
Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito

público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE -
SEMA, inscrita no CNPJ (MF) n 01.249.331/0001-22, com sede nesta Capital, na Av.
Mendonça Furtado, n 53-Centro, CEP 68900-060, Macapá/AP, neste ato representado por
seu Secretário, Sr. ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE, brasileiro, solteiro,
Engenheiro Agrônomo, domiciliado na cidade de Macapá, Estado do Amapá, residente à Rua
Zeca Serra, 1907, Bairro - Universidade, portador da carteira de identidade n 331.610-AP (2a
Via), expedida pela SSP/AP, CPF/MF sob o n 070.675.422-00, nomeado através do Decreto
n 3.987, de 11 de setembro de 2019, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro

lado, a Empresa UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELLE, CNPJ n1
04.166.506/0001-26, com sede na Rua Dr. Walter da Silva Pacheco, Macapá/AP, n 392-B -
Bairro Jardim Marco Zero, Cep n 68.903-180, que apresentou os documentos exigidos por
lei, neste ato representado legalmente pelo Senhor JOÀCI LIMA PALMERIM, portador da
Carteira de Identidade n 068337/PTC/AP, CPF n 415.937.232-53, daqui por diante
denominada CONTRATADA, tem, entre si, justo e avençado nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

1.1- Esta contratação tem fundamentação no disposto na Lei n 10.520/2002, Decreto n
5.450/2005, Decreto Estadual n 2.648/2007, Decreto Estadual n 3182, de 02 de setembro de
2016, Lei Complementar n 123/2006, IN 1/2010 e 02/2008 -MPOG e alterações posteriores,
e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nas
cláusulas e condições seguintes, firmam o presente instrumento de Contrato, do qual ficam

fazendo parte, como peças integrantes:
1.2- Este Contrato decorre Processo Administrativo n 01.2019.00394577001.25/29-
SEMA, ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇO n 001/2019 - RURAP (Pregão
Eletrônico SRP n  001/2019-RURAP; Processo n 37.0104/2018-RURAP), que foi
regularmente analisado pelo Parecer Jurídico n  772/2019 - PLCC/PGE/AP da
Procuradoria Geral do Estado — PGE, que opinou pela possibilidade da adesão.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE-SEMA E A EMPRESA
UNISERVICEEMPREENDIMENTOS
EIRELLE, PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

CONTRATO N 004/2019-SEMA

ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

NÚCLEO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E COMPRAS



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de Serviços de Manutenção Predial
Preventiva e Corretiva com fornecimento de Material e Mão-de-Obra, visando atender as

necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, nas
manutenções do prédio sede, conforme especificações e condições constantes no Termo de
Referência, anexo deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva com fornecimento de Material
e Mão-de-Obra, visando atender as necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE - SEMA ocorrerá no prédio sede com sede nesta Capital, na Av.

Mendonça Furtado, n 53-Centro.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.   CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.1.1.Todos os serviços relativos a presente contratação referem-se à Manutenção Predial
Preventiva e Corretiva com fornecimento de Material e Mão-de-Obra, entendendo-se como
tal, todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nas

instalações dos prédios da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
por LOTE, anexo a cada um dos LOTES específicos, que resultem, respectivamente, na
manutenção e na recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio público
seja preservado. Compreendem assim reparos nas instalações físicas, tais como: Alvenaria e
Revestimento; Pintura, Portas, Janelas e Divisórias; Água Fria e Esgoto; Torneiras e

Acessórios; Cobertura e Forro; Retirada - Demolição; Argamassa e Concreto; Paisagismo;
Guarda-Corpo e Corrimão; Vidros e Espelhos; Diversos e Sistema Contra Incêndio. Os
serviços contratados diferem do conceito de obra, que se caracteriza pela modificação
esporádica, predeterminada e completa de um sistema ou subsistema, ampliação ou de
substituição majoritária de componentes com o objetivo de obter-se condição de uso ou de
operação diversa daquela existente. Assim, é vedado à CONTRATADA alegar a
caracterização de obra nos casos de serviço de maiores proporções e de recomposição
acessória decorrente dos serviços executados, desde que esteja caracterizado o estado de

manutenção.
4.1.2.Os serviços serão realizados sempre em atendimento à ORDEM DE SERVIÇO,
conforme  modelo constante  em anexo  ao Edital,  expedida pela Coordenadoria

