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EMERGENCIAL 001/2019 – CPL/SESA 

Conforme art. 24, inciso IV da Lei 8666/93 e suas Alterações. 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO 

DOS EVENTOS DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. 

Macapá-AP, 06 de junho de 2019. 

1. DO OBJETO: 

1.1 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA 8ª 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1.  A contratação dos serviços de hospedagem e alimentação para a realização de eventos elaborados 

pela SESA justifica-se por haver necessidade da realização das conferências municipal, estadual e 

nacional e demais eventos, sendo estes imprescindíveis para se definir políticas públicas de 

saúde do trabalhador e para gerar ações efetivas em todos os níveis de atenção do SUS. 

2.2. Para que ocorram os eventos a serem organizados por esta Secretaria de Saúde é de suma importância a 

o fornecimento de alimentação e hospedagem para um determinado quantitativo de participantes (ANEXO I). 

Portanto para que tais eventos ocorram faz-se necessária a contratação dos serviços de hospedagem e 

alimentação.  

2.3. Sendo assim essa contratação que terá a participação de usuários, trabalhadores de saúde, 

gestores e prestadores de serviços, que atendem e/ou prestam serviços pelo SUS é uma forma 

de aperfeiçoar e qualificar os integrantes da rede de saúde do estado do Amapá, gerar e 

disseminar novas e melhores práticas em saúde, para com isso melhor atender ao usuário 

cidadão e por fim auxiliar no alcance do objetivo constitucional do Estado descrito no Art. 196 

CF/88. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO: 

3.1. As especificações e quantitativos constam no Anexo I do Termo de Referência. 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 Poderão participar da Contratação Emergencial 001/2019 os interessados no objeto desta 

licitação que comprovarem possuir os seguintes documentos: 

 

4.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
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tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; ou 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

d) Célula de Identidade/RG do representante dos sócios; 

e) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em 

cartório. 

4.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso. 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

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

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

                   

4.1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial com selo da DHP do 

contador que assinou o balanço, os quais comprovem a real situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 

índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que 

obrigatoriamente apresentar documento que altere o mesmo, devidamente registrado e 
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arquivado na junta comercial. 

a.1) a comprovação da real situação financeira da empresa, será avaliada pelos números 

das demonstrações contábeis, em função dos índices abaixo. 

-Índice de Liquidez Corrente – (ILC) igual ou superior a 01(um) a ser obtido pela seguinte 

fórmula: 

ILC = Ativo Circulante 

_____________________ 

Passivo Circulante 

a.2) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar 

resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e 

Solvência Geral. 

a.3) as empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço 

de encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus 

direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência; 

a.4) Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário 

oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 

b) certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

5-  DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1 A proposta, os documentos e os anexos deverão ser encaminhados em original ou por cópia 

autenticada, a Sala da CPL/SESA, sito a Av. Fab, nº 69, CEP 68900-073, Macapá -Ap. Até a 

data limite de 10 de junho de 2019 às 15:00hs. Em envelope lacrado e devidamente 

identificado. 

5.2 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

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

consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

5.3 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

5.4 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 
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5.5 Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

 

Marcelo Dias 
Presidente da CPL/SESA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Aprovo o Termo de Referência e Autorizo o procedimento 
licitatório, na forma da Lei Federal nº: 8.666/93 e suas alterações, 
e demais legislações aplicáveis. 
 

___________________________ 

Secretário de Estado da Saúde 

 
1. INTRODUÇÃO: 
1.1 - O presente termo de referência, elaborado em conformidade com as disposições contidas 
na lei federal nº. 8.666/93 suas alterações e demais legislações correlatas visa estabelecer 
requisito básico e norteador para a contratação dos serviços de hospedagem e alimentação. 
2 – OBJETO: 

2.1 – O presente termo de referência tem como objeto a contratação EMERGENCIAL dos 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO para a realização dos eventos da 8ª Conferência 
Estadual de Saúde, constantes em cronograma, que serão realizados por esta Secretaria de 
Saúde. 
3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:    

 
3.1 - A contratação dos serviços de hospedagem e alimentação para a realização de eventos elaborados 
pela SESA justifica-se por haver necessidade da realização das conferências municipal, estadual e 
nacional e demais eventos, sendo estes imprescindíveis para se definir políticas públicas de 
saúde do trabalhador e para gerar ações efetivas em todos os níveis de atenção do SUS. 
 
