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TERMO DE CONTRATO N° 21/2021 

TERMO DE CONTRATO N° 21/2021 QUE 
FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO AMAPA 
POR INTERMEDIO DO GOVERNO DO 
ESTADOE DA SECRETARIA ESTADUAL DE 
SAUDE COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE COMO 
CONTRATATADA 

O ESTAD0 DO AMAPÁ, por intermédio do GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÜDE 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, 
nomeadofa) pelo Decreto no 1722, de l13 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 ofa) 
empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE, inscrita no CNPJ sob o no. 
34.597.955/0013-23, sediado(a) na Rodovia Augusto Montenegro,Agulha, Belém-PA, CEP 
n°66.820-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. WILTON 
BARROS FERREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade no 1501552198 e CPF 107.582.402 

87,tendo em vista o que consta no Processo no 300101.0077.2698.0024/2021, e em observância às 
disposições da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n N° 004/2021-A CMPC/SESA/2021- 
CMPC/SESA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de SISTEMA DE CATETER NASAL DE ALro FLUXO PARA O 

TRATAMENTO DA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA EM PACIENTES 
ACOMETIDOS PELA COVID-19, visando proporcionar suporte ventilatório em ambiente de 

Terapia Intensiva, Emergència c lnternação, aos pacientes hospitalizados no Centro de Atendimento 
ao Covid-19 Hospital Universitário - Covid-19/SESA-AP. 

2. JUSTIFICATIVAE FINALIDADE DA CONTRATAÇ�Ão 
Considerando a escassez de recursos para intubaçào na pandemia do novo Coronavirus, taz- 

se necessário a busca por terapias que reduzcm a evolução do paciente para ventilação mecanica 

invasiva (intubação orotraqucal), sendo a Terapia com Cateter Nasal de Alto Fluxo uma altemativa 
Dara atuação de maneira efetiva na reduçäo das taxas de mortalidade. A Terapia com Cateter Nasal

de Alto Fluxo é adequada para o tratamento de pacientes hipoxémicos e hipereápnicos com 

desconforto respiratório e, segundo estudos cientificos, consegue reduzir a necessidade de inubação
orotraqueal. É notório que no enfrentamento a um virus novo, e com pouca literatura médica a 

2. 
2.1. 
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respeito, devem-se utilizar todos os recursos e tratamentos disponiveis. 
2.2. Diante do contexto de incertezas, e um cenário de quedas no número de casos de Covid-19

por volta do mês de julho de 2020, esta administração não teve como prever que em 2021 iria 

enfrentar a nova cepa com números alarmantes de internados no Hospital Universitário (HU).

2.3. Diante da gravidade da situação supracitada, é irrefutável a urgência da contratação deste 

objeto para que a população não fique desassistida. 

FUNDAMENTAÇÄO LEGAL 
A aquisição do objeto deste instrumento ocorreu através de DISPENSA DE LICITAÇÃO0, 

em conformidade com o inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de Licitaçðes e 

Contratos) e art.I, da Portaria n° 402.2017- PGE, sendo utilizado o critério de MENOR VALOR 
DO LOTE com fomecimento de acordo com as quantidades previstas no item 4 deste instrumento 

contratual, de acordo com a disponibilidade orçamentária ea necessidade da Administração. 

3. 

3.1. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAs
O objeto a ser fornecido deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 

4. 

4.1. 

constantes no item 4.6 deste instrumento; 

4.2. Os objetos ofertados devem obedecer ao disposto na Lei 6.360/1976 e estar em consonância 

com a IN n° 03/2017 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

4.3. Os produtos a serem fornecidos deverão possuir REGISTRO em validade emitido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e certificados de conformidade IEC 60601-1.

IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-12, ISO 8185, ISO 11185. 
Os produtos devem estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

Apresentar a documentação exigida no Projeto Básico e neste instrumento. 

Tabela 1: Deserição e quantitativo dos itens necessários para a Terapia com Cateter Nasal de 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Alto Fluxo. 

LOTE 1TEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
Equipamento de Oxigenoterapia de Alto Fluxq 
aplicado à Cânula Nasal de Alto Fluxo (modclo 
equivalente ou de melhor qualidade ao da marca 

Vapotherm). 

1 UND 30 
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Catcter Nasal de Alto Fluxo (CNAF), compative 
com o iteml e composto de: 

I Cânula Nasal não Oclusiva; 
|-1 Fonte Pressurizada de Oxigênio e Ar, regulada
por um Fluxômetro/Misturador; 

2 
-1 Reservatório de Agua Esterilizada, conectada a 

um Aqueccdor e Umidificador; 
-1 Circuito Isolado e/ou Aquecido que preserve a 

KIT 800 

umidade relativatemperatura 
condicionado, 
enquanto ocorre o deslocamento até o paciente. 

do gás 

4.7. Oitem 1 deve possuir:

4.7.1. Controle de temperatura ajustável entre 33 e 39°C, com incrementos de 1°C, com 

sensores térmicos integrados que não podem ser desligados ou desconcctados. 