Administrativa e Financeira - COAFI/SEMA.í
4.1.3.A relação dos serviços, assim como os seus quantitativos estimados encontram-se no
Termo de Referência, bem como os respectivos custos unitários máximos oferecidos na

planilha de Quantidades e Preços.
4.1.3.1. Não serão admitidos valores de serviços superiores ao constante na tabela SINAPI;
4.1.4.Após a aprovação da Administração a Contratada deverá providenciar a realização do
serviço em até 48 (quarenta e oito) horas, ressalvados os casos em que comprovadamente não
houver disponibilidade de material no mercado, autorizada pela Administração;
4.1.5.A empresa deverá trabalhar no regime de plantão e os serviços devem ser iniciados em
no máximo 48 (quarenta e oito) horas, salvo em casos devidamente especificado na ORDEM

DE SERVIÇO;
4.1.6.Compete à Contratada, fazer minucioso estudo, verificação de todos os detalhes e
demais documentos fornecidos pela COAFI/SEMA, para a execução dos serviços.
10.1.6.1. Em caso de dúvida na interpretação dos documentos contratuais deverá ser
consultada a COAFI/SEMA, a quem caberá os esclarecimentos.



4.1.7.A conferência para o recebimento do serviço deverá ser feita pelo preposto da

CONTRATADA e fiscal da CONTRATANTE, que deverão fornecer parecer quantitativo e
qualitativo sobre o serviço e cópia da Nota Fiscal assinada por ambos ao fiscal do contrato.
4.1.8.Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados obedecendo às normas

da ABNT.
4.2. Da manutenção preventiva e corretiva, pequenas adaptações e acréscimos das

instalações físicas, hidrosanitárias e estruturais.

4.2.1. É comum a necessidade de executarem-se pequenas adaptações e acréscimo nas
instalações dos prédios das escolas, tais como demolições, execução de alvenaria e
revestimento de paredes, emassamento e pintura, impermeabilizações, recuperação e/ou
execução de forro e cobertura, recuperação e/ou execução de instalações hidrosanitárias,
recuperação e/ou execução de pisos/calçadas. Estes pequenos serviços serão acompanhados e
administrados pela Coordenação de Rede Física/COREF que fornecerão todas as orientações

necessárias.
4.2.1.1. Deverão ser adotadas as rotinas de manutenção preventiva e corretiva padronizadas,

conforme descrição resumida abaixo:
a)Alvenaria e Revestimento: Manutenção, conservação, demolição e reparos de
alvenaria das edificações, muros e outros; confecção de elementos diversos de concreto;
abrir e re-aterrar valas, limpar a obra; instalação e/ou recuperação e reparos de azulejos,
cerâmicas e outros tipos de pisos e revestimentos; demolições e recuperação de paredes;
raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; remoção de divisórias
(madeira, pvc, etc); outros serviços de alvenaria e de revestimento que se façam

necessários.
b)Pintura: Manutenção e execução de pintura das edificações (paredes externas
e internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc), muros,
muretas, bancos, corrimãos, portões e outros; raspagem de paredes e preparo para
pintura (aplicação de massa e lixamento); emassamento sobre paredes em alvenaria de
tijolo cerâmico (com massa corrida látex e/ou acrílica), pintura esmalte sintético em
madeira, ferro, estruturas metálicas; outros serviços de pintura que se façam necessários.
c)Portas, janelas e divisórias: Manutenção e recuperação de portas, janelas e
esquadrias danificadas pelo cupim ou pelo tempo, conserto de mesas, cadeiras e
armários, conserto do madeiramento de telhados, colocação de telas em janelas e
grades, colocação de quadros, trincos, porta cadeado e ferrolhos; colocação, remoção,
manutenção e conservação em esquadrias de modo em geral (vidro, madeira, alumínio,

