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AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVIEMOS 

CONTRATO N2  08/2016-UCC/SESA 
PROCESSO n2.304.211999/2016 

PREGÃO ELETRÔNICO n2.042/2015 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N2  13/2016 

CONTRATO DE N2  04/2016/UCC/SESA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E NAS 
CONDIÇOES SEGUINTES, DE UM LADO COMO 

CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E DE 

OUTRO COMO CONTRATADA, A EMPRESA: 
ORTOIMPER - S.G.P. SOARES & LTDA. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica de Direito Interno Público, inscrito 
no CPJ N2  00.394.577/0001-25, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n 23.086.176/0001-03, doravante denominada 
CONTRATANTE, como sede na Avenida FAB, N2  069, Bairro: Central, Macapá-AP, neste ato 
representado por sua Secretária de Saúde, nomeada pelo Decreto n° 3978/2015, Sra. 

RENILDA NASCIMENTO DA COSTA, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o n° 
686.142.922-87 e RG n° 229.333-AP. Macapá-Amapá, 	doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa: ORTOIMPER- S.G.P. SOARES & LTDA Pessoa Jurídica 
de direito privado, com sede e foro, na RUA TRÊS, 03 - BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ - 
INPERATRIZ - MA,inscrita no CNPJ sob n2  11.207.092/0001-00, FONE:(99) 3524-7826 
CEL.(99)-981 11-0253 E-MAIL: charles@ortoimper.com.br,  doravante denominada 
CONTRATADA, representada por seu titular, o(a) Sr.CHARLES PEREIRA SOARES.., 
brasileiro, portador (a) da Cédula de Identidade n079868497-6 - SSP/MA CPF 
n2.334.185-603-00., resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as disposições 
da Lei n28.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

O presente contrato tem por objeto a Aquisição por Sistema de Consignação de 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), padronizadas pela Tabela SUS 
pararealização de Cirurgias Ortopédicas, Buco Maxilo Facial e Neurologia no Hospital de 
Emergência - HE e Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL, nos prazos e 
condições a seguir ajustadas, com motivação e finalidade descritas noTermo de Referência 
do setor requisitante. 

PARÁGRAFOÚNICO- DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
A aquisição deste Contrato as quantidades e observações constantes do Objeto, conforme 

Processo n2  304.181752/2015 parte integrante deste Contrato, com motivação e 
finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. 

EMPRESA REGISTRADA: S.G.P. SOARES & LTDA 
CNPJ:11.207.092/0001-00 
ENDEREÇO: RUA TRÊS, 03- BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - INPERATRIZ - MA 
FONE: (99) 3524-7826 CEL.(99)-98 111-0253 E-MAIL: charles@ortoimper.com.br 	 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

31 

134 

30 360 

PLACA DE 
COMPRESSÃO 
DINÂMICA 
3,5MM (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
89-9 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

R$ 183,81 

30 360 

PLACA DE 
RECONSTRUÇÃ 
O DE BACIA 
3.5MM (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
92-9 

IOL 
INDETER 
MINADA 

R$209,93 

30 360 

PLACA EMT 
3,5MM (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
99-6 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA R$275,48 

20 240 

PLACA EML 
3,5MM (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
96-1 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA R$150,74 

20 240 

PLACA EM 
TREVO 3,5MM 
(INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.1 
01-1 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

R$ 
138,25 

30 360 

PLACA 1/3 
TUBULAR 
3,SMM (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
83-0 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

R$ 
146,64 

33 

32 

R$66.171,60 

R$75.574,80 

R$99.172,80 

R$36.177,60 

R$33.180,00 

R$52.790,40 

Representante: CHARLES PEREIRA SOARES - RG: 079868497-6 - SSP/MA - CPF: 334.185-603-00  
LOTE 3: ITENS 31 A 44 - PEQUENOS FRAGMENTOS 

MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

35 

36 



R$ 
146,64 

R$21.116,16 

R$ 
R$76.946,40 

320,61 

R$ 
R$4.314,00 

7,19 

R$ 
15,82 R$5.695,20 

144 

PLACA 
SEMITUBULAR 
3,5MM (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.1 
08-9 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

