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CONTRATO Nº 03/2021 – NGC/SESA 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 

03/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O GOVERNO 

DO ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COMO 

CONTRATANTE E A LIFEMED INDUSTRIAL 

DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A. COMO CONTRATADA, 

PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

 

 

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) LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº. 02.357.251/0001-53, sediado(a) na Rua Giuseppe 

Mattea, 350-A, Bairro Fragata, Pelotas/RS, CEP 96.050-080, doravante designada CONTRATADA, neste 

ato representada pelo(a) Sr.(a) PATRICIA DE PAULA SANTOS, RG Nº 25.180.635-2 – SSP/SP e CPF Nº 

262.763.078-40, tendo em vista o que consta no Processo nº  300101.0005.2698.0184/2020, e em 

observância às disposições da Lei Federal n° 13.979/2020, com fundamento no art. 4º da referida Lei, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 002/2021-

CPL/COGEC/SESA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1 DO OBJETO  

 

1.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS 

PARA SUPORTE DE VIDA AVANÇADO EM UTI – BOMBA DE INFUSÃO, VISANDO O 

ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO DO COVID-19 PELA SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE DO AMAPÁ (SESA/AP), de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I. 

 

2 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO   

 
2.1 As despesas correrão à conta dos recursos de dotação orçamentária, destinados à Secretaria do Estado 
de Saúde, no exercício orçamentário de 2021, por meio da Ação 1056, Fonte 216, P.O 829, Natureza 

44.90.52, que dará suporte a referida despesa no de 2021, no valor de R$ 1.260.000,00 (um milhão 

duzentos e sessenta mil reais), Nota de Empenho 2021NE00152. 

 

 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO  

 

3.1 Conforme o Anexo I deste Contrato. 
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4 DAS CONDIÇÕES DO MATERIAL E GARANTIA  

4.1 O material entregue deverá ser novo, de primeiro uso e que esteja na linha de produção atual do 

respectivo fabricante e em perfeitas condições de uso. 

4.2 O material deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, podendo ser maior que este tempo sem 

aumento do valor. 

4.3 A garantia terá início a partir da data do recebimento definitivo e a devida instalação do equipamento 

no em unidade de saúde designada pela SESA, sem ônus adcional para a contratante. 

4.4 Os chamados relativos à garantia serão feitos pela CONTRATANTE, por escrito, correio eletrônico ou 

contato telefônico, ficando a empresa obrigada a atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

e caso tenha que retirar o objeto das instalações, deverá proceder à substituição dos mesmos por outro com 

igual ou superior especificação, sem ônus, dentro do prazo de até 72 (setenta e duas) horas corridas e em 

perfeitas condições de uso e com as mesmas condições contratuais. 

4.5 Demais condições omissão neste Contrato serão abarcadas pelas condições estabelecidas no Projeto 

Básico. 

 

5 DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA  

 

5.1 O prazos para entrega de todos os itens SERÁ DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS contados a partir do 

recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO expedida pela Coordenadoria Administrativa 

(CAD) o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da data de convocação 

da empresa; 

5.2 Os materiais deverão ser entregues à Comissão devidamente instituída para recebimento dos lotes 

constantes no anexo do Projeto Básico, no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, sito Av. 

Anhaguera, nº 327 - Bairro: Beirol, Macapá-AP, CEP: 68.902-005 a qualquer dia, no horário de 08h00min  

as 18h00min. 

5.3 Os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte. 

5.4 Quando for o caso, os volumes contendo os materiais deverão estar identificados externamente com os 

dados constantes da nota fiscal/fatura e o endereço de entrega. 

5.5 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a CONTRATADA deverá comunicar 

por escrito à CONTRATANTE e solicitar novo prazo discriminando a data da provável entrega, podendo a 

justificativa se aceita ou não;  

5.6 Caso a justificativa não seja aceita, incorrerá a CONTRATADA às sanções previstas no edital e Lei n.º 

8.666/93 e alterações; 

5.7 É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos produtos para os locais designados. 

 

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

6.1 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

6.2 Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto do contrato a ser firmado, sem prévia anuência desta 

Instituição; 

6.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por esta Superintendência de Assistência a Saúde, 

cujas reclamações se obriga a atender no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação; 

6.4 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas por ocasião 

da licitação; 

6.5 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais e trabalhistas previstos na legislação em 

vigor, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo com esta Instituição; 

6.6 Trocar os materiais que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados 

satisfatórios decorrente de análise de Comissão responsável pelo recebimento definitivo, sem que caiba 
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qualquer acréscimo nos preços contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 

6.7 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato; 

6.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, 

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

responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento do Gestor de Contrato; 

6.9 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Carteiras Profissionais devidamente registradas.  

