
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. OBJETO  
1.1. Este instrumento tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, com fornecimento de mão-de-obra, 

ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários de primeiro 

uso e genuínos dos respectivos fabricantes de forma a manter em perfeito estado de 

funcionamento e segurança, os elevadores instalados no prédio do Hospital Universitario, 

situado na Rua Juscelino Kubtschek, s/n – km 2  – Macapá-ap. 

  

1.2. Considerados os padrões de qualidade e desempenho, as especificações e o local de 

prestação dos serviços objetivamente definidos neste instrumento, a contratação pretendida 

possue natureza comum para fins de aplicação da Lei Federal nº 8.666.93 e lei nº 10.520/02. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando que o Hospital Universitário e uma unidade que foi estruturada para 

atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela covid-19, com 109 leitos, sendo 32 de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e os demais clínicos, Além de ser a única unidade de 

referência no atendimento a pacientes pediátricos e indígenas que desenvolvem complicações 

do novo coronavírus. 

2.2. Sendo que Os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância 

junto à sociedade não apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas também 

pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer, sobretudo quando a qualidade dos hospitais 

públicos é constantemente questionada junto aos seus usuários. A Secretaria de Estado da 

Saúde tem o compromisso de trazer excelência ao atendimento médico-hospitalar e demais 

atividades correlatas, considerando que o HU e um espaço cedido, e que para garantir o 

funcionamento da unidade, o Estado garantiu a segurança e o cuidado das instalações. Nesses 

termos a emergência aqui se entende como aquela situação decorrente de fatos imprevisíveis 

AUTORIZO Termo de Referência em 

conformidade com a Lei 8.666/1993 e Lei 

nº 10.520/02 

 

Em: ___/ ___ / _____ 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

Decreto nº 1722/2020 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

 

 

  

que exigem imediata providência sob pena de potenciais prejuízos para o cidadão, o que 

justifica para fins de dispensa de licitação. Considerando que a necessidade de contratação 

não possa aguardar os trâmites ordinários do procedimento licitatório. Ou seja, justifica-se a 

contratação direta deste instrumento em razão da necessidade de resposta imediata por parte 

da Administração, que não pode aguardar o prazo ordinário da instrução processual do 

procedimento licitatório, e que esta contratação será atendida por 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou necessidade. 

2.3. Para garantir a segurança dos funcionários e usuários dos elevadores faz-se necessário o 

início dos serviços de Manutenções Preventivas e Corretivas, garantindo não só a 

manutenibilidade dos equipamentos em questão, bem como o aumento da durabilidade e a 

conservação do patrimônio da Unidade, oferecendo assim maior conforto e acessibilidade 

aos funcionários e pacientes, que muitas vezes apresentam necessidades especiais de 

locomoção, uma vez que para os pacientes esse acesso e de extrema necessidade pois são 

acometidos de uma doença que compromete o sistema respiratorio não permitindo que seja 

feito nenhum tipo de esforço. 

2.4. Deste modo, a presente contratação torna-se imprescindível para a perfeita execução das 

atividades dos serviços de saúde, facilitando a acessibilidade no atendimento, mobilidade de 

insumos diversos, material de descarte, equipamentos médicos e mobiliários em geral. Com 

o uso intensivo dos elevadores torna-se imprescindível a manutenção preventiva e corretiva, 

bem como o fornecimento de peças e acessórios básicos originais. O serviço deverá ser 

executado por empresa que disponha de mão de obra especializada, com a utilização de peças 

originais e equipamentos específicos, visando à realização de um trabalho seguro, confiável e 

que atenda prontamente às necessidades oriundas do ritmo de trabalho a que os elevadores 

são submetidos. 

2.5 A exigência de peças originais faz-se em consonância com os artigos 12 e 15 da Lei de 

Licitações e em virtude de apresentarem segurança, maior precisão, durabilidade e melhor 

controle de qualidade, forma pela qual o interesse público será atendido satisfatoriamente. A 

aquisição de peças e componentes de marca diversa dos equipamentos a que se destinam 

pode exigir adequações e adaptações na configuração original do fabricante, ocasionando 

danos aos equipamentos e comprometendo a segurança dos usuários. 