240 

PLACA PARA 
CALCANEO - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.1 
04-6 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

120 

PLACA PONTE 
3,5MM (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.1 
05-4 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

960 

PARAFUSO 
CORTICAL 
3,5MM - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
69-4 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

960 

PARAFUSO 
ESPONJOSO 
4,OMM - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
72-4 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

360 

PARAFUSO 
CANULADO 
3,5MM - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
62-7 

METABI 
O 

INDETER 
MINADA 

600 

ARRUELA LISA 
3,5MM/4,OMM-
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
04-0 

IOL 
INDETER 
MINADA 

360 

FIO TIPO 
STEINMAN 
ROSQUEADO - 
ENGLOBA 
TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.0 
33-3 

SARTOR 
1 

INDETER 
MINADA 

R$ R$63.264,00 
527,20 

R$ 
R$14.726,40 

15,34 

R$ 
R$26.601,60 

27,71 

R$ 
R$41.767,20 

116,02 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 



54 20 5 ANOS 240 SARTORI 
R$ 

1.163,80 
07.02.03.03 

8-4 

FIXADOR EXTERNO 
CIRCULAR / SEMI-
CIRCULAR 

10 

20 

58 

6( 

10 

33 

10 

6 10 

12 

10 

10 

4 

07.02.03.04 
2-2 

07.02.03.04 
0-6 

07.02.03.04 
1-4 

120 

240 

120 

240 

5 ANOS 

5 ANOS 

5 ANOS 

5 ANOS 

07.02.03.03 
9-2 

R$ 578,67 

R$758,20 

R$ 501,48 

R$ 
1.054,91 

SARTORI 

SARTORI 

SARTORI 

SARTORI 

FIXADOR EXTERNO 
LINEAR 

FIXADOR EXTERNO 
HIBRIDO 

FIXADOR EXTERNO 
P/ PUNHO 
FIXADOR EXTERNO 
TIPO PLATAFORMA 
- SISTEMA DE 
ALONGAMENTO/ 
TRANSPLANTE 
OSSEO 

MINI-FIXADOR 
EXTERNO 

07.02.03.03 
5-0 

07.02.03.03 
7-6 

SARTORI 5 ANOS 120 

5 ANOS 

5 ANOS 

5 ANOS 

120 

396 

120 

SARTORI 

SARTORI 

SARTORI 

R$ 366,62 

R$ 985,10 

R$ 
1.054,91 

R$950,10 

07.02.03.06 
0-0 

07.02.03.03 
6-8 

FIXADOR EXTERNO 
C/ SISTEMA DE 
CORRECAO 
ANGULAR E/OU 
ROTACIONAL 
FIXADOR EXTERNO 
C/ SISTEMA DE 
ALONGAMENTO 
MONOFOCAL 
FIXADOR EXTERNO 
C/ SISTEMA DE 
PEQUENOS 
FRAGMENTOS C/ 
SISTEMA DE 
CORRE CAO 
ANGULAR 

120 

120 

5 ANOS 

5 ANOS 

SARTORI 

SARTORI 

07.02.03.04 
3-0 

07.02.03.08 
0-5 

R$ 695,10 

R$ 28,45 

FIXADOR PELVICO 

PINO DE SHANTZ 

120 5 ANOS R$ 16,94 SARTORI 
07.02.03.03 

2-5 
FIO OLIVADO P/ 
FIXADOR EXTERNO 

OLOT 2 

20 

10 



130 100 1200 5 ANOS SUBTON R$ 109,62 
07.02.03.00 

8-2 
R$ 

131.544,00 
CIMENTO COM 
ANTIBIOTICO 

.0 R1T.LD.OIL01E2 

LOTE 26: ITEM 130- CIMENTO COM ANTIBIÓTICO 

MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

$ 131.544,0 

LOTE 31: ITEM 01 A 17- CRÂNIO E COLUNA PADRÃO SUS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

o 
	

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

LOTE 8: ITENS 70 A 72 - HASTES ESPECIAIS 

MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

70 10 120 

HASTE 
INTRAMEDULAR 
BLOQUEADA DE 
ÚMERO (INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.05 
3-8 