6.10 Deverá a Contratada, no ato do recebimento mensal do valor pactuado no contrato, apresentar 

comprovantes atualizados de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhistas referentes às obrigações 

patronais e os relacionados à força de trabalho; 

6.11 Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

7.1 Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação ao produto a ser ofertado; 

7.2 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos no contrato; 

7.3 Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços; 

7.4 Proceder à retenção, em cumprimento às Normas e Procedimentos previstos na IN º 480, de 15 de 

dezembro de 2004, expedida pela Secretaria da Receita Federal, do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica – IRPJ, bem ainda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o 

financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos 

que efetuar as pessoas jurídicas em razão do fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, 

inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto para as empresas optantes do 

“SIMPLES” quando, por ocasião da apresentação da nota fiscal, comprovarem a referida opção mediante 

documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal, extraído do CNPJ; 

7.5 Não exigir da empresa fornecimento de material estranhos às atividades especificadas no Projeto 

Básico e Contrato; 

7.6 Receber e fiscalizar a entrega dos produtos, verificando sua correspondência com as especificações 

prescritas neste Contrato e Projeto Básico, atestando sua conformidade; 

7.7 Notificar, por escrito, a licitante vencedora, quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos 

produtos; 

7.8 Rejeitar os produtos, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas definidas neste 

Contrato e no Projeto Básico; 

7.9 Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, após o recebimento 

definitivo do objeto; 

7.10 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato; 

7.11 Acompanhar e fiscalizar a execução da garantia através do Gestor do Contrato; 

7.12 Cumprir as cláusulas contratuais que definam suas obrigações. 

 

8   DA GARANTIA CONTRATUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 

8.1 O prazo de garantia dos bens será de acordo com o item 4 deste Contrato e terá início a contar da data 

de recebimento definitivo; 

8.2 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o 

CONTRATADO deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante; 

8.3 Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas 

na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a CONTRATADA compromete-se em 

manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada 

e nas condições e configurações constantes deste Projeto Básico; 
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8.4 A garantia abrange a realização da manutenção preventiva dos bens pela própria CONTRATADA, ou, 

se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas; 

8.5 Todos os produtos nacionais ou importados deverão ser ofertados, apresentados ou entregues contendo 

rótulos, manual, com todas as informações sobre os mesmos em Língua Portuguesa, nos termos do art. 31 

do Código de Defesa do Consumidor; 

8.6 Entende-se por manutenção preventiva aquela destinada a reduzir ou impedir falhas no desempenho de 

equipamentos. A manutenção aumenta a confiabilidade e leva o equipamento a operar sempre próximo das 

condições em que saiu de fábrica; 

8.7 A garantia dos equipamentos será confirmada por documento hábil do fabricante de cada produto 

(Termo de Garantia) que deverá acompanhar a Nota Fiscal, sem qualquer ônus adicional para a SESA; 

8.8 O serviço de assistência técnica dentro do prazo de garantia deverá ser prestado mediante orientação e 

suporte técnico no local em que o material estiver, de acordo com os manuais e normas técnicas 

específicas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional 

para a SESA; 

8.9 Para os equipamentos entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, os 

equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Projeto Básico, e as demais 

funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica; 

8.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

8.11 Efetuar a instalação do item contratado, sem qualquer custo adicional, por representante habilitado, 

bem como realizar treinamento nas instalações da SESA para sua operacionalização e manuseio, com carga 

horária mínima de 18 (dezoito) horas ou 2 (dois) dias úteis, por item. 

 

9 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

 

9.1 Ficará a cargo do Gestor desse contrato, designado nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações, o acompanhamento e fiscalização da relação contratual; 

9.2 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a SESA; 

9.3 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto 

contratado, a Secretaria de Estado da Saúde 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: 

9.3.1 Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, com seus Anexos, 

Contrato e Proposta da empresa; 

9.3.2 Acompanhamento do serviço contratado e ateste das NOTAS FISCAIS/FATURA; 

9.3.3 Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a necessidade de 

manutenção nos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 

 

10 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

 

10.1 O recebimento provisório dar-se-á no local designado no item 5. 

10.2 Os materiais deverão ser entregues de forma corretamente acondicionada. 

10.3 Após a conferência dos materiais, se constatado o fornecimento incompleto ou divergência daquele 

ofertado pela CONTRATADA, esta estará obrigada a substituir imediatamente o material. 

