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CONTRATO Nº 02/2021 – SESA 

 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

EMERGENCIAL Nº 02/2021 QUE FAZEM 

ENTRE SI O GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE COMO 

CONTRATANTE E A EMPRESA  SIEMENS 

HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 
COMO CONTRATADA, PARA OS FINS 

NELES 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)  Polícia Civil/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e 

o(a)  SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 

01.449.930/0006-02, inscrição municipal nº. 144355, 144356, 144357, sediada Rua Dona 

Francisca, nº. 8300 – Bloco K – Módulo 1 – Perini Business Park, Zona Industrial, na cidade 

de Joinville, no estado de Santa Catarina, CEP 89.219-600, telefone nº. (11) – 97025-4525, e-

mail: danilla.miranda@siemens-healthineers.com, doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelos Srs. RODRIGO ALMEIDA LORENZO, portador da Carteira de 

Identidade nº. 43.761.853-5, e CPF 348.804.018-62 e LUIS HENRIQUE DE FARIAS 

CUNHA, RG n.º 235146596/SP e CPF n.º 179.889.998-18, tendo em vista o que consta no 

Processo nº. 0002.0137.1851.0013/2020 e em observância às disposições do Art. 23, inciso II, 

alínea “a” do Art. 24, inciso II, Art. 25, inciso I todos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, Instrução Normativa (IN) n°. 03/2017, que altera a IN n° 05/2014, sobre os 

procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisa de preços, e alterações 

posteriores, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de 

Licitação n°. 058/2020 – CPL/SESA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.    O objeto do presente instrumento é a aquisição emergencial de Aparelho Médico-

Hospitalar no modelo de Equipamento Tomógrafo, para a realização de exames de 

imagens em pacientes de Casos Positivos de COVID-19, internados na rede de 

atendimento em saúde do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e 

quantitativos constantes no Projeto Básico e seus anexos.   

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Dispensa de Licitação nº. 058/2020 - 

CPL/SESA/AP, de 03 de Agosto de 2020, identificado no preâmbulo, e à proposta 

vencedora, independente de transcrição. 

1.3.  Objeto da Contratação: 
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Item Descrição UND QNT Valor Total  

1 Equipamento de Tomografia 

Computadorizada – Diagnóstico de imagem 

por reconstrução multiplanar de cortes 

radiográfico para exames avançados de 

pesquisa de corpo inteiro. 

SV 01 R$ 1.414.000,00 

Total Global: R$ 1.414.000,00 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. O valor global da contratação é de R$ 1.414.000,00 (um milhão quatrocentos e 

quatorze mil reais); 

2.2. 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. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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 2020, liberados em cota única, conforme Nota de 

Empenho; 

3.1.1. Ação 1056 – Investimento e Infraestrutura Física e Tecnológica  – FES/SESA; 

3.1.2. Plano Orçamentário (PO) 829 - Manutenção de Serviço Administrativos; 

3.1.3. Fonte 215 – Transferências de Fundo a Fundo – SUS/PANDEMIA COVID-

19; 

3.1.4. Natureza da Despesa 44.90.52  - Equipamentos e Material Permanente; 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

4.1. O prazo de garantia estabelecido para o objeto adquirido é 3 (três) anos e terá início a 

contar da data do recebimento do mesmo; 

4.2. A contratada deve  comprometer-se com o Termo de Garantia, mantendo o 

equipamento por ela fornecido em perfeito funcionamento, em concordância com as 

configurações especificadas dentro do Projeto Básico; 

4.3. Cabe a CONTRATADA realizar a manutenção preventiva do bem adquirido, ou, se 

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

específicas; 

4.4. O produto deve ser entregue contendo rótulos e manual, sendo estas informações 

transcritas em Língua Padrão Portuguesa, nos termos do Art. 31 do Código de Defesa do 

Consumidor; 
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4.5. A garantia do equipamento será confirmada por documento hábil do fabricante do 

produto (Termo de Garantia), acompanhada de sua Nota Fiscal; 

4.6. O serviço de assistência técnica, dentro do prazo estabelecido de garantia, deverá ser 

prestado mediante orientações e suporte técnico no local em que o produto estiver lotado, 

seguindo devidamente os manuais e normas técnicas específicas, a fim de que se mantenha 

o equipamento em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a 

Secretaria de Estado da Saúde; 

4.7. O custo referente ao transporte dos equipamentos será de responsabilidade da 

CONTRATADA, atendo-se a todas condições especificadas na garantia; 

4.8. Cabe à CONTRATADA a instalação do equipamento, bem como a realização de 

treinamento para capacitação quanto a operacionalização e manuseio, com carga horária 

mínima de 18 (dezoito) horas ou 2 (dois) dias úteis; sem qualquer custo adicional para esta 

Secretaria. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO 

EQUIPAMENTO 

5.1. O objeto deste presente termo deverá ser entregue em até 72 (setenta e duas) horas 

úteis, contadas do recebimento da nota de empenho, sob pena de aplicação das sanções 

previstas neste Termo de Contrato; 