METABIO 
INDETE 
RMINAD 
A 

R$ 
868,20 104.184,00 

71 10 120 

HASTE 
INTRAMEDULAR 
TÍBIO- TÁRSICA - 
ENGLOBA TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.05 
7-0 

METABIO 
INDETE 
RMINAD 
A 

R$ 
717,53 

R$ 86.103,60 

72 10 120 

HASTE 
INTRAMEDULAR 
RETROGRADA 
(INCLUI 
PARAFUSOS) - 
ENGLOBA TODAS AS 
MEDIDAS 

07.02.03.05 
6-2 

SARTORI 
INDETE 
RMINAD 
A 

905,90 
R$ 
108.708,00 
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2 

3 

5 

6 

7 

9 

lo 

11 

12 

13 

14 

15 

8 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

0 
	 UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

LI ti 

40 Conjunto padrão para 
Hidrocefalia Pressão 
Pediátrico 

070201012 
0 

HP 
BIOPROTES 

ES 

5 ANOS R$613.65 R$ 
24.546,00 

40 Conjunto padrão para 
Hidrocefalia Média 
Pressão Neonatal 

070201012 
O 

HP 
BIOPROTES 

ES 

5 ANOS R$613.65 R$ 
24.546,00 

12 Conjunto padrão para 
Hidrocefalia Alta 
Pressão Adulto 

070201012 
O 

HP 
BIOPROTES 

ES 

5 ANOS R$613.65 R$ 7.363,80 

12 Conjunto padrão para 
Hidrocefalia Baixa 
Pressão Adulto 

0702010 
120 

HP 
BIOPROTES 

ES 

5 ANOS R$613.65 R$7.363,80 

20 Kit Derivação 
Ventricular Externa 

070201009 
o 

HP 
BIOPROTES 

ES 

5 ANOS R$525.02 R$ 
10.500,40 

30 Kit Monitorização de 
PIC intraventricular 

070201009 
O 

HP 
BIOPROTES 

ES 

5 ANOS R$525.02 R$ 
15.750,60 

40 Pericárdio Bovino 
.ath orzânico 

070205044 
o 

AESCULAP 5 ANOS R$1,07 R$42,80 

80 
Clips Definitivos para 
Aneurisma Cerebral 

070201002 
3 

ADCA 5 ANOS R$800,00 
64.000,00 

80 
Clips Temporários para 
Aneurisma Cerebral 

070201002 
2 

ADCA 5 ANOS R$725,00 R$ 
58.000,00 

40 
Cimento c/ antibiótico 070203008 

2 
SUBITON 5 ANOS R$109,62 R$ 

4.384,80 
120 Parafusos Pediculares 

Toracolombar 
070205039 

3 
NEO ORT 

HO 
INDETER 
MINADO 

R$410,24 R$ 
49.228,80 

64 Haste Longitudinal 070205033 
4 

NEO ORT 
HO 

INDETER 
MINADO 

R$461,36 R$ 
29.527,04 

20 DISPOSITIVO 
INTERSOMATICO 	DE 
MANUTENCAO 	DE 
ESPACO 
INVERVERTEBRAL 	- 
TIPO 	CAGE 	BANANA 
TLIF (LOMBAR] 

070205015 
6 

NEO ORTH O INDETER 
MINADO 

R$1.356,35 R$ 
27.127,00 

20 DISPOSITIVO 
INTERSOMATICO 	DE 
MANUTENCAO 	DE 
ESPACO 
INVERVERTEBRAL 
Tipo 	Cage 	Gaiola 	( 
Cervicafl 

070205015 
6 

NEO ORT 
HO 

INDETER 
MINADO 

R$1.356,35 R$ 
27.127,00 

32 DISPOSITIVO 070205015 NEO O RT INDETER R$1.356,35 R$ 
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17 

43.403,20 

R$ 
77.431,04 

0 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

16 

INTERSOMATICO 	DE 6 HO MINADO 
MANUTENCAO 	DE 
ESPACO 
INVERVERTEBRAL 
Tipo Cage 
(Cervical) 