etc); outros serviços de carpintaria que se façam necessários.
d)Água Fria e Esgoto: Manutenção e conservação dos banheiros, cozinhas e
outros; remoção, montagem, manutenção e conservação dos sistemas hidráulicos que
abastecem as edificações dos prédios; manutenção e conservação dos sistemas de águas
pluviais, rede de esgoto sanitário, instalação e reparos de encanamentos, caixas d'água e
troca de louças, registros, caixas de descarga, ralos, sifôes e outros; reparos de rotina das

redes de água; outros serviços hidráulicos que se façam necessários.
e)Torneiras e Acessórios: Manutenção e conservação, fornecimento e instalação
de Torneira cromada de mesa para lavatório, torneira cromada de parede, torneira bóia,
porta toalha banho metal cromado, porta toalha rosto em metal cromado, papeleira de

parede em metal cromado, saboneteira de sobrepor, etc.
f)Cobertura e Forro: Colocação, remoção, manutenção e conservação da
cobertura  em  geral  (telhas,   forro,  estrutura  de  madeira  para  cobertura,

impermeabilização de calhas, rufos, etc).
g)Retirada / Demolição: Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos



vazados, demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento, demolição de
divisórias em placas de marmorite ou de concreto, demolição de revestimento de
argamassa de cal e areia, demolição manual de laje pré- moldada com transporte e carga
em caminhão basculante, remoção de rodapé cerâmico, retirada de aparelhos sanitários,
retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas ou de vidro, etc.
h)Argamassa e concreto: Manutenção e conservação de Caixa de gordura, caixa
de inspeção, emboço para recebimento de cerâmica, massa única para recebimento de
pintura, concreto FCK = 15MPA, FCK = 20MPA, FCK = 25MPA, etc.
i)Paisagismo: Manutenção e conservação de Grama em placas, poda de árvores,
plantio de árvore regional, plantio de arbusto, terra vegetal, etc.
j)Guarda corpo e Corrimão: Manutenção e conservação de Guarda corpo com
corrimão em ferro, guarda corpo e corrimão em tubo de aço galvanizado, barra de

apoio, corrimão em aço galvanizado, etc.
k)Vidros e Espelhos: Manutenção e ou instalação de Espelho cristal esp= 4mm,
vidro liso comum esp= 3mm e 4mm, Vidro temperado incolor esp= 6mm, 8mm e

lOmm, etc.
1)Diversos: aparelho sinalizador de saída de garagem, cadeado simples 25mm e
35mm, conjunto para futsal com traves oficiais, conjunto para quadra de vôlei com
postes em tubo de aço galvanizado 3", par de tabelas de basquete em compensado naval,
placa de acrílico transparente adesiva para sinalização de portas, placa de obra em chapa
de aço galvanizado, placa de inauguração metálica, reaterro compactado manualmente,
transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia em leito natural e rodovia
pavimentada, transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, etc.  |
m)   Sistema contra incêndio: Abrigos para hidrante, conjunto de mangueira para

combate a incêndio, extintor incêndio TP pó químico 4Kg e 6Kg, luminária de
emergência, placa de sinalização de segurança contra incêndio, etc.

4.2.2. Periodicidade de manutenção preventiva e corretiva e disposições gerais acerca de
manutenção corretiva para todos os serviços contratados:

a) As manutenções preventivas e corretivas serão realizadas sempre que necessárias e
quando devidamente solicitadas pelo Gestor e/ou Fiscal do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.