5.2. O material deve ser entregue para recebimento na unidade de suprimento da SESA- 

Macapá-AP em qualquer horário, de acordo com a demanda; 

5.3. As despesas necessárias para o custeio da entrega ficam sob responsabilidade da 

CONTRATADA; 

5.4. A entrega efetiva do equipamento será considerada aquela aposta no atestado de 

conformidade, conforme emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis; 

5.5. Em caso de constatação de não conformidade, a data efetiva será a da regularização 

total da(s) pendência(s); 

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil 

e nem a ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 

do contrato; 

5.7. O equipamento deve ser acondicionado adequadamente, de forma a garantir a 

completa segurança durante o transporte. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado por meio do Fundo Estadual de Saúde - FES/SESA/AP, 

após entregue e aceito definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento 

normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da 

Fazenda - SEFAZ/AP; 

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

da(s) Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente 

fornecido(s) devidamente acompanhado(s) dos documentos de regularidade, sejam estes a 

Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Certidão de 

INSS, Certidão de FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), para a CONTRATANTE, a 

fim de que esta certifique a documentação entregue, conforme disposto no Art. 29 da Lei 

8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº. 1278 de Fevereiro de 2011; 
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6.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na 

Conta Bancária do BANCO DO BRADESCO, Agência: 02372, Conta Corrente: 0465100-

6; 

6.4. Os valores da(s) Nota(s) Fiscal(is) devem ser o mesmo consignado na Nota de 

Empenho 2020NE01740, sem a qual, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso 

de divergências, a CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis para realizar a 

substituição; 

6.5. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is) a serem 

pagas qualquer débito existente da empresa em consequência da penalidade aplicada 

durante o fornecimento do objeto; 

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto a mesma estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao reajuste ou correção monetária do valor inicial. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Proceder à entrega do equipamento em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Projeto Básico; 

7.2. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte do produto, 

sendo responsabilidade da CONTRATADA a qualidade das embalagens que acondicionam 

o produto; 

7.3. Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não 

correspondam com o solicitado no Projeto Básico, imediatamente após notificação 

entregue pela CONTRATANTE; 

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

incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto, e apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE; 

7.5. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais até local indicado, 

inclusive carga e descarga; 

7.6. Assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais 

que não estejam de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Contrato, bem 

como no Projeto Básico, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização 

exime a CONTRATADA das responsabilidades pactuadas; 

7.7. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do 

equipamento fornecido; 

7.8. Responder, integralmente, por perdas e/ou danos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou à terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 

de seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita; 

7.9. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente referente 

ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

7.10. Manter, durante todo o fornecimento, a compatibilidade com todas as obrigações 

assumidas, bem como às condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 
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7.11. Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer 

forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações da prestação a que está obrigada, exceto 

quando devidamente autorizado pela CONTRATANTE; 

7.12. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com 

ele, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 

7.13. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

7.14. Assumir responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

aquisição; 

7.15. Cumprir as obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;  

7.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Receber o produto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Contrato e no 

Projeto Básico; 

8.2. Verificar, minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos com as 

especificações constantes no Projeto Básico e na proposta da empresa, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

8.3. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições 

previstas neste Termo de Contrato; 

8.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas as 

obrigações exigidas; 

8.5. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 

8.6. Designar servidor para o recebimento e ateste de recebimento; 

8.7. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, a fim de que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

8.8. Fiscalizar, como lhe aprouver, o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 

comissão/servidor designado, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 
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9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no item 15 do 

Projeto Básico que originou a contratação. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/1993, o não cumprimento ou o 

cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento 

contratual, assegurará à SESA, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do 

disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido; 

10.2. A rescisão se efetuará mediante notificação por meio de ofício, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de 

recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no Art. 78 da Lei nº. 8666/93; 

10.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o 

Art. 79 da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores: 

10.3.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração da SESA/AP. O 

contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência 

mínima de (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de 

recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da Lei 8.666/93, e sem prejuízo do disposto 

no item das Penalidades; 

10.3.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 

conveniência para Administração da SESA; e 

10.3.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

10.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da SESA; 

10.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a empresa terá o prazo de 

5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 

SESA adotar, motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a imediata 

interrupção do serviço; 

10.6. A empresa reconhece desde já, os direitos da SESA em caso de rescisão 

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, 
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subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 

por extrato, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

14.1. É eleito o Foro da Comarca de Macapá-AP para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

A publicação resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial, que é condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, nos termos do 

parágrafo único, do art.61,da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

 

Macapá-AP, 20 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ  

CONTRATANTE 

 

 

 

RODRIGO DE ALMEIDA LORENZO 

 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 

CONTRATADA 

 

 

 

LUIS HENRIQUE DE FARIAS CUNHA 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 

CONTRATADA 
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