32 Placa 	de 	Fixação 070205045 NEOORT INDETER R$2.419,72 
Cervical Anterior com 8 HO MINADO 
Blo.ueio 

128 
Parafusos de Artrodese 
Cervical Anterior 

070205040 
7 

NEOORTHO INDETER 
MINADO 

R$175,78 

As despesas com execução deste CONTRATO totalizam o valor estimado de R$ 
2.889.854,60 (dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinqüenta e 
quatro reais e sessenta e centavos) com valor mensal estimado de R$ 240.821,02 
(duzentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e um reais e dois centavos) onde a 
contratante lhe pagará o valor mensal de acordo com a execução dos serviços, que correrá 
a conta do Programa de Trabalho: 2652 Fontes: 216 Elementos de Despesa: 33.90.32, 
sendo empenhado inicialmente o valor de R$ 120.410,61 (cento e vinte mil, 
quatrocentos e dez reais e sessenta e um centavos), conforme Nota de Empenho 
2016NE04421 de 31 de 10 de 2016. 

O valor mensal estimado da contratação é de R$ 240.821,02 (duzentos e quarenta mil, 
oitocentos e vinte e um reais e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 
2.889.854,60 (dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinqüenta e 
quatro reais e sessenta e centavos). 
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. 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

Subcláusula Primeira. O pagamento será efetuado mensalmente, 30 dias após a entraga 
dos materiais, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminada em duas vias 
correspondente ao adimplemento de cada parcela do serviço efetivamente concluída. O 
pagamento será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isso a CONTRATADA 
identificar na nota fiscal, o nome da empresa, banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser realizado o depósito. 

A Nota Fiscal deverá ser preenchida com os dados a seguir indicados:  

Secretaria de Saúde do Estado do Amapá  

CNPJ: 23.086.176/0001-03  

Endereço: Avenida Fab - n2  69. Centro. Macapá - AP 

CEP: 68.900-073  

Subcláusula Segunda. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art 52, § 32, da Lei n2  8.666, de 1993. 
Subcláusula Terceira. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 
5 (cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 
contratação a que aquela se referir. 
Subcláusula Quarta. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 
"atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais 
empregados. 
Subcláusula Quinta. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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. 
Subcláusula Sexta. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 
02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
Contratada: 

a) Não produziu os resultados acordados. 
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida. 
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Subcláusula Sétima. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 
Subcláusula Oitava. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao 
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
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1  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

Subcláusula Nona. Antes de cada pagamento também será solicitado a Certidão 

Negativa de Divida Ativa Estadual, emitida pela Procuradoria Geral do Estado do 

Amapá. 
Subcláusula Décima. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 
(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
Subcláusula Décima Primeira. Não havendo regularização ou sendo a defesa 
considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
Subcláusula Décima Segunda. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar 
as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
Subcláusula Décima Terceira. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos 
serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Subcláusula Décima Quarta. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional 
ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF. 
Subcláusula Décima Quinta. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 
prevista na legislação aplicável. 
Subcláusula Décima Sexta. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
Subcláusula Décima Sétima. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento 
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido poderá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

= (TX/100)  
365 

EM = 1 x N x VP, onde: 
= Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
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01 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

Subcláusula Primeira. O presente contrato terá vigência de 12 meses, a contar da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado caso haja previsão legal e interesse entre 

as partes, nos termos da Lei 8.666/93. 
Subcláusula Segunda. O fornecimento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir do recebimento da autorização de entrega, emitida pela CONTRATANTE. 

Não será admitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato. 