5.1.   DOS MATERIAIS
5.1.1. Para realização das manutenções que necessitem de emprego de materiais, estes
deverão ser fornecidos pela contratada, e deverá ser de qualidade, ficando a cargo da
fiscalização, rejeitar em parte ou todo material apresentado.

a)Todos  os  materiais  a  serem empregados  nos  serviços  deverão  ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões
especificados e às normas daABNT;
b)Todos os materiais fornecidos pela contratada, que serão empregados nos
serviços, deverão possuir garantia mínima pelo prazo estabelecido pelo fabricante e
deverá ser apresentado à fiscalização antes da utilização dos mesmos para aprovação;
c)Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à contratada a apresentação
de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na
instalação dos equipamentos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela
contratada e executados por laboratórios credenciados pelo INMETRO ou Institutos

idôneos.
d)Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser utilizados na



execução dos serviços. A estocagem de todos os materiais será de responsabilidade da
contratada;
e)A contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais em tempo hábil
para a execução dos serviços de acordo com a ordem de serviço e cronograma emitidos
pelo fiscal do contrato. A fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços
devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

5.2. DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
5.2.1. A contratada deverá colocar à disposição dos profissionais para uso individual e/ou
coletivo, as ferramentas e equipamentos em perfeitas condições de uso, substituindo-os
sempre que não estiverem em condições adequadas para execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO HORÁRIO PARA ATENDIMENTO

6.1.A CONTRATADA executará a manutenção preventiva e corretiva em dias úteis após
autorizado pela COAFI/SEMA no horário compreendido entre 8 às 18 horas, excetuando-se a
manutenções que se fizerem necessárias aos sábados e domingos.!
6.2.Em caso de manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá atender às chamadas até
o dia útil subsequente e agendar a prestação dos serviços, observando os seguintes prazos:

a)Até 01 (um) dia útil  - a contar do recebimento da autorização pela
COAFI/SEMA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1.Os serviços deverão ser aceitos da seguinte forma:
a)Provisoriamente, após o recebimento dos serviços pelo Fiscal do Contrato, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações

constantes nesse termo;
b)Definitivamente, em até 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade do
serviço e quantidade dos materiais e conseqüente aceitação.

7.2.Nos termos do art. 67 Lei n 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, fazendo a conferência quantitativa e
qualitativa dos serviços/materiais entregue considerando os parâmetros elencados neste
Termo de Referência. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.I
7.3.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 8.666, de 1993;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do

contrato;
8.2.Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na
licitação, devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da

manutenção dessas condições:
8.3.Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas



decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de
acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
8.4.Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às

dependências, da CONTRATANTE;
8.5.Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a

execução deste contrato;
8.6.Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada

e prestar os esclarecimentos solicitados;
8.7.Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço,
com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;
8.8.Arcar  com as  despesas  decorrentes  de qualquer  infração cometida por  seus

empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato;
8.9.Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
8.10.Manter  seus  empregados  sob as  normas  disciplinares  da CONTRATANTE,
substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que
seja considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE;
8.11.Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à
realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida;
8.12.Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das

atribuições de seus empregados;
8.13.Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;
8.14.Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade
responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à

execução dos serviços pelos empregados;
8.15.Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
8.16.Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;
8.17.Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;
8.18.Colocar    à   disposição    da   CONTRATANTE  o   quantitativo   de
equipamentos/ferramentas necessários à perfeita realização dos serviços, que deverão estar em
ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas;
8.19.Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre
em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às

instalações da CONTRATANTE e à prestação dos serviços;
8.20.Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede

elétrica, sob pena de responsabilidade;
8.21.Relacionar, antes de iniciar os serviços, os equipamentos/ferramentas a serem
utilizados, fornecendo sua descrição sumária, e apresentar previamente para avaliação e

aprovação da fiscalização;
8.22.Manter,  nas  dependências  da CONTRATANTE, devidamente identificadas,  a
quantidade e a espécie dos equipamentos/ferramentas necessários à execução dos serviços
objeto do contrato, devendo providenciar e disponibilizar qualquer outro equipamento julgado

indispensável para a realização dos serviços;
8.23.Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE ou de

outra empresa prestadora de serviço;
8.24.Realizar a manutenção dos equipamentos/ferramentas e de seus acessórios necessária à



execução dos serviços;
8.25.Substituir os equipamentos/ferramentas em até 48 (quarenta e oito) horas, quando
apresentarem defeitos, devendo submeter os novos equipamentos à autorização formal da