4.7.2 
independente do fluxo ajustado. 

Sistema de umidificação integrado, que garanta 100% de umidade relativa

4.7.3. Display colorido para monitorar o fluxo, Fi02, Temperatura e falhas, que seja 
legivel a 3m de distância. 

4.7.4 
oclusão, falta de água e falha de hardware. 

Indicação de alarme visual e audível para: desconexão e vazamentos do tubo, 

4.7.5. Alame audivel de falta de energia com bateria de backup integrada que garanta pelo 
menos 10 minutos operação sem interrupção da terapia.
4.7.6. Aquecimento rápido, atingindo a temperatura desejada em até 5 minutos.

4.8. Oitem 2 deverá, obrigatoriamente, ser compatível com o item 1. 

VALOR DA CONTRATAÇÃO 
O valor global deste contrato é de R$ 2.334.050,70 (Dois milhões e trezentos e trinta e quatro mil 

6. 
6.1. 

e cinquenta reais e setenta centavos). 

7. RECURSOs ORÇAMENTARIOS 7. 
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão a eonta dos 

recursos especificos da Seeretaria de Estado da Saúde do Amapá, qual seja: 
7.1. 

AÇÃO NATUREZA FONTE 

1056 449052 216 

cONDIÇOEs PARA RECEBIMENTO 
As especificaçðes técnicus definidus neste instrumento consturão na notu de empenho 

O recebimento provisório consistirá na comparação entre as caracteristicas, especiticações 

técnicas do objeto e quantidades de acordo com a Nota Fiscal/Fatura sendo comparado com a nota 

8. 

8.1. 

8.2. 
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de empenho e ordem de fornecimento: 
8.3. O recebimento definitivo consistirá na comparação entre as caracteristicas e especilicagoes 

técnica do material e o folder / prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta, a 

ser avaliada por comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, assim

procedendo com a verificação da qualidade do objeto e eonscquente accitação; 

8.4. Apresentar documentação fiscal em três vias, com os números dos lotes especificados por 

quantidade de cada produto entreguc, especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo
de garantia/validade, preço unitário e preço total; A(s) Nota(s) de Empenho e Ordem de 

Fornecimento deverão vir em anexo à(s) Nota(s)/fiscal(is) no ato da entrega do(6) produto(s) no 

almoxarifado, sob pena de devolução do mesmo pelo Contratante; 
8.5. Os produtos devem ser entregues com prazo de validade não inferior a 75% de sua validade

quando contados da data de fabricação, para itens com validade definida; 
8.6. Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado,

sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, 

identificados, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número de registro da 

ANVISA/ Registro do Ministério da Saúde; 

8.7. Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual 

de instruções, todas as informações em língua portuguesa; 

8.8. As embalagens extermas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do 

produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.);
As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote,

data de fabricação, prazo de validade, nome do responsável técnico, número do acondicionamento, 
8.9 

dentre outros;
Produtos que possuem certificação compulsória do NMETRO ou que tiver este deverão

ser entregues juntamente com a cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar 

8.10. 

o selo do INMETRO:

8.11. O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos quimicos, saneantes, 

inseticidas, óleos, tintas, alimentos in natura, etc.;

A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal 

finalidade e que a mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos; 

Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela 
ANVISA, conforme previsto na Lei n° 6.360/76 c Decreto n° 8.077/13, deverão apresentar a eopia 

do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilâneia 
Sanitária c apresentar em sua cmbalagem os dizeres "DECLARADO ISENTO DE REGISTRO

8.12. 

8.13. 

PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE"; 
8.14. Os materiais deverão ser transportados e entregues, devicdamente acondicionados na 
temperatura exigida por seu fabricante, sob pena de devolução dos mesnmos pelo Contratante: 

No momento da descarga do material, 0 mesio deverá ser separado, organizado e 

conferido pcla contratada junto com a comissão de recebimento, havendo se necessårio à abertura
8.15. 

das caixas, para mellhor conferência. Não será aceito entrega pelos CORREIOS. 

8.16. Em conformidade com os urtigos 73 a 76 da Lei n." 8.666/93, o objeto deste Projeto Básico

será recebido, mediante recibo, da seguinte forma:
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8.16.1. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da confor1midade do material

com suas especificaçòcs e quantidades; 
8.16.2. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente accitação. Se durante o uso do material a cquipe técnica relatar má qualidade do 

produto e a cquipe de avaliação técnica confirmar o fato, o material poderá ser devolvido. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste instrumento, devendo ser substituidos no prazo de até 20 (vinte)

dias consecutivos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuizo da aplicação 

das penalidades. 

