 

 

 
6 - LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1 - O curso deverá ser desenvolvido na cidade de Macapá, em auditório que 
comporte 100 participantes com espaço para desenvolvimento de práticas. A empresa 
deverá arcar com deslocamento, hospedagem e translado de todos os componentes 
que participarão deste processo. 
 
6.2 - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 
necessário: 
 
6.2.1 - Material didático: Livro oficial do curso, com páginas ilustradas, em português, 
o qual deverá ser disponibilizado com no mínimo 30 dias de antecedência da data de 
realização do curso; 
6.2.2 - Impressos para avaliação dos alunos e do curso; 
6.2.3 - Manequins para treinamento prático; 
6.2.4 - Laringoscópios, cânulas de entubação, cânulas de guedel, máscaras e 
ambús; 
6.2.5 - Material didático Audi-visual; 
6.2.6 - Todo material relativo às atividades práticas das estações (DEAs); 
6.2.7 - Certificação de participação, disponível com carga horária e programação; 
6.2.8 - Cartão de certificação internacional com validade de quaro anos; 
6.2.9 - Notebooks; extensões e demais materiais indispensáveis para tranquila 
execução dos serviços. 

 
6.3 - Os cursos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega do material 
didático. 
 
6.4 - O curso de ACLS, com carga horária de 20h, deverá ser realizado em 02 (dois) 
dias; manhã e tarde. 
 
6.5 - A carga horária estabelecida para cada curso englobará todas as aulas e provas 
teóricas e práticas para realização completa dos mesmos. 
 
 
7 - DETALHAMENTO DO SERVIÇO 
 
7.1 - O cursos deverá contemplar os conteúdos programáticos abaixo descritos: 
 
7.1.1 - ACLS - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
ABCD Primário e Secundário; 
Equipe de Ressuscitação; 
Medidas básicas de ressuscitação e Cuidados pós-PCR;  
Suporte básico de vida e manejo do desfibrilador externo automático;  
Manejo invasivo e não invasivo de vias aéreas;  
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Manejo das diferentes modalidades de parada cardiorrespiratória (fibrilação 
ventricular e taquicardia ventricular sem pulso; assistolia; Atividade Elétrica sem 
Pulso);  
Manejo de Emergências Respiratórias; 
Reconhecimento das arritmias cardíacas;  
Manejo de Arritmias Cardíacas (arritmias supraventriculares e ventriculares instáveis 
e estáveis); 
Manejo da Síndrome Coronariana Aguda;  
Manejo do Acidente Vascular Cerebral Agudo e Acidente Vascular Encefálico; Caso 
de Fibrilação Ventricular tratada com RCP e DEA;  
Caso de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem pulso; Estação de 
bradicardia, assistolia e atividade elétrica sem pulso;  
Estação de taquicardias ventriculares e supraventriculares, estáveis e instáveis; 
Avaliações teóricas e práticas. 
 
 
8 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Comprovação de credenciamento junto à American Heart Association, para 

realização do curso ACLS - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA.  
b) Possuir profissionais qualificados para execução dos cursos de ACLS (ADVANCED 

CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT OU SAVC - SUPORTE AVANÇADO DE 
VIDA EM CARDIOLOGIA). 

 
 
9 - PREVISÃO DO CUSTO ESTIMADO 
 
9.2 – ACLS 

O custo do curso ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia foi estimado com 

base nos preços praticados no mercado estimado em R$ 1.590,00 por aluno, de 

acordo com as especificações dos serviços que atendem as necessidades do Núcleo 

de Educação Urgência – NEU-  Ap, necessita-se de 25 vagas para um valor estimado 

em R$ 40,00 (quarenta mil reais). Distribuídos nos seguintes serviços. 

 

 LOCAIS nº de 

vagas 

01 Médicos e enfermeiros  do Serviço de Atendimento Móvel Urgência – 

SAMU Estadual  

10 

02 Médicos e enfermeiros do Hospital de Emergência Santana HES 05 

03 Médicos e enfermeiros do Hospital de Emergência Macapá- HE  05 

04 Médicos e enfermeiros das Unidade de Pronto Atendimento - UPA 05 

 

Total 

 

25 
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10 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  
  
10.1 - A execução dos serviços será prevista para o primeiro semestre de 2018, e a 
datas serão definidas pela Contratante, de acordo com suas necessidades. 
10.2 - A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá reserva-se ao direito de não atestar a Nota 

Fiscal para o pagamento se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os 

dados da empresa vencedora, ou os produtos fornecidos não estiverem em conformidade 

com a especificação apresentada na proposta. 

10.3 - Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das 

Certidões apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade quanto à 

Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das 

mesmas.  

10.4 - A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 

10.3 implicará na suspensão do(s) pagamento(s) até a devida regularização dos 

mesmos por parte da CONTRATADA.  

10.5 - Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por 

culpa exclusiva da CONTRATADA. 

10.6 - O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as 

hipóteses previstas no art.65 da Lei Federal n° 8666/93. 