3.2 - Para que ocorram os eventos a serem organizados por esta Secretaria de Saúde é de suma importância 
a o fornecimento de alimentação e hospedagem para um determinado quantitativo de participantes (ANEXO I). 
Portanto para que tais eventos ocorram faz-se necessária a contratação dos serviços de hospedagem e 
alimentação.  
 
3.3 - Sendo assim essa contratação que terá a participação de usuários, trabalhadores de saúde, 
gestores e prestadores de serviços, que atendem e/ou prestam serviços pelo SUS é uma forma 
de aperfeiçoar e qualificar os integrantes da rede de saúde do estado do Amapá, gerar e 
disseminar novas e melhores práticas em saúde, para com isso melhor atender ao usuário 
cidadão e por fim auxiliar no alcance do objetivo constitucional do Estado descrito no Art. 196 
CF/88. 
 
4. – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

 
4.1 - São obrigações da CONTRATADA, além das normas estabelecidas no Edital de licitação: 
4.1.1 - A contratada se obriga a realizar o presente contrato na forma estabelecida por este termo. 
4.1.2 - A Contratada, durante a vigência do respectivo Contrato, comprometem-se a: 

a) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 

Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas 

referidas condições; Manter um número telefônico, para abertura de chamados para 

garantia e também para suporte do mobiliário Hospitalar, disponível até o término do 

prazo de garantia do último material; ficando obrigada a montagem dos materiais 

constantes neste termo de referências. 
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b) Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência; 

c) Responsabilizar-se pelo fornecimento e entrega dos materiais; objeto deste Contrato, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 

dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas 

atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a 

terceiros; 

d) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 

execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a 

que a Contratada tiver conhecimento;  

 

4.1.3 - Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos todo e qualquer material e/ou 
equipamento que chegar com defeito ou que vier a apresentar durante seu uso normal o qual 
ocorrerá a expensas do fornecedor; 
 
4.1.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material no CES-AP; 
 
4.1.5 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA, durante a realização 
desta venda; 
 
4.1.6 - Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e/ou supressões do valor inicialmente 
contratado e atualizado, previsto em lei, num montante de até 25 % (vinte e cinco por cento), na 
forma do art. 65, § 1 e 2 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
 
4.1.7 - Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas 
obrigações; 
 
4.1.8 - A empresa adjudicatária deverá retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo máximo 
de até 05 (cinco) dias, contados da data de sua convocação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
 
4.1.9 - A empresa vencedora não poderá transferir a terceiros no total ou parcialmente as 
obrigações assumidas no certame. 
 
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

 
5.1 - São obrigações da contratante, além das normas estabelecidas no Edital de licitação: 
 
5.1.1 - exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos 
termos do edital, de sua proposta e de acordo com as cláusulas contratuais; 
 
5.1.2 - pagar à CONTRATADA o valor resultante na forma estabelecida no edital; 
 
5.1.3 - notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
5.1.4 - permitir ao pessoal DA CONTRATADA acesso ao local da execução do serviço, 
observadas as normas de segurança; 
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5.1.5 - prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA; 
 
5.1.6 - comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade ocorrida. 

6 – DO PAGAMENTO:  

6.1 - O pagamento será efetuado, 30 dias após a execução dos serviços, mediante apresentação de nota 
fiscal/fatura discriminativa em duas vias correspondente ao adimplemento de cada parcela do serviço 
efetivamente concluída. O pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isto a 
contratada identificar na nota fiscal o nome da Empresa, Banco, agência, localidade e numero da conta 
corrente em que deverá ser realizado o depósito. 
 
6.2 - O pagamento só será efetuado, mediante apresentação, junto com a nota fiscal/fatura discriminativa, 
de cópia (que ficará retida), dos comprovantes de recolhimentos dos impostos e contribuições do mês 
anterior.  