FISCALIZAÇÃO;
8.26.Substituir, imediatamente, a pedido da FISCALIZAÇÃO, sem que lhe caiba o direito
de reclamação ou indenização, os equipamentos/ferramentas que apresentarem rendimentos

insatisfatórios e de baixa qualidade;
8.27.Usar materiais e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelos
órgãos governamentais competentes, todos de primeira qualidade, com embalagens originais
de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a revestimentos, pisos,
instalações elétricas ou hidráulicas, redes de computação, água e esgoto e às demais

instalações da CONTRATANTE;
8.28.Comunicar,  previamente,  eventual  necessidade  de  substituição  de  material
especificado, com as devidas justificativas. O produto para reposição deverá ser aprovado
pela FISCALIZAÇÃO e sua remessa cessará tão logo normalize a causa impeditiva;
8.29.Manter sede, filial ou escritório em Macapá-AP com capacidade operacional para
receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A
CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias o cumprimento desta

obrigação;
8.30.Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências dos locais de
serviços por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisação dos
transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos

serviços em regime extraordinário;
8.31.Efetuar o pagamento de salários e demais verbas de seus empregados, bem como
recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as

comprovações respectivas;j
8.32.Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados durante a execução do contrato, ainda que acontecido em dependência da

CONTRATANTE;8.33.Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção,

conexão ou continência;
8.34.Responsabilizar-se, por todos os encargos fiscais  e comerciais resultantes  da

contratação.i
8.35.A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem

pode onerar o objeto do contrato.
8.36.Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários
concernentes ao contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas

os valores referentes aos salários, auxílios e eventuais direitos trabalhistas.
8.37.A CONTRATADA deverá, ainda, se solicitada previamente pela CONTRATANTE,
executar os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo,
nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista

na convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria envolvida.!
8.38.Implementar de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente
dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependências do

CONTRATANTE;



8.39.Fazer  seguro de  seus  empregados  contra riscos  de  acidentes  de trabalho,
responsabilizando-se, também, pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;
8.40.Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor

poluição, tais como:
a)Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes;
b)Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
c)Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e

água;
d)Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de

redução de desperdícios/poluição; e.
e)Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservação.
8.41.Desenvolver  ou adotar  manuais  de procedimentos  de  descarte  de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas

respectivas indústrias;
8.42.Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de
aerossóis  em geral. Estes produtos,  quando descartados,  deverão ser  separados  e
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1.Expedir a ordem de serviço;
9.2.Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços dentro das normas do Contrato, permitindo acesso dos empregados da
CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço;
9.3.Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo

representante ou preposto da CONTRATADA;
9.4.Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas

todas as formalidades e exigências do contrato;
9.5.Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse fim;

9.6.Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos;
9.7.Comunicar  oficialmente  à CONTRATADA quaisquer  falhas  verificadas  no

cumprimento do contrato;
9.8.Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e os
treinamentos que se verificarem necessários;
9.9.Autorizar quaisquer serviços pertinentes ao conjunto de suas edificações, semelhantes
aos descritos no objeto e de igual nível de complexidade, decorrentes de imprevistos durante a
execução do contrato, mediante orçamento detalhado, previamente submetido e aprovado pela

FISCALIZAÇÃO, desde que comprovada a necessidade dos serviços.
9.10.Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.11.Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, em conformidade com o art. 36,  8o da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;
9.12.Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.13.Manter arquivada toda a documentação contendo o histórico dos serviços, relatórios de
manutenção corretiva, ordens de serviços, orçamentos e autorizações dos serviços, para que



qualquer servidor possa ter acesso, em uma eventual necessidade, às informações relacionadas