2.6. O serviço de manutenção de elevador pode ser enquadrado na categoria de serviço de 

engenharia comum, para fins do disposto no art. 4º, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, pois 

os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de 

especificações usuais no mercado. O serviço de manutenção preventiva e corretiva pode ser 

descrito por especificações gerais, por meio de planos de manutenção recomendados pelo 

fabricante, de conhecimento público, sem prejuízo da qualidade do que se pretende 

contratar. Por fim, o serviço possui características padronizadas e se encontra disponível, a 

qualquer tempo, num mercado próprio. 

2.7 Como se trata de atividade meio e não há funcionários no quadro de pessoal desta 

unidade para desempenhar o mencionado serviço, torna-se necessária a contratração do 

mesmo na forma preconizada pelo decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018. O serviço a 

ser contratado não exige dedicação exclusiva de mão-de-obra dos trabalhadores da contratada, pois 

a manutenção de elevadores possui um plano de manutenção semirrígido com rotinas e periodicidade 

bem definidas, sendo desnecessária a presença contínua de um técnico especializado nas 

dependências onde se localiza o elevador. Desta forma, a contratada será a responsável em prover 

todos os meios necessários a perfeita consecução dos serviços de manutenção. 
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2.8. Adicionalmente, ainda serão aplicáveis à contratação do objeto do presente Termo de 

Referência as regras dispostas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, as 

normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

3.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

3.1. Descrição dos Elevadores no âmbito do Hospital Universitário: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Nº DE 

IDENTIFICAÇÃO 

1 ELEVADOR DE ACESSO A 

UNIDADE -  capacidade para 16 

pessosas 

01 154257/58 

2 ELEVADOR DE SERVIÇOS – 

capacidade para 13 pessoas 

01 154359/60 

 

3.2. Principais características dos elevadores: 

 

ELEVADOR 1 ELEVADOR 2 

DE ACESSO A UNDADE DE SERVIÇOS 

CARBINA: NEW AMAZON CARBINA:  AMAZON 

TIPO: MACA TIPO: PASSAGEIRO (SERVIÇO) 

VELOCIDADE: 60 m/min. VELOCIDADE: 60 m/min.    1m/seg. 

CAPACIDADE: 16 CAPACIDADE: 13 

PORTA: Lateral Direita/ Lateral Esquerda PORTA: Abertura Lateral Direita 

LINHA: Frequencedyne LINHA: Frequencedyne 

COMANDO: ACS COMANDO: ACS 

MÁQUINA: Gearless MÁQUINA: Gearless 

Nº DE PARADAS: 4 Nº DE PARADAS: 4 

MARCO: Largo  MARCO: Largo  

 

4. METODOLOGIA DA CONTRATAÇÃO. 

4.1. A Contratação dos serviços deste instrumento dar-se-á através de procedimento licitatório 

por Dispensa, utilizando como critério de adjudicação o MENOR VALOR regendo-se pelo art. 24 

da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações. 

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser 

contratado mediante licitação. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 

de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do 

aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 
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5.   DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Manutenção corretiva: é todo serviço efetuado para reparar ou retirar do estado de 

“pane” um componente ou conjunto de componentes cuja avaria resultou na “falha” do 

equipamento. Considera-se como “falha”, qualquer desvio das funções de um equipamento 

que cause a sua indisponibilidade. Entende-se por disponibilidade o estado, de estar (o 

equipamento) em perfeitas condições técnicas, para uso em um instante de tempo escolhido 

ao acaso. 

5.1.1. Os serviços de manutenção corretiva visam sanar eventuais “falhas” em 

quaisquer componentes dos elevadores, inclusive os defeitos resultantes da inadequada 

utilização dos mesmos, pelos usuários da Unidade, fazendo-os voltar a operar em perfeitas 

condições no mais curto espaço de tempo possível. Conserto e substituição de peças. 