1 

A CONTRATADA se obriga, além do previsto no Termo de Referência, a: 
Subcláusula Primeira. A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente no Centro 
Cirúrgico da Unidade todos os Lotes descritos neste instrumento e no Termo de 
Referência em regime de consignação, bem como comodato de todos os materiais e 
instrumentos cirúrgicos necessários a sua plena utilização. 
Subcláusula Segunda. Os procedimentos inerentes ao fornecimento deverá ocorrer em 
conformidade com o quadro clinico de cada paciente, e em atendimento ao estabelecido no 
Anexo 1 do Termo de referência, anexado ao Edital. 
Subcláusula Terceira. Aceitar a fiscalização do CONTRATANTE, que poderá ser realizada 
por intermédio de seus contratados ou de outros servidores qualificados e indicados. 
Subcláusula Quarta. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de 
Habilitação e Qualificação exigidas na licitação. 
Subcláusula Quinta. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos 
termos da legislação vigente e deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas 
decorrentes do cumprimento das obrigações. 
Subcláusula Sexta. Identificar todos os equipamentos e instrumentais de sua propriedade 
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Hospital de 
Emergência e Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, ou de outras empresas 
credenciadas. 
Subcláusula Sétima. Deverá registrar e controlar, juntamente com a Secretaria de Estado 
da Saúde do Amapá e os prepostos do Hospital de Emergência e Hospital de Clínicas 
Dr. Alberto Lima, a reposição dos materiaiscomercializados, bem como as eventuais 
ocorrências. 
Subcláusula Oitava. A CONTRATADA deverá disponibilizar um funcionário treinado para 
controle e reposição dos materiais e instrumentais, sendo que o mesmo será 
acompanhado por servidor do Hospital de Emergência e Hospital de Clínicas Dr. 
Alberto Lima, expressamente designado. 
Subcláusula Nona. Disponibilizar suporte técnico 24(vinte quatro) horas, em tempo 
integral ao CONTRATANTE. 
Subcláusula Décima. Disponibilizar um instrumentador cirúrgico que deverá 
permanecer no hospital para auxiliar e acompanhar todos os procedimentos cirúrgicos (os 

V_~ 
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marcados com antecedência e os de emergência). Ficando responsável pela higienização e 
montagem das caixas de OPME após as cirurgias. 
Subcláusula Décima Primeira. Deverá fornecer perfurador elétrico ou similar de acordo 
com as normas vigentes da ANVISA, devendo estar sempre em perfeitas condições de uso, 
e deverá ser substituído sempre que necessário durante a vigência do contrato sem 
nenhum ônus ao CONTRATANTE. 
Subcláusula Décima Segunda. A CONTRATADA deverá fornecer os blocos de anotação 
necessários ao controle de OPME-Órtese Prótese e Materiais Especiais. 
Subcláusula Décima Terceira. Reabastecer o estoque dosmateriais e instrumentais ora 

cedidos em comodato de imediato e sempre que requisitado pelo CONTRATANTE. 
Subcláusula Décima Quarta. Disponibilizar materiais novos, observando as normas 
técnicas de segurança,salubridade e validade. 
Subcláusula Décima Quinta. Atender prontamente a quaisquer exigências da 
Administração, inerentes ao objeto da presente licitação. 
Subcláusula Décima Sexta. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
Subcláusula Décima Sétima. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado ao 

usuário, decorrente de defeitos do material de OPME'S por ela fornecido. Incluindo as 
hipóteses de danos causados por defeitos relativos aos materiais de OPME'S, nos estritos 
termos do art. 14 da Lei n2  8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
Subcláusula Décima Oitava. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seu 
representante, das normas disciplinares determinadas pela unidade hospitalar. 
Subcláusula Décima Nona. Substituir, sem qualquer ônus para a Secretaria de estado da 
Saúde do Amapá, no caso de qualquer defeito que impossibilite seu uso, os instrumentais 
disponibilizados aos Hospitais, em regime de comodato. 
Subcláusula Vigésima. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou 
municipal, asnormas de segurança da unidade hospitalar. 
Subcláusula Vigésima Primeira. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato. 
Subcláusula Vigésima Segunda. A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de 
comodato, os instrumentais necessáriospara utilização das OPME (novos ou em excelente 
estado de conservação), em caixas apropriadas e específicas para cada tipo de cirurgia, 
com reposição dos materiais utilizados, mediante solicitação do Hospital. 
Subcláusula Vigésima Terceira. Reparar, corrigir, substituir, prioritária e 

exclusivamente, às suas custas e riscos, no prazomáximo de 03 (três) dias úteis, 
quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da 
CONTRATADA ou do fabricante. 
Subcláusula Vigésima Quarta. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo 
causados por seus empregados, ourepresentantes, direta e indiretamente, ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive dos decorrentes de serviços ou aquisições com 
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vícios ou defeitos constatáveis nos prazos da validade, mesmo expirado o prazo de 
garantia. 