8.17. 

9. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO 
9.1. O prazo para entrega do objeto deste instrumento, em sua totalidade, é de até 30 (trinta)
dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste instrunmento. 

9.2. O prazo acima se faz necessário em virtude da necessidade de cumprir com o projeto 

julgado;
9.3. Havendo necessidade de dilatação do prazo, deverá ser informado previamente à 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica para autorizo ou não. 

A Empresa deverá realizar a entrega do objeto, em perfeitas condiçöes de uso, na Central de 

Abastecimento Farmacêutico-CAF, Endereço: Rodovia BR 156, km 0, número 353, São Lázaro, 

9.4. 

CEP: 68908- 440, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de 

segunda asexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00, 14h00 às 18h00, conforme agendamento 

prévio no e- mail caf@saude.ap.gov.br. 

9.5. As despesas necessárias, tais como frete, seguros, carga e descarga, ctc. ficam sob 

responsabilidade da contratada; 

9.6. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade 

emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 96 horas. 

9.7. No caso de constatação de não conformidade, a data cfctiva da cntrega será a da 

regularização total da(s) pendência(s); 
Recebimento provisório ou definitivo do objeto n�o exclui a responsabilidade civil e nem 

ético profissional da contratada pelos prejuizos resultantes da inobservância das obrigaçõcs 
9.8. 

assumidas. 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanlhare fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrèncias 

relacionadas ao fornccimento c determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados; 
10.2. Todas as ocorrências serão registradas, gerando relatório que serå enviado aos fiscais do 

contrato e conforme avaliação destes poderá gerar em penalizações de acordo com as legislações 
vigentes e desclassifícação do fornecedor em processos futuros da SESA. 

As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competência do reprosentante da 10.3. 
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administração deverão ser solicitadas aos scus superiores em tempo hábil para a adoçao das 

medidas convenientes; 
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 imperfeiçðoes 
técnicas ou vícios redibitórios, c, 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; 

10.4. 

10.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito

pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

11. DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO 

11.1. A garantia do equipamento obedecerá ao prazo de garantia apresentado pela empresa no ato 

de sua proposta, 

11.2. Durante o prazo de garantia a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, 

qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mau uso 
realizando a substituição no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos; 

12. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

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

descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas; O fomecedor será informado da ordem de fornecimento, nota de empenho e contrato 

através do c- mail coasfses@saude.ap.gov.br no e-mail informado no momento da assinatura do 

Contrato, sendo de responsabilidade da contratada acompanhar o recebimento da ordem de 
fornecimento no e-mail informado; 

12.2. A entrega deverá obedecer à ordem de fornecimento que será anexo o termo de contrato e 
nota de empenho.

13. CONDIÇOES DE PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será efetuado conseguinte a entrega do material por meio do Fundo Estadual

Saúde- FES, apús entreeueeaccito deinitivameate a totalidadle do obista. mcediante 
processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financciros pela Secretaria de Estado 

da Fazenda (SEFAZ-AP); 

13.2. E condição para o processamcnto do pagamento a apresentação por parte da empresa aqs) 

Notaf9) Fiscal (is) /Faturals) relerentels) ao(s) objetofs) regularmente fornccido(s) acompanhado(s) 
dos documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS. à 
Procuradoria Geral do Estado e Ministério do Trabalho (CNDT),. junto å administração contratante. 

para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7 do 
Decreto Estadual n° 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 
13.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, 

assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito;
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3. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem 

o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será cstabelecido um 

prazo de 01 (um) a 03 (três) dias útcis para a contratada fazer a substituição; 

13.5. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is) /Fatura (s) a 

Serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante

o fornecimento do objeto;
13.6. Nenhum pagamento serå cfctuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualqucr

obrigação financcira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto 
gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monctária do valor inicial.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Instrumento, 

14.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, 

responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto;Apresentar 
documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido, informações sobre o produto,

14.3. 

laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo;
Repor ou substituir, às suas expensas, os produtos com avarias, ou que não correspondam 

com o solicitado neste Instrumento, imediatamente, contados da notificação que Ihe for entregue; 

Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuiçðes, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes 

14.4. 