5.1.2. A contratada procederá aos consertos ou substituições de peças, quando 

necessário, originadas pelo uso do equipamento, sempre com peças novas. Atender chamado 

da Contratante no prazo máximo de 04 (quatro) horas, para regularizar anormalidades de 

funcionamento, procedendo à manutenção corretiva, substituindo e ou reparando, segundo 

critérios técnicos , componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos e hidráulicos, necessários à 

recolocação dos equipamentos em condições normais. 

5.1.3. Nos casos em que na manutenção corretiva, comprovadamente, haja 

necessidade de troca ou substituição de peças, a empresa contratada deverá apresentar a 

relação das mesmas, devendo a empresa contratada, por ocasião dos serviços, apresentar à 

fiscalização da Contratante todas as Notas Fiscais, referentes às peças a serem utilizadas, 

para que sejam perfeitamente identificadas as procedências das mesmas. 

5.2. Manutenção preventiva: Entende-se como manutenção preventiva, um conjunto de 

ações visando detectar previamente, condições que poderiam afetar negativamente o 

comportamento do equipamento (elevador) reduzindo-se a probabilidade de ocorrência de 

qualquer desvio das suas funções ou defeito. 

6.   DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. As atividades básicas de manutenção são: Vistoria geral em equipamentos, peças e 

materiais abrangendo: Relés, chaves elétricas, contatores e componentes eletrônicos e 

elétricos dos quadros de comando. Redutor, polias, rolamentos do motor, limitador de 

velocidade, aparelho seletor, fita, cavaletes, interruptores, limites, guias, cabos de aço, cabos 

elétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, para-choque, polias diversas, rolamentos 

diversos, cabina, portas, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, 

corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos pertencentes ao sistema. 

6.2. . De conformidade com a natureza do aparelho vistoriado executar: testes, limpeza, 

lubrificação, ajustes, e regulagens, proporcionando um funcionamento eficaz, seguro e 

econômico do elevador. Para tal finalidade a empresa contratada deverá empregar mão de 

obra experiente, qualificada e treinada. 

6.3. Nos casos em que na manutenção preventiva, comprovadamente, haja necessidade de 

troca ou substituição de peças, a empresa contratada deverá apresentar a relação das mesmas 

com características técnicas e mecânicas das peças originais (resistência a esforços, formato, 

dimensões, qualidade e acabamento) e quando solicitado pela fiscalização da Unidade deverá 

ser apresentada a comprovação dessas características, por intermédio do catálogo técnico das 

respectivas peças e em casos específicos por certificados de qualidade emitidos por órgãos de 

reconhecida competência (Ex – INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
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e Qualidade Industrial), que serão adquiridas pela Contratante em procedimento de aquisição 

autônomo. 

6.4. Todas as peças substituídas deverão ser colocadas à disposição da Contratante. 

6.5. Serão considerados como incluídos no valor mensal todas as ferramentas, acessórios e 

consumíveis necessários. 

6.6. Quaisquer danos causados às instalações, aos funcionários e visitantes da Unidade pelos 

empregados da empresa contratada ou seus prepostos serão apurados pela fiscalização e 

avaliados, sendo a empresa contratada obrigada a efetuar a devida indenização pelos 

prejuízos, que vier a dar causa. 

6.7. A Contratante em hipótese alguma fornecerá a empresa contratada para a execução dos 

serviços: Funcionários, Ferramentas em geral, Materiais e equipamentos. 

6.8. Após a execução dos serviços, será elaborada um BOLETIM ANALÍTICO no qual 

estejam listadas todas as atividades básicas efetuadas. Tais boletins deverão ser encaminhados 

ao Setor Demandante, para análise e aprovação. 

6.9. Se durante a execução dos serviços, for notado no elevador algum defeito que prejudique 

o seu funcionamento ou afete a sua segurança, a empresa contratada fica obrigada a tirar de 

serviço o equipamento avariado, colocar no andar térreo placa indicando ELEVADOR 

PARADO POR DEFEITO e comunicar o ocorrido imediatamente a Contratante. 

6.10. Os funcionários da empresa contratada deverão sempre se apresentar devidamente 

uniformizados, para que possam ser facilmente identificados pelo pessoal da segurança da 

Unidade. 

6.11. A empresa contratada fica obrigada a efetuar os testes de segurança para avaliar o 

desempenho dos elevadores com a periodicidade e os requisitos exigidos pela legislação em 

vigor. 