 

NT.. 

NO 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE se obriga, além do previsto no Termo de 
Referência, a: 
Subcláusula Primeira. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para 
com a CONTRATADA. 
Subcláusula Segunda. Receber os materiais e instrumentos, disponibilizando local, data e 
horário. 
Subcláusula Terceira. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 
materiais e equipamentos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 
Subcláusula Quarta. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA, através de servidor especialmente designado. 
Subcláusula Quinta. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 
desacordo com o contrato, notificando a CONTRATADA a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso do fornecimento dos materiais e equipamentos, fixando prazo para 
a sua substituição, com ônus total à CONTRATADA. 
Subcláusula Sexta. Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante 

solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais,dirimir dúvidas e orientá-la 
em todos os casosomissos. 
Subcláusula Sétima. Responsabilizar-se pela esterilização dos materiais em comodato. 

Subcláusula Primeira. As Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), deverão ser 
entregues no Hospital de Emergência e Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, 
localizados respectivamente na Rua Hamilton Silva, n12  139, bairro Santa Rita e na Avenida 
Fab, n2  70, bairro Centro, todos os dias da semana inclusive sábados domingos e feriados, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. As 
mesmas deverão estar devidamente acondicionadas em suas caixas, conforme manual de 
boas práticas de entrega de OPME, e em perfeitas condições de uso. 
Subcláusula Segunda. Os produtos devem estar acompanhados do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
Subcláusula Terceira. Os produtos devem ser entregue em embalagem original, 
contendo a data e número do lote de fabricação. 
Subcláusula Quarta. Deverá permanecer no Hospital de Emergência e Hospital de 
Clínicas Dr. Alberto Lima, no mínimo uma caixa em regime deconsignação, para 
eventuais emergências. 
Subcláusula Quinta. A Reposição das Órteses, Prótese e Materiais Especiais consignados 
e os materiais em comodato serão realizadas sempre que requisitado 
pe1000NTRATANTE. 
Subcláusula Quinta. As Órteses, Prótese e Materiais Especiais (OPME) serão entregues 
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sem ônus adicional para o CONTRATANTE no Hospital de Emergência e Hospital de 
Clínicas Dr. Alberto Lima, acompanhado da respectiva nota fiscal e autorização de 
entrega através de servidor especialmente designado. 
Subcláusula Sexta. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega das Órteses, Prótese e 
Materiais Especiais (OPME) em perfeitas condições de uso, conforme proposta 
apresentada e especificações, dentro do horário de expediente do respectivo Órgão 
responsável, sendo todos os dias da semana. 
Subcláusula Sétima. A partir do recebimento das Órteses, Prótese e Materiais Especiais 
(OPME), nas dependências do Hospital de Emergência e Hospital de Clínicas Dr. 
Alberto Lima, será realizada vistoria por membro do setor cirúrgico do CONTRATANTE 
mediante a emissão do termo de recebimento provisório. 
Subcláusula Oitava. O recebimento dar-se-á definitivamente, após a confirmação da 
unidade a que se destina os materiais, sem avarias do produto, mediante a emissão do 
termo de recebimento definitivo. 
Subcláusula Nona. O recebimento das Órteses, Prótese e Materiais Especiais (OPME) não 
implica na sua aceitação definitiva, portanto dependerá da verificação do resultado, por 
membro da unidade a que se destinam os mesmos, da satisfação de todas as especificações 
do Termo de Referência e Edital, para a expedição do Termo de Aceitação Provisório ou 

Definitivo, conforme o caso. 
Subcláusula Décima. Após o recebimento dos materiais, mesmo que definitivamente, se, 
a qualquer tempo, durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as 
especificações, proceder-se-á a imediata substituição dos mesmos, com ônus por exclusiva 
responsabilidade e custo daCONTRATADA. 
Subcláusula Décima Primeira. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher 

no respectivo comprovante: a data, onome, o cargo, a assinatura do servidor da área 
competente responsável pelo recebimento. 