10.4 A forma de recebimento dos materiais e será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
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11 DO RECEBIMENTO DEFINITIVO  

 

11.1 O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, consistindo na comparação das 

especificações dos materiais e de sua Nota Fiscal no prazo de 15 (quinze) dias. 

11.2 Serão devolvidos os materiais que não atenderem as especificações exigidas neste Contrato e no 

Projeto Básico tendo a CONTRATADA obrigação de substituir os mesmos em, no máximo, 10 (dez) dias, 

contados a partir da comunicação da recusa. 

11.3 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor ou comissão encarregada da 

fiscalização do contrato, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal. 

 

12 DO PAGAMENTO  

 

12.1 A Nota Fiscal do material entregue deverá ser apresentada no Protocolo do Almoxarifado da 

Secretaria de Estado da Saúde sito Av. Anhaguera, nº 327 - Bairro: Beirol, Macapá-AP, CEP: 68.902-005 a 

qualquer dia, no horário de 08h00min as 18h00min e depois será certificada pela Comissão de 

Recebimento. 

12.2 As Notas Fiscais deverão indicar o número da Nota de Empenho, bem como da Conta Corrente, 

Agência e Banco da Contratada para fins de emissão da correspondente Ordem Bancária de Pagamento; 

12.3 Na Nota Fiscal deverá ser discriminado de forma detalhada os valores de todos os materiais entregues 

no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde. 

12.4 O pagamento referente à entrega do material será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, ou 

de forma antecipada conforme o art. 1º, II, a, b da MP Nº 961 de 6 de maio de 2020. A partir do 

recebimento da nota fiscal, em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasura, juntamente com 

as requisições atendidas e após a conferência e a atestação pelo servidor responsável pela fiscalização. 

12.5 Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no Art. 5º da Lei nº 

8.666/93. 

12.6 A nota fiscal apresentada com erro será devolvida à empresa a ser contratada para retificação e 

reapresentação, acrescentando-se nos prazos, os dias que se passarem entre a data de devolução e 

reapresentação. 

12.7 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá comprovar sua adimplência com a Seguridade Social 

(CND) e com o FGTS (CRF), bem como apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e 

certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União, bem como da quitação de impostos e 

taxas que porventura incidam sobre o objeto da contratação. 

12.8 Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES deverá apresentar também, cópia do Termo de Opção 

pelo recolhimento do imposto daquela modalidade. 

12.9 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos incidentes sobre o objeto desta 

aquisição, sem qualquer ônus adicional para esta Instituição. 

12.10 O pagamento será efetuado em correspondência com o material entregue, mediante a apresentação de 

faturas devidamente atestadas pelo setor competente. 

12.11 O pagamento somente poderá ser efetuado depois de cumprida as exigências do Decreto Estadual 

1278 de 17 de fevereiro de 2011. 

12.12 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões Negativas de 

débitos conforme Art. 6º e Art. 7º, Inciso II, do Decreto nº. 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

12.13 O pagamento a Empresa contratada, só poderá ser efetuada se inexistir débitos inscritos em dívida 

ativa pela Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 
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13 DA RESCISÃO  

 

13.1 Consoante o previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o contrato poderá ser rescindido: 

13.2 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII e 

XVII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à Contratada, o direito a qualquer indenização, 

sem prejuízo das penalidades pertinentes; 

13.3 Amigavelmente, por acordo entre as partes; 

13.4 Judicialmente, nos termos da Lei. 
  

14 DAS SANÇÕES  

 

14.1 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 

estabelecida nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;  

14.2 A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo percentual de 0,2% 

por dia de atraso. 

14.3 A multa a que se refere o inciso II do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo percentual de 

5% (cinco por cento). 

14.4 As multas previstas nos itens anteriores que são independentes e acumuláveis serão descontadas de 

eventuais pagamentos devidos à empresa vencedora da licitação, ou cobrados pela via administrativa, ou, 

ainda, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, devendo ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data de recebimento da comunicação. 

14.5 A Contratada 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. 

14.6 As sanções aqui previstas não excluem as demais constantes no Projeto Básico. 

 

15 DO FORO  

 

15.1 Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para dirimir as dúvidas não 

solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 

Macapá-AP, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
JUAN MENDES DA SILVA  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ  

CONTRATANTE 

 
PATRICIA DE PAULA SANTOS  

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 

CONTRATADA 

Cód. verificador: 25944137. Cód. CRC: 058B60E
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 02/02/2021 15:56, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


		2021-02-04T09:58:21-0300
	PATRICIA DE PAULA SANTOS