6.12. A empresa contratada fica obrigada a fornecer gratuitamente a Contratante todos os 

laudos de regularidade de funcionamento do elevador, sempre que solicitados. 

6.13. Casos envolvendo pessoas presas na cabine o prazo máximo de atendimento reduz-se a 

02 (duas) horas, fora do seu horário normal de trabalho, manter a unidade informado de como 

e onde deverá ser solicitados, serviços de emergência até às 22h00minhs, destinado 

exclusivamente a atendimento de chamados para normalização inadiável do funcionamento 

do elevador, podendo, na ocasião, aplicar materiais de pequeno porte. 

6.14. Os serviços a serem executados pela contratada nos elevadores atenderão as necessidades 

de manutenção preventiva mensal e corretiva sempre que necessário de acordo com as solicitações e 

consistem resumidamente em manter preventivamente e corretivamente a rotina de conservação 

dos elevadores, de forma que não haja interrupção no funcionamento normal, senão aqueles 

previamente programados e necessários para a execução do próprio serviço de manutenção. 

6.15. Não haverá limites para o número de chamados, podendo ser realizados em quaisquer horários, 

incluindo sábados, domingos e feriados. 

6.16. Em caso de parada dos equipamentos (elevadores ) a contratada ficará obrigada a colocar os 

mesmos em funcionamento no prazo de 1 (um) dia útil, contados a partir do dia da abertura do chamado 

técnico, incluindo o fornecimento de peças. 

6.17. A dilatação de prazo poderá ser concedida, a critério do Contratante, mediante justificativa 

técnica elaborada pela contratada. 

6.18. A Fiscalização ou o gestor do contrato deverá avaliar a aceitação ou não da justificativa de dilação 

do prazo para execução do serviço não podendo ser superior a 15 (quinze) dias corridos, mediante análise. 

 

7. DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
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7.1. O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a todas as 

condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às 

regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o 

Ministério do Trabalho, incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

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

todo o prazo de vigência da contratação. 

8. DAS PEÇAS E MATERIAIS 

8.1. As peças e componentes a serem empregados na execução dos serviços deverão ser novos 

e originais, ficando a contratada obrigada a apresentar, sempre que solicitado, documentos que 

comprovem a procedência dos mesmos; 

8.2. Todas as peças e componentes substituídos deverão ter o aval do fiscal da Unidade, porém 

caberá a contratada a responsabilidade da guarda e o descarte dos mesmos. 

8.3. A Contratante ficará isento de quaisquer responsabilidades quanto a roubos, cópias, 

reutilização entre outros da propriedade industrial, assim como o descarte conforme legislação 

ambiental. 

8.4.  Estão excluídas as peças e os serviços decorrentes de danos causados aos equipamentos 

produzidos por caso fortuito ou força maior, bem como as instalações físicas da casa de 

máquinas (cabos de alimentação do quadro de força, janelas, iluminação, alvenaria, pinturas) e 

componentes de acabamento em geral (painéis de cabina, vidros, espelhos e revestimentos), desde 

que, os danos ocorridos, em tais componentes não tenham sido provocados pelos funcionários e 

prepostos da própria contratada. 

8.5. Todos os materiais usados para limpeza e lubrificações, tais como graxa, óleo, estopa, 

produtos químicos, etc., serão por conta da contratada, bem como as pequenas peças, tais como 

parafusos, porcas, arruelas, correias, hélices, lâmpadas, rebobinamento de motores elétricos, tinta 

para pequenos reparos, cabos e fios elétricos, capacitores de fases; 

8.6. As peças a serem substituídas, quando necessário, deverão ser por conta da Contratada. 

8.7. GARANTIA DAS PEÇAS: As peças e componentes fornecidos pela 

CONTRATADA e utilizados na manutenção deverá ter garantia por 120 (cento e vinte) 

dias, contados da data da expedição do Atestado de Realização dos Serviços de 

Manutenção Corretiva. 