Subcláusula Primeira. A CONTRATADA deverá dar plena garantia e qualidade das 
Órteses, Próteses e Materiais especiais adquiridos, e que este após a entrega, possua a 
validade/garantia mínima de 12 meses, imputando-lhe o ônus decorrente da cobertura 
dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Edital, 
caso não seja possível a troca, tudo a encargo da CONTRATADA 
Subcláusula Segunda. Garantir a substituição/reposição das Órteses e Prótese e 
materiais especiais, evitando a interrupção do processo de atendimento aos pacientes, 
sem ônus ao usuário ou a administração pública. 
Subcláusula Terceira. O serviço de assistência técnica para os instrumentos em 
comodato deverá ser prestado mediante manutenção preventiva (caso seja necessário) e 
corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, 
durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o material médico hospitalar 
permanente em perfeitas condições de uso. 
Subcláusula Quarta. No caso dos instrumentos em comodato apresentar defeitos e 
consequentemente substituído, a garantia será novamente contada a partir da nova data 
de entrega do material médico hospitalar permanente. 
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A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um comissão, com 
representantesdo Hospital de Emergência, Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima e da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, designados por portaria, no prazo de 10 (dez) dias 
contado da sua assinatura, a quem competirá: 

Subcláusula Primeira. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando 
ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei n2  8.666/93). 
Subcláusula Segunda. Registrar as ocorrências com a execução deste instrumento, 
determinando, junto ao encarregado do gerenciamento do Contrato, o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 
Subcláusula Terceira. Sugerir a Administração da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 
a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Sexta, do presente Contrato, 
que em decidindo pela aplicação de qualquer penalidade, fica assegurada a ampla defesa 
por parte da CONTRATADA, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da 
citação apresentar sua defesa 
Subcláusula Quarta. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE serão solicitadas aos seus 

superiores em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

Subcláusula Quinta. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive quanto aos danos causados a SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, ou por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, de conformidade com o 
art 70 e seguintes da Lei n2  8.666/93. 

-22.1.1M1 2;E42 

Em conformidade com o art 79 da Lei n2. 8.666/93, a rescisão do presente Contrato 

poderá ser: 
- Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e 

XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, e suas alterações, observando o disposto no art. 109, 
inciso 1, letra "e" da mesma Lei. 
II - Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no respectivo 
procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração, 
mediante justificativa, nos termos da Lei. 
III - Judicialmente, nos termos da lei. 

Subcláusula Única. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente que primará pelo 
resguardo do interesse público e da Administração. 

14 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVENIOS 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão 
administrativa, prevista no art 77 da Lei n2. 8.666/93. 

Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os documentos adiante 
enumerados e constantes do processo original n2  304.181752/2015-CPL/SESA-AP e o 
processo desmembrado de n2  304.211999/20 16-CPL/SESA. 

a) Termo de Referência e seus Anexos. 
b) Proposta e demais documentos apresentados pela CONTRATADA conforme as 

especificações doTermo de Referência. 

A contratação será regida pela Lei n2. 8.666/93e suas alterações, e consubstanciado pelo 
parecer da Procuradoria Geral do Estado/PROG, flQ  017/2016-SESA/PGE/AP, 30, de 
Setembro de 2016 e em conformidade com a ATA de registro de preço n2  14/2016, 
pregão eletrônico n2  042/2015de acordo com a documentação constante do original n 
304.181752/2015-CPL/SESA-AP e o processo desmembrado de n2  
304.211999/201 6-CPL/SESA. 

Subcláusula Primeira. Com  fundamento no artigo 72  da Lei n2  10.520/2002 e art. 28 do 
Decreto n2. 5.450/2005 ficará impedida de licitar e contratar com o Governo do Estado do 
Amapá, e será descredenciada do cadastro de fornecedores do Governo do Estado do 
Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem 
prejuízo das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 
a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, 
quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e)Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Fizer declaração falsa; 
i) Cometer fraude fiscal; 

Subcláusula Segunda. A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado para 
a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior; 
Subcláusula Terceira. Com  fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e 
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alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 
pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às seguintes 
penalidades: 
1) multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja 
entregue com atraso, limitada a 15 (quinze) dias. Após, o décimo-quinto dia e a critério da 
Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
b) 5,0% (cinco por cento) pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de 
Empenho; 
c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 
II) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com o Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
a) 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 autoridade que aplicou a penalidade. Neste caso será concedido a 
reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos; 
Subcláusula Quarta. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com 
a suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do pagamento a ser 
efetuado. 

