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CONTRATO Nº 01/2021 – NGC/SESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 

AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-073, na cidade de Macapá, no estado do 

Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) pelo(a) Sr. JUAN MENDES 

DA SILVA, nomeado(a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado no DOE/AP nº 7.166, de 13 de 

maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, portador da carteira de identidade nº 4077599, expedida 

pelo(a)  Policia Civil/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) IMPLANTUS COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

83.335.448/0001-93, sediado(a) na Trav. Dom Romualdo de Seixas, 427 VL Reis, casa 51, Bairro Umarizal, 

Belém/PA, CEP 66.050-110, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Daniel 

Machado Melo, portador(a) da CNH: 00774448451, e CPF 391.716.042-00, domiciliado à Tv. Dom Romualdo 

Coelho, 803 (APTO 1701) - Umarizal, Belém - PA, 66055-190 - Condomínio Village Exclusive, tendo em vista o 

que consta no Processo nº  0002.0272.1851.0021/2020, e em observância às disposições da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações, com fundamento no art. 24, II, da referida Lei, em virtude da necessidade de 

cumprimento de ordem judicial no processo 0055167-77.2019.8.03, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 073/2020-CPL/COGEC/SESA, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

 

    CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para a Locação de Equipamentos Hospitalares, 

para a Unidade de Alta Complexidade em CIRURGIA – NEUROLOGICA do Hospital de Clínicas Dr. Alberto 

Lima - HCAL, pertencente a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP para cumprimento de ordem 

judicial PROCESSO: 0003736-70.2020.8.03.0000, que versa sobre a obrigação do estado em ALUGAR O 

EQUIPAMENTO ASPIRADOR ULTRASSONICO, para a realização de NEUROCIRURGIA, de acordo com as 

especificações constantes no Projeto Básico. 

 

CLÁSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

  

2.1 O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 180 (cento e oitenta) dias 

contados a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 07/02/2021 a 05/08/2021, conforme determinado no inciso 

IV do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 

01/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE COMO CONTRATANTE E 

A EMPRESA IMPLANTUS COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA COMO CONTRATADA, PARA OS FINS NELE 

DECLARADOS. 
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CLÁSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  

 

3.1 A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos Orçamentários consignados no 

Orçamento Geral da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (SESA/AP), para o exercício de 2021, liberados de 

acordo com o cronograma de Desembolso, por conta da Ação: 2111; P.O. 597; Natureza: 33.90.39; Fonte: 107, no 

valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).  

CLÁSULA QUARTA – DO PAGAMENTO               

 

4.1 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos pela legislação pertinente. 

4.2 O prazo para pagamento será contado a partir da data da apresentação da Nota Fiscal, não podendo ser 

superior a 30 (trinta) dias, acompanhada dos seguintes documentos: Ofício da CONTRATADA solicitando 

pagamento; Nota Fiscal-NF; Recibo; cópia da Nota de Empenho; Declaração da opção pelo SIMPLES ou 

declaração de retenção dos tributos, qual couber; Relatório de Servidores Participantes do Evento de Capacitação; 

4.3 A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do 

Brasil, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho. Outros documentos poderão ser solicitados pela 

Coordenação de Controle Interno antes do pagamento, condicionando-se este a apresentação dos referidos 

documentos ou justificativa da não apresentação. 

4.4 A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor 

da Contratante o prazo para atesto e pagamento. 

4.5 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 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. 

4.6 Eventual situação de irregularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA não impede o pagamento, se o 

fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes 

ao sancionamento da empresa. 

4.7 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na 

agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação 

vigente. 

4.8 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

4.9 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada neste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA                                                        

 

5.1 A entrega do material deverá ser efetuada de imediato em até 05 dias, tendo em vista as atividades já 

agendadas. 

5.2 A entrega dos itens contratados deverão ser realizados no seguinte endereço: Avenida FAB, nº 70, Bairro: 

CENTRO, Cidade: MACAPA-AP, CEP: 68900-000, no horário de 08h00min as 12h00mim a das 14h00min as 

17h00min, dentro do prazo de entrega previsto na proposta. 
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5.3 Os bens serão recebidos PROVISORIAMENTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pela Diretoria de 

Almoxarifado e Patrimônio e/ou por servidor designado para tanto, com o objetivo de aferir e verificar a 

conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta. 

5.4 Se a Contratada não cumprir o prazo de entrega ou recusa-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa 

formal aceita pela Contratante, decairá seu direito de fornecer o produto adjudicado, sujeitando-se as penalidades 

previstas no PROJETO BASICO e no Edital, sendo convocados os licitantes remanescentes em ordem de 

classificação para com a SESA/AP. 