às manutenções preventiva e corretiva realizadas em cada equipamento.
9.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, servidor
público regularmente designado pelo CONTRATANTE, nos termos da Lei n 8.666/1993 e
da instrução Normativa n 02 de 2008, especialmente, desta última, observados os seus art. 31

a 34, e o que segue:
I.Competirá ao fiscal do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas

cabíveis;
II.A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante  de  imperfeições  técnicas   e  na  ocorrência  destas,  não  implica
co; responsabilidade da Administração, ou de seus agentes e prepostos, de conformidade

com o art. 70 da Lei n 8.666/1993;
IL.    O fiscal do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
re^acionadas com a execução do contrato, indicando horário, dia, mês e ano, bem como
o(s) nome(s) de funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e encaminhando os
aj   ntamentos à autoridade competente, para as providências cabíveis.
I .    Providenciar o atesto da Nota Fiscal, no prazo máximo de 02 (dois) dias de seu

recebimento.
10.2/ fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contrai ! a, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfe . ões técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior c na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes  prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n 8.666, de 1993;
10.3i s  decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) Agente(s)
Fiscaliz :or(es) deverão ser solicitadas ao Gestor, em tempo hábil, para adoção das medidas

conveni  les.

CLÁU  LA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1.( Termo de Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, com início na data de
05/11/2  ) e encerramento em 05/11/2020, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o 1 nite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade

compet ^e e observados os seguintes requisitos:
1\. 1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
12. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
1!.3. O valor  do  contrato  permaneça economicamente  vantajoso para  a

Ainistração;
1t.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;
1i.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

11.2.,prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1 - O valor mensal da contratação é de R$ 45.832,50 (quarenta e cinco mil, oitocentos e
trinta e dois reais e ciquenta centavos), perfazendo o valor total anual estimado de R$
549.990,00 (Quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais).
12.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1.As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente -
SEMA/AP, para o exercício de 2019 fica empenhado inicialmente o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), comforme a classificação abaixo:

Fonte: 101
Programa de Trabalho: 1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000

Elemento de Despesa: 3390.39
Nota de Empenho: 2019NE00215 datada de 05 de novembro de 2019.
13.2.No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO

14.1.O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, em até 30
(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor
responsável pela fiscalização do Contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art.

5o da Lei n 8.666/93;
14.2.O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar
deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada

por ocasião da licitação, e na Nota de Empenho.
14.3.A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição e

quantitativo dos serviços executados;
14.4.A CONTRATADA deverá apresentar Relatório dos Serviços Realizados juntamente
com a Nota Fiscal correspondente, discriminando: local, data do início e término dos serviços,

a fim de possibilitar o atestamento pela Fiscalização do CONTRATANTE, do cumprimento
dos prazos previstos no cronograma físico;
14.5.A omissão de qualquer despesa necessária à execução dos serviços será interpretada
como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a contratada pleitear acréscimo

após a entrega das propostas;
14.6.Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a

partir da sua reapresentação e novo "atesto".
14.7.Nenhum pagamento isentará o fornecedor/contratada das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;
14.8.A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de

pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços.
14.9.Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação
da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE.
14.10.Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente  de  liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que



r

isso gere direito a reajustamento de preços.
14.11.No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso a ser paga;
I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)1 = (6/100^  1 = 0,0001644
365365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
14.12.Conforme Decreto Estadual n 1.278/2011, no momento da liquidação da despesa, a
Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se
encontra adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;
14.13.A Contratada deverá apresentar Certidão de Inexistência de Débitos Inscritos em