)SAS 

Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os 
chamados casos omissos, serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do 
Contrato, suas Cláusulas, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial a Lei n2  8.666/93, aplicando-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

SSÔES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do Contrato, conforme o caso, observando-se o estabelecido no art. 65, § 12 da 

Lei n2. 8.666/93. 
Subcláusula Primeira - Os reajustes solicitados poderão ser concedidos no caso dos 
preços permanecerem vantajosos para a administração. O índice adotado para este 
reajuste será o INPC. 
Subcláusula Segunda - O reajuste caso seja procedente e autorizado, será concedido a 

partir da data do pedido formal à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
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A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE providenciará a publicação deste instrumento de 
Contrato por extrato no Diário Oficial, até o 52  dia útil do mês subsequente ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar daquela data, 
conforme determina o art. 61, parágrafo único da Lei n2. 8.666/93. 

Fica eleito o foro da Capital do Estado do Amapá - Varada Fazenda Pública, com 
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quais quer 
questões fundadas neste Contrato. E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes 
CONTRATANTES. 

Macapá-AP, 31 de outubro de 2016. 
Freites 

	

SeCret 	 ' 

	

RENIL 	SCIMENTO DA COSTA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTRATANTE 

7'7 

CHARLES PEREIRA SOARES 
ORTOIMPER- S.G.P. SOARES & LTDA 

CONTRATADA 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem repassados pela SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE, como CONTRATANTE para fazer face ao CONTRATO N. 
04/2016 - SESA, firmado com a empresa: ORTOIMPER - S.G.P. SOARES & LTDA. 

 

ESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 

 

N2  de Parcelas Mês 

01 Novembro /2016 
02 Dezembro 

31 	SPESAS PARA O 	ER ICIO D E 2016. 

.0 ESPESAS PARA O EXERCÍCIO D E:::201:7::  

06 Janeiro 
07 Fevereiro 
08 Março 
09 Abril 
10 Maio 
11 Junho 
12 Julho 
13 Agosto 
14 Setembro 
15 Outubro 
16 Novembro 

Valor 

240.821,02 
2 40.82 1,02 

240.82 1,02 
240.821,02 
240.82 1,02 
240.82 1,02 
240.82 1,02 
240.821,02 
240.821,02 
2 40.82 1,02 
240.821,02 
240.821,02 
240.82 1,02 

1,22 

.2 
	

54,60 

Importa o presente CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO no valor de R$ 2.889.854,60 (dois 

milhões oitocentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e 

sessenta e centavos). 

C)fe 
de 2016. 

( 

RENIL §A NASCIMENTO DA COSTA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTRATANTE 

CONTRATANTE 
CHARLES PEREIRA SOARES 

ORTOIMPER- S.G.P. SOARES & LTDA 

CONTRATADA 
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PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo Estado do Amapá, através 

da SECRETARIA DEESTADO DA SAÚDE, para fazer face ao CONTRATO n2  04/2016 - 
SESA, celebrado com a empresa: ORTOIMPER- S.G.P. SOARES & LTDA. 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE 
PROGRAMA 	DE 
TRABALHO 

VALOR 
ESTIMADO 

33.90.32 216 2652 2.889.854,60 

VALOR TOTAL 2.889.854,60 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de 2.889.854,60 (dois milhões 
oitocentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e 

centavos). 

Macapá-AP, 31 de outubro de 2016. 
Freitas 

Dre RoS 	 cC%° 

sectetá fia  

RE'MDA NASCIMENTO DA COSTA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONTRATANTE 

-12 

CHARLES PEREIRA SOARES 

ORTOIMPER- S.G.P. SOARES & LTDA 

CONTRATADA 
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