14.5. 

quando solicitados pela Administração; 
14.6. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 

descarga, até o local indicado para o recebimento dos itens; 

14.7. Assegurar à Administraç�o o dircito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas: 

14.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 
14.9. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a 
terceiros em razão de ação ou omissäão, dolosa ou culposa, sua ou dos 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;

14.1 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de earáter urgente referente ao 

fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

14.11. Manter-se cm compatibilidade com todas as obrigaçöes assumidas, e as condiçdes de 
habilitaçãoe qualificação cxigidas para a contratação; 

14.12. Não transferir as obrigações assumidas, nem subcontratar terceiros, por qualquer torma,

nem mesmo parcialmente, as obrigações qualquer das prestuções u que esto obrigada, exceto 

quando devidamente autorizada pela Administração contratunte; 

14.13. Assumir a rcsponsabilidade por todas as providências e obrigaçðes cstabelecidas na 
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Icgislaçao específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrcncia da espécic, forcm vitimas os 

Seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou cm concxão com cle, ainda que 

acontecido em dependència da Administração contratante: 
4.14. Assumir, também. todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil Ou penal, 

relacionadas aoforneeimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexäão ou 

continencia; 
14.15. A ssumir, ainda, a responsabilidade pelos cncargos fiscais c comerciais rcsultantes da 

adjudicaç�ão do Processo Licitatório; 
14.16. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabclecidos na condição

anterior, não transtere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem 

poderà onerar os materiais objeto deste instrumento, razäão pela qual a Empresa renuncia a qualquer

vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

14.17. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078/90) que sejam compativeis comoregime de direito público.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Instrumento; 

15.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitação e recebimento 

15. 

definitivo; 
15.3. Proceder ao pagamento do objeto regulamente fornecido, no prazo e condiçöes previstas 

neste Instrumento; 

15.4. Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigaçõcs exigidas; 
15.5. Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto 

deste instrumento dentro das nomas estabelecidas; 

15.6. Prestar as informações c os esclarecimentos pertinentes que venhama ser solicitados pelo 

representante da empresa;

15.7. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

15.8. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

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

comissão/scrvidor designado nos termos do art. 67 da Lei n* 8.666/93. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n" 8,666/ 1993 e suas alterações, a 

CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 

Administração, inexecução parcial ou inexecução total das obrigaçdes, sem prejuizo das 

responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades 

16.1.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos 

signifícativos para a Contratante; 

16.1.2. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor contratado em caso de atraso na execução dus 
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SCrviços, I1mitada a incidència a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia c a criterio da 

administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nâo accitação do objeto, de 
TOrma a configurar, ncssa hipótesc, incxccuçâão total da obrigação assumida, sem prejuizo da 

rescisão unilateral da avença;
16.1.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na 

execução do 

Objeto, por período superior ao previsto na alinea "b.1", ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 
16.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado/contratado, em caso de 

inexecuç�o total da obrigação assumida; 
16.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, II e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que: 
16.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

16.2.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação 

16.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude

de atos ilícitos praticados. 
16.3. As sanções de advertência e impedimento para licitar e contratar com a Administração 

Püblica poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados; 

16.4. 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 Ihe 

poderia ser aplicada, cabendo recurso à instância superior, em igual prazo, da decisão proferida por 
aquela autoridade. 

16.5. Os preços adotados pela Contratada nas faturas que forem emitidas poderão sofrer

supressoes (glosas). em caso de descumprimento de obrigações previstas neste Contrato. sendo 
estas devidamente sancionadas pela Administração Contratante. 

16.6. De acordo com o Art. 77 da Lei n° 8.666/1993, o não cumprimento ou o cumprimento 

irregular das cláusulas e condiçõcs estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da 

CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE, sem önus de qualguer espécie para esta e sem 

prejuizo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido; 
16.7. A rescisão se efetuará mediante notificação através de oficio, com antecedência minima de 

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

prejuizo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei n° 8.666/1993 c alterações posteriores: 

17. DA PUBLICAÇÃO 
17.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

18. DO FORO 

Fica clcito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapå para dirinir as 

dúvidas não solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações 
18.1. 

estabelecidas. 
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PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pcla SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAUDE, como cONTRATANTE para fazer face ao CONTRATO N° 21/2021 SESA,
firmado com WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE.

AÇÃO NATUREZA FONTE

1056 449052 216 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de R$ RS 2.334.050,70 (Dois milhöes c 

trezentos e trinta e quatro mil e cinquenta reais c setenta centavos). 

Macapá-AP, 11 de maio de 2021. 

JUAN MENDES DA SILVA 
SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE 

Contratante 

WILTON BARROS FERREIRA
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D0 NORTE 

Contrarerreira Wilton Barros Ferreira 
Gerente Executivo 

While Martins Gases hndustiais do Norte Ltda 

CPF:107.582.402-87 

Cod. verilicador. 35150353. Cod. CRC: 57B5937

SI5-Docs Documenlo assinado eletronicamenle por JUAN MENDES enm 11/05/2021 17.20, contorme decreto n 08282018. A 
autenticidade do documenlo pode ser conterida no sile: hllps://sigcdoc.ap gov.br/aulenticador 
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