Divida Ativa pela Procuradoria Fiscal da PGE/AP;
14.14.A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato.
14.15.Conforme Instrução Normativa 001/2016-CGE, no momento da liquidação da

despesa, a CONTRATADA deverá comprovar perante a CONTRATANTE por meio das
respectivas  certidões,  que  se  encontra adimplente  com suas  obrigações  tributárias,

previdenciárias e trabalhistas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1.A CONTRATANTE poderá admitir subcontratação de "Serviços Eventuais" ou
serviços especiais/específicos (vidraçaria e espelhos, diversos, paisagismo, sistema contra
incêndio), a ser previamente aprovada pela mesma, a seu exclusivo critério, sem que tal
aprovação implique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade.
15.2.A subcontratação pode ser aplicada também em casos onde se faça necessária a
atuação de empresa especializada em manutenção ou reparo de determinado sistema com
complexidade tal que exija atuação do fabricante ou empresa credenciada pelo próprio

fabricante.
15.3.A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para a subcontratada, ou seja, nos casos de
subcontratação,  a  CONTRATADA permanece  integralmente  responsável perante  a
CONTRATANTE pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1.Deverá ser exigido do contratado a prestação de garantia da execução do contrato,
tendo em vista a cobrir eventuais faltas de pagamentos pelo CONTRATADO, com relação à:
prejuízos ou danos causados ao contratante; prejuízos ou danos causados a terceiros pelo
contratado, da qual possa resultar a responsabilidade subsidiária do contratante; toda e
qualquer multa contratual; débitos do contratado para com os encargos fiscais, previdenciários
e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos,
salários, vale-transporte, vale-refeição, verbas rescisórias, etc; quaisquer obrigações não cumpridas
pelo contratado em relação ao presente contrato previstas no ordenamento jurídico do país, inclusive
aquelas que possam gerar a responsabilidade subsidiária da Administração.
16.2.Á garantia de execução do contrato deverá ser de 5% (cinco por cento) sobre o valor



total do contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades caução em dinheiro ou títulos da

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
16.3. O contratado deverá apresentar à Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia. O
descumprimento do prazo implicará em multa diária por atraso de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o valor do contrato. Após atraso superior a 30 (trinta) dias, considera-se ocorrido
inadimplemento do contrato para fins de rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOSj
I

17.1.Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
17.2.Os valores dos serviços contratados serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze)

meses, a contar da data de assinatura do Contrato.
17.3.A revisão de valores para mais ou para menos, respeitado o prazo do subitem anterior,

será balizada pela tabela SINAPI-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
17.4.Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.!
17.5.A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato,  as  atualizações,  compensações ou penalizações  financeiras  decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS VEDAÇÕES

18.1.  É vedado à CONTRATADA:
18.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação

financeira;
18.1.2.Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

19.1- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as
conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n 8.666/93 e

alterações posteriores.
19.2- A rescisão poderá ser:

a)Determinada por ato unilateral e por escrito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA/AP, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei

n 8.666/93;
b)Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente -

SEMA/AP;j
c)Judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Com fundamento no art. 7o da Lei n. 10.520/2002 ficará impedida de licitar e
contratar com o Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência aquele que:

a)Não celebrar o contrato;
b)Deixar de apresentar ou apresentar documentação falsa;
c)Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por

empregado e por dia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão
corporal ou conseqüências letais. Por ocorrência.

DESCRIÇÃO

03

02

01

ITEM

INFRAÇÃO

3,2% dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% dia sobre o valor mensal do contrato
0,2% dia sobre o valor mensal do contrato

CORRESPONDÊNCIA

5
4
3
2
1

GRAU

d)Não mantiver a proposta;
e)Falhar ou fraudar na execução do contrato;
f)Comportar-se de modo inidôneo;

g)Fizer declaração falsa;
h)     Cometer fraude fiscal.