 
 
11 - PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será realizado em 02 (duas) etapas, sendo 50% (cinquenta por cento) do valor 

do contrato em até 10 (dez) dias da realização do transporte do material e os 50% (cinquenta 

por cento) restantes após a realização do curso, sendo indispensável a apresentação das 

Notas Fiscais para o Pagamento correspondente ao serviço contratado. 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, e 

“Atesto” da Nota Fiscal pelo setor responsável, e assinatura do Contrato, mediante depósito 

bancário em conta corrente da contratada ou pagamento com cheque. O CNPJ constante na 

Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta; No preço acima estão embutidos 

transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-

los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

12 - FISCALIZAÇÃO 
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12.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, 
de 1997. 
12.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
12.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula 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 com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
13 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1- Fornecer aos alunos, coffee break e almoço; 
13.2 - Fornecer local adequado para execução das aulas e das provas teóricas e 
práticas;  
13.3 - Garantir a realização dos cursos obedecendo à carga horária definida pela 
contratante;  
13.4 - Fornecer, ao final do curso, aos alunos aprovados no curso ACLS (SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA), a certificação internacional emitida pela 
American Heart Association;  
13.5 - Disponibilizar para cada aluno o material didático, em até 05 (cinco) dias após 
o recebimento da Ordem de Serviço;  
13.6 - Iniciar os cursos em até 30 dias após a entrega do material didático;  
13.7 - Garantir uma segunda oportunidade para o aluno não aprovado na primeira 
prova prática e/ou teórica do curso (ACLS), em um período de até 06 (seis) meses, a 
partir da data final do curso, sem ônus para a contratada. 
13.9 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 

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

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

13.10 - Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do 

Contrato firmado com a Contratante; 

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

legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-

los; 

13.12 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da 

licitação; 

13.13 - A contratada se responsabilizará pelos salários, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, taxas, auxílio alimentação, impostos e quaisquer outras obrigações que 

incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço; 
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13.14 - Oferecer profissionais capacitados e credenciados nos termos do item 8 para ministrar 

os cursos, disponibilizando o curriculum dos mesmos, para apreciação da coordenação 

técnica da contratante;  

13.15 - Enviar a contratante o material didático correspondente ao número de alunos pré-

estabelecidos com antecedência de 30 (trinta) dias; 

13.16 - Fornecer ao final dos cursos dois certificados. O 1º de participação do curso que é 

dado a todos os alunos presentes e o 2º de término do curso com sucesso. Esse certificado 

deverá ser dado aos alunos que tiveram aprovação nas provas teóricas e práticas. 

13.17 - Apresentar relatório de desempenho dos participantes do curso a contratante. 

13.18 - A passagem aérea, o transporte, hospedagem e alimentação (café, coffe-break, 

almoço e coffee-break) para as equipes que ministrarão os cursos serão de responsabilidade 

da contratada. 

14 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
14.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada com relação ao objeto da presente licitação.   

14.2 - Exercer fiscalização dos serviços contratados, por servidores especialmente 

designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

14.3 - Notificar a contratada, por escrito, na ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

14.4 - Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 

descumprimento dos termos do contrato. 

14.5 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

14.6 - Observar para que durante a vigência contratual, sejam cumpridas todas as 

condições assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

14.7 - Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realização.do 

serviço, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos 

contratuais. 

14.8 - Reter, quando do pagamento do crédito, os tributos previstos no art.64 da Lei 

nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

14.9 - Proporcionar todos os meios para que a contratada possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas estabelecidas. 

14.10 - Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues em desacordo com os 

termos deste Termo de Referência e seus Anexos. 

14.11 - Assegurar-se da boa qualidade dos serviços executados pela Contratada. 

14.12 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados 

no mercado. 

14.13 - Exigir, após ter advertido a contratada por escrito, o imediato afastamento de qualquer 

empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace a 
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fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe forem atribuídas; 

14.14- Fornece o material de apoio para os cursos, nas formas descritas na proposta da 

licitante vencedora. 

15 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório; 

 
16 - ALTERAÇOES SUBJETIVA  

 
16.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
 
18 – RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO PROJETO 
 

18.1- Responsáveis pela execução da Ação: Gerencia do Projeto Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde – GETES/SESA 

18.2 – Responsáveis pela elaboração do Plano de Trabalho: Ademar Rodrigues 
dos Anjos (Coord. Geral do SAMU 192 Estadual), Bertha Viana da Rocha (Coord. De 
Enfermagem), Eberenice Paula Ferreira (Coord. Administrativa) e Suzana Rodrigues 
Martel (Coord. Das ações SAMU) e Amerson da costa Maramalde (apoio NEU). 

 

 
 

Macapá-AP, ____/_______________ /_____ 

 

 
 

 

  
              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Em: ___/ ___ / _____ 

 
________________________________ 

ADEMAR RODRIGUES DOS ANJOS 
Coordenador geral do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 
Decreto 0159/2016- SESA  

 

 

Em: ___/ ___ / _____ 

 
_________________________________ 

EBRENICE PAULA FERREIRA 
Coordenadora Administrativa do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 
Portaria 1242- 16/SESA  
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Anexo 1  
 

 

ESPECIFICAÇÃO TECNICA 

 
LOTE 01 

ITENS ESPECIFICAÇÃO   U. F. 

01 

 
Curso de ACLS - Suporte Avançado de Vida em cardiologia, 
para trabalhadores médicos e enfermeiros que atuam na rede 
de urgência e emergência do estado do amapá, incluindo  
coffee, break,  almoço, local  e  material  didático,  para  todos  
os alunos. 
 
 

25 
alunos 

R$40.000 

 
 
OBSERVAÇÃO: INDICAR LOCAL E ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DOS CRUSOS:  

 

ASSINATURA DO FORNECEDOR  
 

_________________,  ____/____/_____ __________________________ 

 

LOCAL DATA ASSINATURA/CARIMBO 