8.7.1. Durante o período de garantia, os materiais que apresentarem defeitos serão 

reparados e/ou substituídos e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destes 

correrão por conta da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

8.7.2. Os materiais a serem empregados devem ser de ótima qualidade, sendo que a 

FISCALIZAÇÃO poderá recusar aplicação de substitutos que julgar não convenientes à manutenção de 

desempenho ou vida útil dos equipamentos e sistema. 

 

8.8. REFERENCIAS NORMATIVAS: Os materiais a serem empregados e os serviços a serem 

executados deverão obedecer rigorosamente: 

ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança 

para construção e instalação; 

ABNT NBR 15.597:2010 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de 

elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de 

passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas; 
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ABNT NBR 16083:2012 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes - 

Requisitos para instruções de manutenção; 

ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa com 

mobilidade reduzida - Requisitos de segurança para construção e instalação; 

ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção 

e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com 

deficiência; 

ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes 

– Qualificação; 

ABNT NBR 5665:1983 Versão Corrigida: 1987 - Cálculo do tráfego nos elevadores; 

NORMA NBR 15597/2008 – Desde 19 de setembro de 2008, entrou em vigor a NBR 15597, 

que estabelece novas regras nacionais de segurança para elevadores. A norma, editada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (A.B.N.T.) prevê itens relacionados à segurança de 

quem fará a manutenção nos equipamentos além dos usuários; 

Às normas do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá – CBMAP; 

Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e 

armazenagem dos produtos; 

NBR IEC 62271-102 – Seccionadores e Chaves de Aterramento; 

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR IEC 60439-1- Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensão; 

NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; 

À Portaria 2.296, de 23 de julho de 1997, e atualizações – Estabelece as Práticas de Projetos e 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, a cargo dos órgãos e entidades integrantes 

do SISG (Sistema de Serviços Gerais da Administração Federal). 

À Resolução 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA. 

Obs.: Evidentemente, estas normas não são exaustivas, mas, sim, meramente exemplificativa, 

podendo outras condutas ser enquadradas e aplicáveis ao objeto do Contrato. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a: Exercer a fiscalização dos serviços por funcionário 

especialmente designado; 

9.2. Indicar, formalmente, o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

9.3. Fornecer todos os materiais que devam ser substituídos; 

9.4. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovados. 

9.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na prestação dos serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do objeto, no prazo 

e forma estabelecidos neste instrumento e seus anexos. 

9.8. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações exigidas; 

9.9. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a execução do 

objeto; 

9.10. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa executar o objeto 

deste Termo dentro das normas estabelecidas; 

9.11. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
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representante da empresa; 

9.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. A CONTRADA, além da disponibilização de mão de obra qualificada e dos 

equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção contratados, 

obriga-se a cumprir integralmente as especificações definidas no Termo de Referência e: 

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

vigente; 

10.3. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

10.4. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto às substituições de empregados 

não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

10.5. Manter seus empregados regularmente registrados, segundo as normas de Consolidação 

das Leis do Trabalho, assumindo inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias decorrentes dessas relações de emprego, arcando com todas as despesas 

referentes a empregados e ou contratados, inclusive encargos e benefícios. Tudo conforme as 

exigências legais, não havendo repasse de qualquer ônus à Contratante. A contratada será ainda 

responsável por todas as despesas com transporte e alimentação de seus funcionários; 

10.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos e transportes necessários 

à execução dos serviços especificados; 

10.7. A CONTRATADA deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela 

Contratante, garantindo-lhe, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados 

ou em execução. 

10.8. A CONTRATADA deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações 

feitas pelo Contratante, refazendo e retificando às suas expensas os serviços que não estejam 

dando resultados satisfatórios, ficando sujeita a aplicação dos itens das Cláusulas Contratuais 

pertinentes. 

10.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

10.10. Efetuar a execução do objeto em condições, conforme especificações, e local constantes 

no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes ao serviço executado; 

10.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

10.12. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução do serviço. 

10.15. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre a contratação do objeto e apresentar os respectivos 
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comprovantes, quando solicitados pela Administração;  

10.16. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 

descarga, até os locais indicados neste Termo; 

10.17.  Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais/serviços que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente 

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

responsabilidades pactuadas; 

10.18. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

10.19. 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 execução do objeto, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

10.20. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo Licitatório. 