7 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

7.1 A despesa para aquisição do objeto deste Termo de Referência ocorrerá à conta de recursos previstos 
no Orçamento da Secretaria Estadual de Saúde. 

8 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:  

8.1 Os prazos para entrega de todos os itens serão de 10 (dez) dias úteis que serão contados a 
partir do recebimento pela Contratada da Nota de Empenho expedida pela Coordenadoria de 
Apoio a Gestão - CAG o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data de convocação da empresa; 
 
8.2 Os materiais deverão ser entregues ao responsável pelo recebimento devidamente instituído 
para recebimento dos materiais constantes no anexo deste Termo, no Conselhos Estadual de 
Saúde-CES-AP, sito  a Avenida Presidente Getúlio Vagas, 24 – Centro – CEP: 68900-070 – 
Macapá – Amapá, Email: cesamapa@gmail.com, em dias úteis, no horário de 8h30min às 
12h00min e da 14h00min às 18h00min; 
 
8.3 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte; 
 
8.4 Os volumes contendo os materiais deverão estar identificados externamente com os dados 
constantes da nota fiscal/ fatura e o endereço de entrega; 
 
8.5 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá 
comunicar por escrito ao Contratante e solicitar novo prazo discriminando a data da provável 
entrega, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a Contratada às 
sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações; 
 
8.6 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos para os locais designados 
neste Termo de Referência. 
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8.7 Os materiais devem ser analisadas pelas comissões Executiva e Organizadora da 8ª CES-
AP, após parecer favorável da mesma, encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde – CES-
AP para recebimento definitivo; 
 
8.8 Os materiais deverão ser entregues conforme acima devidamente protegidos e embalados 
contra danos de transporte e manuseio, sem ônus de frete para o órgão e acompanhados das 
respectivas Notas Fiscais; 
 
8.9 Após a entrega dos materiais pela CONTRATADA a SESA/AP através de seu responsável 
submeterá os mesmos a verificação quanto às especificações constantes deste Termo e 
Proposta. As verificações serão realizadas a critério desta Secretaria no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, procedendo-se desta forma o recebimento definitivo. 
 
8.10 No caso de constatada divergência entre os materiais entregues e os especificados na 
proposta e Anexo deste termo, a adjudicatária deverá substituir os mesmos em, no máximo, 10 
(dez) dias, contados a partir da comunicação da recusa; 
 
8.11 A forma de recebimento dos produtos será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
 
8.12 Serão devolvidos os produtos que não atenderem as especificações exigidas neste Termo 
de Referência; 
 
8.13 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor ou comissão 
encarregada, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal. 
 
9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

9.1.  O acompanhamento e fiscalização dessa relação contratual, ficará a cargo de servidor a 
ser designado por este setor requisitante, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
10. DA RESCISÃO: 

 

10.1 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; 

 

10.2 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. 

 

11 – DAS PENALIDADES 

11.1 Com fundamento no Art. 8º 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 
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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. 

 

11.2 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. 

 

11.3 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: 

 

11.3.1 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. 

 

12- DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - 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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12.2- Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação 

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

CONTRATADA. 

12.3- Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

a) Anexo I - Descrição dos serviços e quantitativos. 

12.4 - 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, 22 de abril de 2019. 
 

 
 
 

 
 

_________________________________________ 
SIVALDA DE NAZARÉ PEREIRA DA CUNHA 

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUL DE SAÚDE 
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ANEXO I – SERVIÇOS 
 

SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR 
FÍSICO 

VALOR 

UNIT TOTAL 

UNID QTDE 

001 
Serviço de Hospedagem em quarto 
triplos para 110 pessoas nos dias 
12, 13 e 14 de junho de 2019.  

UND 
 

400 
 

  

002 
Serviço de fornecimento de Almoço 
para 400 participantes do evento de 
13 e 14 de junho de 2019. 

UND 800   

003 
Serviço de fornecimento de jantar, 
110 delegados do evento de 12, 13 
14 de junho de 2019. 

UND 330   

004 

Coquetel, com fornecimento de 
água, salgados, café, biscoitos 
doce e descartável nos dias 12, 13 
e 14 de junho de 2019. 

UND 1.200   

TOTAL GERAL  (R$) R$ 

 

 

 