 CLÁUSULA SEXTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

   

6.1 Ficará a cargo do Gestor do contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

alterações, o acompanhamento e fiscalização da relação contratual; 

6.2 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE; 

6.3 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto contratado, a 

CONTRATANTE se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da 

CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no edital, com seus anexos, contrato e 

proposta da empresa; 

b) Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais/Faturas; 

c) Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a necessidade de manutenção 

dos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1 Prestar os serviços de acordo com o Projeto Básico. 

7.2 Entregar fielmente o objeto contratado no prazo estipulado ou executar o serviço conforme proposta 

apresentada. 

7.3 Zelar pela perfeita execução da entrega do material ou do serviço, devendo as falhas, que porventura vierem a 

ocorrer, serem sanadas no menor prazo possível. 

7.4 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na entrega do material ou da execução 

do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

7.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da 

Contratante. 

7.6 Manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas. 

7.7 Aceitar formalmente as definições deste Projeto Básico, bem como se comprometer a manter as mesmas 

condições da proposta apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento do ofício, sob pena de 

decair o direito à contratação. 

7.8 Manter, desde a efetiva prestação do serviço até a quitação dos débitos pela contratante, todas as condições de 

habilitação e qualificação aqui exigidas. 

7.9 A contratada efetuará a qualquer tempo e sem ônus para SESA-AP, independente de ser ou não fabricante do 

produto, a substituição de unidade que apresentar imperfeições, quaisquer irregularidades ou divergências com as 

especificações constantes neste Projeto Básico, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 
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 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

8.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do material objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e 

completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados. 

8.2 Fornecer todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços contratados. 

8.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta. 

8.4 Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando a data da ocorrência e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

8.5 Zelar para que durante toda a prestação do serviço sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação junto à 

Administração Pública. 

8.6 Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto. 

8.7 Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da 

regularidade fiscal e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação 

atual. 

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

 

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

9.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 

inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, aplicar as seguintes sanções 

previstas nos Art. 86 a 88, da Lei nº 8.666/1993: 

a) Advertência; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do 

contrato, por dia de atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial; 

c) Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de 

inexecução total do contrato; 

d) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a SESA-AP, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos; 

e) 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; 

f) Incidirá nas penalidades previstas neste item, a licitante adjudicatária que se recusar, 

injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

ciência da notificação, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida. 

9.2 O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a rescisão 

contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se as penalidades estabelecidas nos 

artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.  

9.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SIGA e, no caso de suspensão de licitar, o licitante 

deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.  

9.4 A Contratante deixará de aplicar eventual sanção caso seja demonstrada a ocorrência de qualquer das 

circunstancias previstas no § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  

 

10.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal da Primeira Região, Subseção Judiciária de Macapá, Estado do Amapá, 

para dirimir possíveis litígios que possam surgir durante a execução dos serviços objeto deste projeto. 

 

 

 

Macapá, 10 de março de 2021. 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

Contratante 

 

 

 

DANIEL MACHADO MELO 

IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO  

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Contratada 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem repassados pelo Governo do Estado do Amapá – 

GEA, através da Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP, para fazer face atinente ao CONTRATO Nº 01/2021 – 

NGC/SESA firmado com a empresa IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 

 

 
CONTRATO Nº 01/2021  

IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  

DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2021 

PARCELA MÊS VALOR 

1 FEVEREIRO (22 dias) R$                         22.000,00   

2 MARÇO R$                         31.000,00   

3 ABRIL R$                         30.000,00     

4 MAIO R$                         31.000,00     

5 JUNHO R$                         30.000,00         

6 JULHO  R$                         31.000,00        

7 AGOSTO (5 dias) R$                           5.000,00       

         TOTAL R$ 180.000,00 

 

OBS: Importa o presente CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais). 

 

 

Macapá-AP, 10 de março de 2021. 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

Contratante 

 

 

 

DANIEL MACHADO MELO 

IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO  

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Contratada 
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PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo Governo do Estado do Amapá – GEA, através 

da Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP, para fazer face atinente ao CONTRATO Nº 01/2021 – NGC/SESA 

firmado com a empresa IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA. 

 
CONTRATO Nº 01/2021  

IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

NATUREZA FONTE 
P.O. 

AÇÃO VALOR GLOBAL 

33.90.39 107 597 2111 
R$ 180.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

  

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 

 

 

 

Macapá-AP, 10 de março de 2021. 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

Contratante 

 

 

 

DANIEL MACHADO MELO 

IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO  

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Contratada 
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