20.2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração poderá

garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:,
20.2.1.Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que não

acarretam prejuízos significativos ao objeto da licitação;i
20.2.2.Multa de:j

a)0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor contratado em caso de
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da administração, no caso de execução 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;
b)10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na execução
do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da

obrigação assumida;
c)10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado/contratado, em caso de

inexecução total da obrigação assumida;
d)0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, limitado a 10% (dez por

cento).
20.3.As sanções de advertência e impedimento para licitar e contratar com a Administração
Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a

dos pagamentos a serem efetuados;
20.4.Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

TABELA 1



20.5. Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e à ampla
defesa, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados do dia seguinte ao da notificação a
Contratada que lhe poderia ser aplicada, cabendo recurso à instância superior, em igual prazo,

da decisão proferida por aquela autoridade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n 8.666, de 1993, na Lei n 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

22.1 - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa
Oficial do Estado, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
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Na primeira reincidência do item 10, o valor da multa será de 100% do grau 3
da Tabela 1 e a próxima reincidência caberá rescisão unilateral do contrato e
será considerada inexecução parcial com aplicação da multa prevista na alínea
"b" do item 2.2 desta Cláusula, combinado com o item 2.3 da mesma cláusula.

Fornecer materiais, produtos ou equipamentos nas quantidades e qualidade
exigidas no Edital.

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação
de obrigações à CONTRATADA;

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos n
edital/contrato;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador,
por item e por ocorrência;

Fornecer os uniformes para cada categoria, nas especificações e quantidades
estabelecidas, por funcionário e por ocorrência;

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por
ocorrência;

Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia;

Efetuar ao pagamento de salários, vales-transportes e/ou ticket-refeição,

seguros, encargos fiscais e sociais, dentro dos prazos legais, bem como arcar

com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do
contrato, por funcionário e por dia;                                   '

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência;

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionário e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a
anuência prévia do contratante, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por

dia;

Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo
ou mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência;
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EIRELLE
CNPJ (MF) n..-26

CONTRATADA

O NOBRE
EIO AMBIENTE

ROBÉRI
SECRETÁRIO

prazo de vinte dias daquela data, nos termos do art. 61, Parágrafo Único, da Lei n 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO
23.1 - As partes elegem como Foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer

outro por mais privilegiado que seja.!
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em três (03) vias, de

igual teor e forma.

Macapá, 05 de novembro de 2019.



IRELLE
CNPJ (MF) n 04.166.506/0001-26

CONTRATADA

ROBÉRIO ALEIX^ANSELMO NOBRE
SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CONTRATANTE

Macapá, 05 de novembro de 2019.

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de R$ 549.990,00 (Quinhentos e quarenta

e nove mil, novecentos e noventa reais).

R$ 549.990,00

VALOR
TOTAL DO
CONTRATO

101

FONTE DO
RECURSO

3390.39

ELEMENTO
DE

DESPESA

1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000

ESTRUTURA
PROGRAMÁTICA

Plano de aplicação dos recursos a serem repassados pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA/AP, para fazer face ao CONTRATO N 004/2019-SEMA, celebrado
com a empresa UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELLE, CNPJ (MF) n

04.166.506/0001-26.

ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO



JO
UNISER^ÍCfPREEDIMENTOS EIRELLE

CNPJ (MF) n 04.166.506/0001-26
CONTRATADA

ROBERIOLMO NOBRE
SECRETÁRIO DMEIO AMBIENTE

TE

Importa o presente Cronograma de Desembolso no valor total estimado de R$ 549.990,00
(Quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), o qual será executado de

acordo com o calendário anual.

Macapá, 05 de novembro de 2019.

R$ 549.990,00

R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50
R$ 45.832,50

VALOR
ESTIMADO

MENSAL

VALOR TOTAL ESTIMADO

10/20
09/20
08/20
07/20
06/20
05/20
04/20
03/20
02/20
01/20
12/19
11/19

MÊS

12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

PARCELA
N"

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

FONTE
DE

RECURSO

3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39
3390.39

ELEMENTO
DE

DESPESA

1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000
1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000

1.26.101.18.122.0001.2384.0.160000

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso dos recursos a serem repassados pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente - SEMA/AP, para fazer face ao CONTRATO N 004/2019-SEMA,
celebrado com a empresa UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELLE, CNPJ (MF)
n 04.166.506/0001-26.


