
 
 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

1 

 

CONTRATO Nº 39/2021 – NGC/SESA 

  

CONTRATO Nº 39/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE, COMO CONTRATANTE E 

A EMPRESA STATUS PRODUÇÕES EIRELI, COMO 

CONTRATADA, PARA OS FINS NELES 

DECLARADOS. 

O 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) STATUS PRODUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.452.968/0001-02, aqui representada pelo Sr. 

LEONARDO LOURENÇO, portador do RG No 447275-PTC/AP, CPF no 001.633.732/80, residente 

na Av. Pedro Lazarino, 1492, Buritizal CEP 68902862– Macapá/AP, doravante denominado 

CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo nº  300101.0005.0039.0027/2021-

CAD/SESA, Dispensa de Licitação nº 040/2021-CPL/COGEC/SESA e em observância às 

disposições do Art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93, Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, 

do Estado do Amapá-AP, firmam o presente instrumento de contrato, mediante as cláusulas e condições 

a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem como objeto a regularização da contratação de prestação de 

serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas metálicas de tenda, visando atender as 

necessidades desta secretaria, nas Unidades Hospitalares: Hospital Estadual de Santana. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O contrato terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua assinatura, a 

dizer 27/07/2021 a 22/01/2022. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR  

3.1 A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos Orçamentários 

consignados no Orçamento Geral da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amapá, para o exercício 

de 2021 e 2022: Ação: 2110, Natureza: 33.90.39, Fonte 215.  

3.2 O valor do presente contrato é de R$ 2.382.808,32 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois 

mil, oitocentos e oito reais e trinta e dois centavos). 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1 Conforme Anexo I deste Contrato. 

 



 
 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

2 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

5.1 Os prazos para entrega dos serviços será em 05 (cinco) dias corridos que serão contados a 

partir do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO expedida pelo Núcleo 

Administrativo, o qual deverá ser retirado imediatamente a contar da data de convocação da empresa; 

5.2 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a CONTRATADA 

deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE e solicitar novo prazo discriminando a data da 

provável entrega, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a Contratada às 

sanções previstas no edital e Lei nº 8.666/93 e alterações; 

5.3 É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos produtos para os locais 

designados no Projeto Básico. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

6.1 O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme previsto no § 4º do 

Art. 62, da Lei nº 8.666/93, em virtude de se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens 

adquiridos, dos quais não resultarão obrigações futuras e retirada da respectiva Nota de Empenho. 

6.2  A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua 

proposta para, IMEDIATAMENTE, aceitar e retirar a nota de empenho. 

6.3 A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 

descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

6.4 A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos Art. 78º e 79º da 

Lei Federal nº. 8.666/1993 com as consequências indicadas no Art. 80º da mesma lei, sem prejuízo das 

sanções previstas em lei. 

6.5 Ao retirar a Nota de Empenho, a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, 

conforme especificações e condições contidas neste Projeto Básico, em seus anexos e também na proposta 

apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste 

Projeto Básico. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 São obrigações da empresa a ser CONTRATADA: 

7.1.1 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 o acompanhamento pelo órgão interessado; 

7.1.2 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; 

7.1.3 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

7.1.4 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao 

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

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; 

7.1.5 Disponibilizar 1 (um) Supervisor para acompanhamento dos serviços até a conclusão da 

montagem de toda estruturas; 

7.1.6 Administrar, executar e fornecer os serviços e materiais previstos na execução do serviço 

de montagem;  

7.1.7 Responsabilizar-se por quaisquer ônus, danos e prejuízos decorrentes de atrasos, 

omissões ou erros na execução dos serviços e, ainda, por problemas com materiais que redundem em 

não atendimento às demandas de cada unidade solicitante; 
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7.1.8 Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte necessário ao deslocamento de pessoas 

e de materiais, seja ele próprio ou locado, bem como por qualquer custo relativo à alimentação do 

pessoal disponibilizado para a prestação dos serviços; 

7.1.9 Informar toda e qualquer excepcionalidade ocorrida durante a prestação dos serviços e no 

cumprimento das cláusulas constantes do objeto deste projeto respectivo e assistir à secretaria, sempre 

que solicitada, para que sejam tomadas as providências necessárias; 

7.1.10 Observar e cumprir todas as diretrizes constantes no projeto básico; 

7.1.11 Disponibilizar técnicos qualificados e experientes para atendimento às demandas 

pertinentes ao cumprimento do respectivo serviço; 

7.1.12 Garantir que toda a estrutura efetivamente disponível durante todo o período de 

utilização e disponibilizar profissionais técnicos de plantão para manter as condições de bom 

funcionamento dos materiais e equipamentos a serem utilizados; 

7.1.13 Obedecer às normas técnicas existentes para montagem, desmontagem e operação 

de estruturas e dos equipamentos; 

7.1.14 Observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços 

contratados, orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual e 

coletiva nas dependências das tendas, bem como fornecendo os equipamentos necessários e obrigatórios 

para a realização das atividades; 

7.1.15 Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART‟s) emitidas pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia referente a todas as estruturas montadas, quitadas às 

suas expensas. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta Instituição se comprometerá a: 

8.1.1 Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação ao produto aser 

ofertado; 

8.1.2 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos no contrato a 

serfirmado; 

8.1.3 Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na prestação 

dos serviços; 

8.1.4 Não exigir da empresa fornecimento de material estranhos às atividades especificadas 

neste Projeto Básico; 

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

especificações prescritas neste Projeto Básico, atestando sua conformidade; 

8.1.6 Rejeitar os produtos, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas 

definidas neste Projeto Básico; 

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

recebimento definitivo do objeto; 

8.1.8 Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas no projeto. 

8.1.9 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

8.1.10 Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, através do 

NAD/SESA. 

9. CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO 

9.1 O CONTRATANTE designará servidor para fiscalizar a execução do SERVIÇO; 

9.2 As relações entre está Instituição e a empresa a ser contratada serão mantidas 

prioritariamente por intermédio do servidor responsável pela fiscalização, ressalvada a competência da 

Direção Geral. 

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade competente. 

9.4 Acompanhamento do serviço contratado e ateste das NOTAS FISCAIS/FATURA; 
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9.5 Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA à necessidade 

de manutenção nos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO 

10.1 A Nota Fiscal Do serviço deverá ser apresentada no NAD/SESAe depois será certificada 

pelo setor responsável; 

10.2 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; 

10.3 Na Nota Fiscal deverá ser discriminado de forma detalhada os valores de todos os serviços. 

10.4 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; 

10.5 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) 

Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(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. 8.666, de 1993, e no Art. 7o do Decreto Estadual n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

11.1 O extrato do presente Contrato será publicado, no Diário Oficial do Estado, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, nos termos do Artigo 61, §único da Lei nº 

8.666/93. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS  

12.1 Eventuais omissões serão supridas pelo que consta no Projeto Básico que deu origem ao 

presente contrato e/ou ao instrumento convocatório. 

13. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

Macapá/AP, 27 de julho de 2021. 

 
JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde 

Contratante 

 

 

 

LEONARDO LOURENÇO 
Status Produções Eireli 

Contratada 
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