10.21.  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 o objeto deste Termo, razão pala qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante. 

11. DA VIGENCIA DO CONTRATO 

 

11.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 02 (dois) dias a partir da assinatura do contrato e 

terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos e initerruptos. 

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

12.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados; 

12.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela 

contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes;  

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do serviço, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

12.4.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993; 

12.5. Durante o período de prestação dos serviços, a Empresa poderá manter preposto, aceito 

pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

12.6. Não Obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou 

por prepostos designados. 
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13. TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO  

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos 

termos abaixo: 

13.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 

fiscalização; 

13.4. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 

fizerem necessários. 

13.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

13.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

13.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e Instruções exigíveis. 

13.8. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, 

cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com 

suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

13.9. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório deverá conter o registro, a 

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

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 

para recebimento definitivo. 

13.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

13.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 

esgotamento do prazo. 

13.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor. 

13.13. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

13.14. Após homologado o processo licitatório, a Administração convocará a adjudicada para 

a assinatura do instrumento contratual correspondente; 

13.15. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este prazo poderá ser 
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prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

13.16. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato 

formal de assinatura do respectivo contrato; 

13.17. A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato implicará na 

inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções 

legalmente estabelecidas; 

13.18. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

13.19. Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicada 

obriga-se a realizar os serviços de manutenção, conforme especificações e condições contidas 

neste Termo de Referência, em seus anexos e na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no 

caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste Termo de Referência; 

13.20. A contratação tem prazo de vigência de até (180) dias, contado da data de publicação do 

extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas 

pelas partes serão exigíveis, sendo o prazo de execução prorrogável na forma do art. 57, §1º, da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. FORMA DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do 

objeto, precedido da respectiva ordem de serviço mediante o processamento normal de 

liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-

AP); 

14.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da 

Nota Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), 

acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, 

para sua devida certificação, conforme disposto o art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º 

do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

14.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, 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; 

14.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes 

à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

14.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

14.7. 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 a execução do objeto; 
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14.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 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; 

14.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

14.10. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

 

a) EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga; 

 

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I= (TX/100)/360  

I= (6/100)/360 = 0,00016438  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 

8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato. 

15.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de 

prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária. 

15.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% 

(dois por cento). 

15.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

 15.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 

de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN 

SEGES/MP nº 5/2017. 

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

15.7. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

15.8. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

15.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
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forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

15.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

15.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação. 

 15.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data em que for notificada. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

16.1. A despesa com a execução dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com 

fornecimento de peças originais ou genuínas, objeto desta Licitação, ação:, programas:, 

elementos de despesa: fonte: . 

17. DO VALOR ESTIMADO 

17.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 2.548,33 (dois mil quinhentos e quarenta e 

oito reais e trinta e três centavos); 

18. DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL 

18.1. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis.  

18.2. 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. 65, da Lei 

8.666/93. 

18.3. 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. 65, §1º da Lei 8.666/93. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10.520/2002 e 

subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que:  

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 

aceitar ou retirar a nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar 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) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 
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19.2. 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: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, 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; 

c) multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) 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 2 (dois) anos; 

f) 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 05 (cinco) anos; 

g) 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. 

 

19.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscalno 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtudede 

atos ilícitos praticados. 

19.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com 

as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

19.5. 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 de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto 

na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

19.6. 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; 
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19.7. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1. A mão-de-obra fornecida pela Contratada para a prestação do serviço ao Contratante não 

gerará para esta Secretaria de Saúde o estabelecimento de vínculo de emprego, nem instituirá 

solidariedade passiva em razão do não cumprimento, pela Contratada da obrigação de 

pagamento de remuneração ou verba rescisória do pessoal que contratar ou de 

recolhimento de obrigações sociais, previdenciárias e tributárias. Qualquer dúvida ou 

reclamação, por parte da Contratada, durante a vigência do contrato, deverá ser 

encaminhada por escrito ao Contratante que adotará as medidas e/ou providências 

necessárias para a sua solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá-AP, 15 de fevereiro de 2021. 
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